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I. E V FO LYH M
3. FÜZET

A  terített asztal művészete
(Folytatás.)

Az egyiptomiak viszont két személyre szóló kis 
asztalkánál étkeznek, (ez a mai zsur-asztalok őse) 
e l ő r e  m e g h a t á r o z o t t  é t e k r e n d  s z e r i n t .  
Ezt a szokást M e n e s vagy Meneus egyiptomi ki
rály vezette be s valószínűleg azért hívják még ma 
is m en  ü-nek. Csakhogy természetesen ezek a régi 
menü-к valamivel hosszabbak voltak, mint a maiak.

Az egyiptomi előkelőségek rengeteg lakoma
fényűzést fejtettek ki s folyton bíztatták egymást, 
hogy egyenek-igyanak. H e r o d o t o s  írja, hogy 
nem csak s z ó v a l  kinálgattak, hanem például egyik 
előkelőségnél, ahol ő is meg volt híva, étkezés köz
ben a rabszolgák behoztak egy koporsóba fektetett, 
mumiaszerűen kifestett bábut s azt minden vendég
nek sorra megmutatták, miközben így szóltak hoz
zájuk: íme, nézd ezt a figurát. Ilyen leszel te is a 
halálod után. Azért tehát jó lesz, ha amíg élsz, jól 
eszel, jól iszol és jól mulatsz.

Egyébként pedig az a s z t a l i  fényűzés is к e- 
1 e t i eredetű, főképpen a p e r z s á k  n á 1 és a m é- 
d e к n é 1 volt nagy, nekik voltak a leghíresebb sza
kácsaik. Ezért építtetnek dús, buja kerteket, ahol a 
legfinomabb húsú állatokat és madarakat tenyésztik 
s a legpompásabb gyümölcsöket termelik. S ezeket 
p a r a d i c s o m k e r t e k n e k  hívták. íme: Ádám és 
Éva a paradicsomban.

Mikor Pansanias leveri a reájuk támadó méde- 
ket, az elfogott méd szakácsokra ráparancsol, főzze
nek o l y a n  ebédet, mint o t t h o n  szoktak az uruk
nak. S mikor erre ezek annyi mindenféle Ínyenc
séget összesütnek-főznek, hogy órákba tellett volna 
elfogyasztani, Pansanias összehívja hellénjeit s így 
szól: látjátok, ilyen ostoba nép ez a méd. Otthon 
ilyen fényes asztalt visznek, s azután reánk törnek, 
hogy a mi szerény kis falatjainkat elvigyék.

Ez a megjegyzés nem egészen helytálló, mert 
hiszen a görögök sem éltek éppen nagyon szerényen. 
Olvassuk csak Homeros Iliászát, vagy Odisszeáját: 
az istenek fenn az Olimpuson éppen eleget lakmá- 
roznak.

S ez nekik nem előjoguk. A  görög a maga iste
neit a maga mindennapi életének a képére terem
tette, azok is úgy élnek, mint a polgárok, a különb
ség csak az, hogy nem lent a városban, hanem fent

az Olimpuson. Éppúgy esznek, isznak, lakomáznak, 
néha felöntenek a garatra is, néha kissé túlpajkos is 
akad köztük. Ellenben minden lakomájukon szigorú 
az etikett: az asztalfőn ül Zeusz, tőle jobbra Héra, 
s utánuk pontos rangsorban a többi istenek.

S ezek folyton esznek, isznak, de a terített asz
talnál is tudománnyal, művészettel foglalkoznak, sze
retik a táncot, a zenét, a szépen megírt verseket, 
éppúgy, mint lent a városban a polgárok.

S ahol a terített asztal ennyire a mozgatója a 
vallási, a társadalmi, a politikai, a művészeti és a 
tudományos életnek, ott érthető, hogy az asztali 
rendtartást is már tudományosan rendszerbe foglalják.

Kr. e. 540-ben Theognis megarai bölcs, a tanít
ványa, K y r n o s  számára már asztali illemszabályo
kat ír, melyek során a többek közt azt mondja: „az 
asztali szomszédoddal viselkedj illedelmesen, okosan. 
Ha kell, tégy úgy, mintha semmit sem látnál, mintha 
ott sem volnál. Ha valaki még oly gyakran néz is 
a pohár fenekére, azért ne tartsd vissza az ivástól; 
aki a bortól édes álomba merül, fel ne ébreszd. Jó 
magad azonban kelj fel az asztaltól, mielőtt az ital 
eszedet venné, mert eszét vesztetten ittasnak lenni, 
csak rossz rabszolgához méltó. Az asztalnál légy de
rült kedélyű, de a bölcseségedet se felejtsd otthon; 
a társalgásban mindenkivel egyformán vegyél részt: 
arra igyekezz, hogy az asztali együttlét nemcsak ne
ked, de valamennyi asztaltársadnak kedves öröm és 
szórakozás legyen.“

A görög társaséletet a legszívesebb asztali ven
dégszeretet jellemzi, mely apáról fiúra szent hagyo
mányképpen száll. S hogy a mindenkori utódoknál 
is meg legyen örökítve, kik jártak a házhoz, mint 
jóbarátok, összehajtható kis fatáblácskákat készítet
tek, rajtuk a név, vagy valamelyes jel, s az első láto
gatáskor ezt a táblácskát egy rabszolgával beküldték 
előbb a házigazdához, hogy ezzel érkezésüket és a 
régi családi barátság további fenntartásának az óha
ját jelezzék . . .

íme a n é v j e g y ,  a vizitkártya eredete. Ven
dégszeretetükről különben legyen elég annyi, hogy 
a v e n d é g  t á t ó b b házakra az emberek százai 
kaptak reá s nehogy ez már anyagi romlást okozzon, 
hatóságilag maximálták a számukat: harminc ven
dégnél többet nem volt szabad fogadni, s ki e tilal
mat megszegte, súlyos büntetést kapott.

S ezek a vendéglátások, lakomák órák hosszat
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tartanak, s hogy nemcsak a gazdag előkelőknél le
hettek szokásban, jellemző Aristophanes néhány 
sora, amelyben a béke megérkeztét ünnepli az egy
szerű, athéni földmivelő, mondván Arany János for
dításában:

OH, MENNYEI BÉKE.

„Elménkbe vegyíts szelidebb, készebb 
Bocsánatadást, hogy az áruterünk 
Teljék meg drága javakkal:
Nagyfejű hagymával, uborkával,
Nemes almákkal, — . . .
Hozzanak ismét a beótok 
Lud-, kacsafélét-, bibicet, ölyvet,
És angolnát nagy kosarakkal" stb.

Majd később, mikor vendégségbe készül, így szól az 
asszonyához:

„Vedd a szelencét és kancsót hamar,
Mert a Dyonis főpapja küldte érted,
Hanem siess; — miattad várnak éhen".

Tudniillik ez a szelence egy kis ládika, amely
ben, ha szegényebb sorúhoz mentek vendégségbe, 
élelmet, a kancsóban pedig bort vittek, ime, a mai 
batyubálok és piknikek ősei

De különben is, a vendéglátás náluk általában 
nem volt c s a k  a vendégre való gond és költség, 
mert a házigazda és a vendégei egymást mindig köl
csönösen megajándékozták remekmívű serlegekkel, 
ezüst kenyérkosarakkal, finom szövetekkel1, ékszerek
kel, leginkább pedig remekmívű vázákkal. S ezek nem 
a — ma nászajándékoknak szokásos — hitvány bazár
árúk és műhamisítványok voltak, hanem kiváló mű
vészmesterek és mesterművészek szebbnél-szebb al
kotásai. Különösebben pedig a vázák s hogy ennek 
mekkora művészete és népszerűsége lehetett, bi
zonyság reá könyvtáramnak egyik dísze: Ernst 
В u s c h о r-nak a görög vázaművészetről írott 
könyve, amelyben 165 vázatipus van ismertetve.

Ebben a korban a szakácsművészet aranynapo
kat él: a finomabb, specialista szakácsokat esetről- 
esetre a piacon szerződtetik, ahol már kora reggel 
csalogatják őket a vendéglátók: „Ki akar ma nálam 
főzni? Ennyi vendég lesz, fizetek ennyit, vagy any- 
nyit."

Valósággal egymásra licitálnak egy jó szakácsért 
s nagy az öröm, ha sikerül1 egy jó szakácsművészt 
más elől jó pénzért elkaparintani. Később Perzsiá
ból s a még távolibb Keletről hozatnak drága sza

kácsokat, vagy pedig egy-két ügyesebb rabszolgát 
taníttatnak ki valamelyik nagyhírű szakáccsal.

Természetesen, ilyen nagyarányú vendégeskedé
sekhez nem mindenkinek volt meg a kellő mennyi
ségű asztalneműje, evő- és ivókészletei; ezért a 
piacokon voltak olyan üzletek, amelyek kizáróan a 
terítékhez való holmik kölcsönzésével foglalkoztak.

Ugyancsak a piacokon fogadták fel a zenésze
ket, az énekeseket és a táncosnőket, akik nagy fizet
ségért jártak lakomáról lakomára. A  korabeli illem- 
szabályok nyomatékosan hangsúlyozzák, hogy a más 
vendégét, táncosnőit és zenészeit elcsalni nem illik.

A nagyobb lakomáknál, a symposionoknál külön 
lakomarendező is szerepelt, a symposiarch, akinek 
a feladata volt a többek közt az is, hogy a féktelen 
ivásnak gátat vessen. Plutarchos szerint megkiván- 
ták, hogy az ilyen rendezőnek jó emberismerete le
gyen, ismerje a különféle boroknak az egyes vendé
gekre való hatását, hogy ehhez képest ossza be az 
italokat, hogy minél kevesebben részegedjenek le.

Különben a régi zsidóknál is szokásban volt ez. 
Némely kulturhistórikus szerint, a híres kánai me
nyegzőn Krisztus a r e n d e z ő ,  s hogy ott ő a vizet 
borrá változtatta, azt aképpen vélik magyarázni, hogy 
azelőtt elsőnek a n e h é z  borokat adták s mikor már 
ezek megtették a hatásukat, később csak egészen 
gyenge, szinte v í z ízű borokat szolgáltak fel. Krisz
tus megfordította ezt a sorrendet: a lakoma elején 
adatta a gyenge, könnyű, vizes bort, amit a jelen
levők v í z n e k  neveztek, s utána successive folyton 
e r ő s e b b  borokat öntetett a gyenge, vizesboros 
kannákba.

*

A görögök terített asztala csak megalapozta a 
s z e l l e m  jegyében való társaséletet, a rómaiak 
azonban ezt már tökéletes fokra emelték, amiből nem 
ront le semmit Róma fénykorában a hirtelen meg
gazdagodott parvenük esztelen lakomafényűzése és 
dőzsölése.

Jelentős különbség mindenestre az, hogy míg a 
görög polgárnő sohasem vehetett részt a férfiak la
komáin (csak a nagyműveltségű hetairák), addig 
Rómában, ahol a nő sokkal szabadabb, sőt a mai 
fogalmaink szerint is túlságosan szabad, a lakomák
nak, hogy úgy mondjam lezüllését a nők nagyon elő
segítették. De, s ezt el kell ismerni, kezdetben a nők 
jelenléte csak kedvezően hatott, mert velük együtt 
fejlesztette a római a terített asztalnál a modorát,

HARMATVIZ
Törvényesen védve. // Megrendelhető mindenütt.

Budapest székesfőváros ásványvíz-üzeme I. kér., 
Gellert-rakpart 1. A  székesfőváros saját kezelésében. 2-8 

A Hungárla-llthlomos gyógyforrás szénsavval telített ásványvize . Telefon József И2-59
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társaság- és társalgásbeli ügyességét, sőt a szelle
mét is.

Aemilius Paulus, a híres macedóniai győző 
mondja: „egу jó lakomának az ügyes megrendezése 
v a n  olyan feladat, mint egy csatanyerés, s valóban 
méltó egy nagy hadvezérhez“ .

S ez nem frázis volt, ezt az elvet gyakorlatilag is 
megvalósították, amennyiben a tartományokba, a 
provinciákba inkább olyanokat küldtek vezető ál
lásba, akik az embereket, a társaséletet, sőt az egész 
közéletet a terített asztal segítségével is tudták oko
san, Róma érdekében vezetni.

S ehhez nem volt elég csak a társalgás ügyes 
irányítása, oda ének, tánc és zeneszámok, jó színi- 
előadások is kellettek, de éppúgy tudományos és 
művészeti felolvasások és viták is. Elsősorban azon
ban kellettek pazar ételek és italok, szenzációs „pri
mőrök“ , még szenzációsabb ajándékok a vendégek
nek.

Igaz, később a lakomák elfajulnak, a szellem las- 
sankint háttérbe szorul s helyét esztelen fényűzés és 
határtalan orgiák váltják fel.

Lucius Verusnak egyik ebédje békebeli pénzünk
ben 1,200.000 koronába kerül, ami nem is csoda, 
mert a vendégek a finom falatokon felül pompás 
ajándékokat is kapnak: szép rabszolgákat, ritka álla
tokat, remekmívű, drága vázákat és edényeket, ezüst
tel kivert kocsikat a hozzájuk való öszvérfogatokkal 
és hajcsárokkal. Ez olyasvalami, mintha ma minden 
vendég egy autót kapna ajándékba! . . .

Aesopus szomorújátékos fia minden hölgyven
dégének egy-egy felolvasztott drágagyöngyöt tálal
tat. Lucullusnak hetenkint adott lakomái esetről- 
esetre 100.000 aranyforintba kerülnek. Halljuk csak 
egyik étlapját: tengeri sűndisznó, nyers osztriga, két
féle csiga, rigó spárgával, hizlalt tyúk osztriga- és 
csigavagdalékkal töltve, csiga fügemadárral, őzcomb, 
vaddisznó, mindenféle szárnyasok, halfricassé, fekete- 
és fehér gesztenye s a gyümölcsök és italok végtelen 
sora.

S az ilyen és hasonló lakomák ezreinek az el

Schaumburg-Lippe herceg
borpincészetének borai és pezsgői 

Villányi pezsgőgyár és borpince r.-t.

« >

BU D A PEST, V.
NÄDOR-UTCA 16. SZÄM 2_0

látására egész állattenyésztő és növény- és gyümölcs- 
termelő nagy üzemek szolgálnak, az emberek tízezrei 
dolgoznak éjjel-nappal, csakhogy Róma gourmand- 
jait ellássák.

Ilyenek elsősorban a nagy osztrigatenyésztő te
lepek. A madarak közül pedig a pávatenyésztésre 
(mert a sült pávát nagyon kedvelték) az Itáliát kör
nyező kis szigeteket rendezték be. Az afrikai gyöngy- 
tyúk kezdetben nagyon drága, később már a római 
baromfiudvarokban is tenyésztik, a fácánt a Kaspi- 
tenger környékéről honosítják meg. Apicius hozza 
divatba a flamingót, melynek a nyelve nagyon ízle
tes, a foglyokat Algériából és Oroszországból hoz
zák be.

Az ehető növények és a gyümölcsök közül so
kat meg tudnak honosítani Itáliában is, így például 
a foghagymát, amelyet Nero császár különösen ked
velt, mert olajjal leöntve nagyon erősítette a hang
ját vele s így nagyobb beszédei előtt ezt fogyasz
totta.

A  szöllőtőkét a régi görög tengeri hajósok hoz
ták be Alsó-Itáliába, amely csakhamar Európa leg
első bortermő országa lesz, sőt Probus császár Pan
nóniában megengedi a korlátlan szöllőültetést, sőt a 
légióival a Kárpátok déli lejtőin egész telepeket ül
tet, s így ő tekinthető a. magyarországi bortermelés 
megalapítójának. Az olajfa és a fügefa ugyancsak 
Görögországból kerültek be, valamint a mandula is, 
amit görögdiónak neveztek.

A  legfinomabb szilva Damaszkusból, a gránát- és 
birsalma Kréta-szigetéről került elő.

A cseresznyét, amelyet Cato idejében még nem 
ismernek, Lucullus hozta a pontusi partokról Ró
mába, az ősfajta azonban Kisázsiából való, ahol Lysi- 
machos király korában nagy cserésznyekultusz volt.

Afrikából került be az őszibarack és pedig 
Augustus császár uralkodásának utolsó éveiben. A 
dinnyét az első keresztény században ültették át a 
messze keleti oázisokból Nápoly kertjeibe.

Ezt a felsorolást még soká tudnám folytatni, 
egyelőre legyen elég annyi, hogy mindezeket kez-

Mindegyik munkaadó
rendelje meg a „Szálloda- és Vendéglőipari Szemlét", mert 
ezzel alkalmazottjai lelkében a kultúra magvait hinti el, 
iparunkban nevelő munkát végez s nyomában olyan alkal
mazottak lesznek, amilyeneket az amerikai Statler „arany- 

szabályai" remélnek.

JA N C S U R Á K  G U SZTÁ V
RÉZ M Ű V E S  M ESTER JÓZset 0— 4/

BUDAPEST, IX, FERENC-UTCA 39. SZ.
Szállodai, vendéglői és kávéházi főzőedények vörösrézből és 
vasból angol ónnal ónozva. — Karbantartás, ónozás a leg
szolidabb kivitelben. — A 75° fűtőanyagot megtakarító 
kávéházi RECORDVERÖ tűzhely gyártója. (Több országban 

szabadalmazva.) 2-6
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mindenki ijedten felugrói s ime a porfelhőből rózsák, 
pompás virágok s illatos vizek hullanak alá.

Ugyanezt a problémát különben az ijesztés

detben a messze külföldről hozatták a római lakmá- 
rozók óriás költséggel, néha egész hajóhadat küldtek 
több hónapos útra ezekért a csemegékért s csak ké
sőbb, mikor a római uralkodók már behozatali tilal
makat rendeltek el, nehogy a római vagyon ilyen ha- 
szontalanságokért külföldre vándoroljon, kezdődött 
ezek meghonosítása Itália földjén s onnan terjedt el 
egész Európába.

Akinek tehát ma ízlik a jó bor, a finom őszi
barack, a piros, ropogós cseresznye, gondoljon a ró
maiak terített asztalára, fényűző lakomáikra, mert 
ezeket a csemegéket sok mással együtt nekik kö
szönhetjük.

*

Mielőtt a rómaiaktól búcsúznánk, még néhány 
szót a parvenüik őrült lakomaötleteiről. így például 
a nevezetes gazdag Trimalchio ebédjein minden ételt 
és italt más és más tánclépésekben szolgálják fel s 
hozzájuk más és más dalokat énekelnek. Petronius 
gúnyosan írja erről, hogy az ember azt hiszi, szín
házi bolondestén van, nem pedig magánházban.

Ugyancsak Trimalchio a vendégei mulattatására 
maga szerzetté (rém rossz) verseket szaval s egyik 
írástudó rabszolgája folyton mögötte áll, hogy nyom
ban feljegyezhesse gazdájának ebéd közben felvil
lant „költői“ gondolatait.

Viszont szerződtet valódi nagyon jó költőket is, 
akiknek drága fizetség ellenében az a feladatuk, hogy 
minden sikerültebb étel vagy jobb ital örömére ta
láló, szellemes verseket rögtönözzenek.

A  legbizarabb azonban Domitianus császár egyik 
ebédje, amikor minden vendége mellé egy, az ille
tőre szabott koporsót tétetett s csupa olyan ételeket 
szolgáltatott fel, amelyek halotti toroknál szokásosak, 
folyton halotti ének zúgott a teremben s a császár 
folyton gyilkosságokról és egyéb rémtettekről beszélt.

Ugyancsak divatos volt még a vendégek meg- 
ijesztése, ami több parvenü házánál volt szokásos. 
Ebéd közben egyszerre csak rémes dübörgéssel ro
pogni kezdett a mennyezet, nagy porfelhő szállt alá,

az ijesztes el
hagyásával sokkal szebben megoldja a középkornak 
az a divatja, hogy az előkelő férfiak nagy fürdő- 
medencékben fürödve rendeznek lakomákat, az éte
leket apró kis úszó asztalkákon szolgálják fel nekik s 
a folyosókról szép dámák és leányok illatos virágot 
szórnak a vízben lakmározókra.

Most a lovagkor, majd a polgári középkor terí
tett asztalának a szokásai következnek a XIII. század
tól. a XVI. századig, egy sokkal szegényebb, sokkal 
egyszerűbb koré, amely azonban néha szintén érti a 
fényűzést, viszont igaz, hogy a terített asztalnál sem 
művészetnek, sem tudománynak, sem szellemnek sok 
helyet nem juttat, kivéve a renaissanceban, amely
ről majd II. előadásomban szólok. Ennek a kornak 
más a szelleme, mások a szokásai, egészen más a 
stílusa, más tehát a terített asztala is. Ez a kor a har
cos férfierényeké., s a végtelen nőtiszteleté, ez a lova
gok és a trubadúrok kora, melyben a győztes lovag 
nemesek a pálmát, de a legjobb falatokat az asztal
nál, a nőtől kapja. (Folytatjuk.)

Szállodai és éttermi alkalmazottak
20% engedményt

kapnak az előfizetési árból, ha megrendelik 

a „Szálloda- és Vendéglőipari Szemlét“.

A világhírű
K r

Telefon : 43—90.

ISTALY-VIZ
mindenütt kapható !

Megrendelhető a Szent Lukácsfürdő Részv.-Társ.
Kristály Kisvállalatnál. 2-з
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Az észszerű táplálkozás alapelvei
nek általános ismertetése (különös 
tekintettel a vendéglői konyhára)

(Folytatás III )
Ha egy egésznapi menüt (reggeli, 10 órai, ebéd, 

vacsora) akarunk kiszámítani, akkor természetesen 
minden egyes fogásra külön-külön végig kell csinál
nunk ezt a műveletet. A  kiadódó végeredmény igen 
sokszor, sőt majdnem mindig igen kellemetlen meg
lepetéseket rejt magában.

Tudnillik igen sokszor megesik, hogy a szépen 
átgondolt és gondosan kiszámított napi menüben fog
lalt tápanyagok összmennyisége messze eltér attól az 
eredménytől, amelyet keresünk és kívánunk. A napi 
menü akkor volna jó és az észszerű táplálkozás kö
vetelményeinek megfelelő, ha abban 118 gr. fehérje, 
56 gr. zsir és 500 gr. szénhydrát foglaltatnék. Néhány 
gramm differencia természetesen nem baj. Hajszál
mérleggel korántsem kell dolgoznunk. A fehérje le
gyen inkább kevesebb mint több. A  zsir és a szén- 
hydrát — miként már említettem helyettesíthetik 
egymást, ami szintén igen nagy könnyebbség, mert 
csak azt kell megvizsgálni, (miként azt később több 
példában meg’ is fogjuk tenni) hogy a reájuk eső 
kalória értékösszege megfelel-e.

Kellemetlen tehát csak az lesz, ha a kevesebb 
118 gr. fehérjénél jóval több adódnék ki és emellett 
a három tápanyag melegfejlesztő képességének ösz- 
szege messze eltérne a keresett 3000 kalória átlagos 
napi szükséglettől.

Ez esetben vagy az adagokban vagy az ételeken 
kell változtatni mindaddig, amíg a kívánt végered
ményt meg nem kapjuk. Tagadhatatlan tehát, hogy 
egy-egy ilyen rationális menü összeállítása igen sok 
méricsgélést, számitgatást és időt igényel.

Való igaz, hogy ilyenformán a konyhában — 
miként néhai Bókay Árpád professzor mondta, — 
nemcsak főzőkanállal, hanem kémiával és számtan
nal is igen sűrűn kellene foglalkozni.

A  gyakorlati embernek erre ideje nincsen (ön
magam tanúsíthatom, hogy egy-egy rationális étlap 
összeállítására a pihenésre és szórakozásra szánt időt 
kellett feláldoznom, mert a munka színhelyén erre 
még gondolni is csak részben lehet). Megállapítható 
tehát, hogy ez a szép eszme testet ölteni csak úgy 
fog tudni, ha a gyakorlati ember a kiszámított kész 
eredményeket könnyűszerrel megtalálja.

Erre kívánunk vállalkozni e cikksorozat kereté

ben, de egyben módot és alkalmat kívánunk nyúj
tani minden érdeklődőnek, hogy önmaga is folytat
hassa számításait és ezért egyelőre a további fejte
getéseknél maradunk; mert egy nagy bölcs mondá
sát, — h o g y  az  e m b e r e k  m i n d e n t  e 1 к ö- 
v e t n e  k, h o g y  m i n é i  к e v e s e b b e t k e l  1- 
j e n g o n d ö l k o d n i o k  én oda módosítom, 
hogy ez csak a hétköznapi tucatemberekre áll, akik 
a léha szórakozásokat többre becsülik lelkűk és ér
telmük művelésénél.

Hazafias kötelességet vélek teljesíteni, ha első
sorban a magyar nyelven megjelent forrásmunkák
ból emelem ki az anyagot, amelyre fejtegetéseim 
közben szükség lesz. így tehát első sorban néhai Bó
kay Árpád professzor „A  célszerű és olcsó táplál
kozás című munkájából mutatom be az I. számú ta
bellát.

Т Г 7 "  "I T  ТГ í  1  Alapittatott 1890.Iverber Henrik 77^ 7-—
B U D A P E S T ,  V I I I . ,  N A P - U T C A  29. S Z Á M .  József 3 -8 6 . szám

Villanyerőre berendezett mechanikai szőrme, szőnyeg
poroló és megóvó, valamint szőnyegmosó, tisztító és 
javitó intézet. Ablak- és lakástakarítás, padlóbeeresztés, 
tapéta és festett fal tisztítás és féregirtási vállalat 1-6
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Hogy a számadatok helyes értelmezésére rámu
tathassak, egy példát ragadok ki.

A  burgonya mellé írt értékek azt jelentik, hogy 
100 gramm burgonyában 1.99 gr. fehérje, 0.15 gr. 
zsír és 20.86 gr. szénhydrát foglaltatik.

Ezen tápanyagokat azonban a test nem tudja 
teljesen kihasználni.

Nagyszámú kísérletek ugyanis beigazolták, hogy 
a gumós növényekben foglalt fehérjéből a szervezet 
csak 78%-ot, a bennök foglalt zsírból csak 60%-ot, 
a szénhydrátokból pedig csak 96%-ot tud megemész
teni, felszívni.

Ha tehát a veszendőbe menő 22% fehérjét, 40% 
zsírt és 4% szénhydrátot a feltüntetett mennyiségek
ből levonjuk, végeredményben azt kapjuk, hogy 100 
gr. burgonyából az emberi szervezet mindössze 
1*55 -|- 0-09 20-03 =  21-67 gr. anyagot tart vissza,
melyet az életműködés fenntartására és a vesztett 
meleg pótlására fordít, a többit pedig mint a szer
vezetre értéktelent kilöki (eltekintve a tápsóktól, ame
lyekkel azonban nem számolunk).

Miként mór említettem, az embernek naponkint 
118 gr. fehérjére van szüksége. 100 gr. burgonyából 
pedig mindössze csak 1*55 gr. fehérjét vesz fel a szer
vezet.

Ha tehát fehérjeszükségletünket tisztán burgo
nyából akarnók fedezni 118 : 1*55 — 76, akkor 76-szor 
100 gr. vagyis 7-6 kg. burgonyát kellene naponkint 
elfogyasztanunk, tehát többet mint amennyit egy 
normális gyomor elbír.

Ilyen körülmények között valóságos szerencse, 
hogy az ember 118 gr. fehérjénél jóval kevesebbel 
is beéri, mert különben a felvidéken lakó mindazon 
szerencsétlen embertársaink, akik hónapokon keresz
tül kizárólag főtt burgonyából élnek, éhen pusztul
nának.

A  118 gr. fehérjét mindig a maximális mennyi
ségnek tessék tekinteni, amelynél kevesebbet szíve
sen ajánlanék, csakhogy akkor igen közel jutnánk a 
vegetáriánus koszthoz, illetőleg oly szűkre kellene

CHILLINGER MIKSA
MÉSZÁROS TELEFON:

Budapest, VII., Király-utca 15, József 128 66
Elsőrendű borjú-  és marhahúsokat napi áron szállítok.

__________________________________________ 2 -3

DUBOVETZ EMIL ™ . :
MÉSZÁROS

V., LIPÓT-KÖRUT 17.

szabnunk a mostani túltengő húsfogyasztást, ami
lyenre ma még a vendéglői ellátás terén nem is gon- 
dolhatunk.

Lássuk ezek utón, mennyi meleget ad, vagyis 
hány kalória értéket képvisel 100 gr. burgonya.

A  fehérje is, meg a szénhydrát is grammonkint 
4-1 kalóriát ér. Ezeket tehát összeadhatjuk és úgy 
szorozzuk 4-1-del.

Fehérje 155 
Szénhydr. 2003

21-58 X  4-1 =  88-478

kerekszámban 88 kalóriát.
Mint már tudjuk, minden gramm zsír 9.3 kalóriát 

ad, tehát
0-09 X  9-3 0-837 kerekszámban egy kalória.

Vagyis 100 gr, vízben főtt elfogyasztott burgo
nya 88 +  1 =  89 kalória meleget ad az emberi test
nek. i t i !

Mivel azonban a napi szükségletünk 3000 kalória, 
könnyen kiszámítható, hogy hány kilogramm burgo
nyából telik ez ki:

3000 : 89 =  33

Tehát 33-szor 100 gr. vagyis 3:3 kg. burgonyát 
kellene naponkint elfogyasztanunk, ha testünk vesz
tett melegét csupán ezzel akarnók pótolni.

Mindezekből önként következik, hogy 3*3 kg. 
burgonyában van:

1-55 X  33 =  51.15 gr. fehérje 
0-09 X  33 =  2-97 gr. zsír

20*03 X  33 ~  660*99 gr. szénhydrát.

Ezekből az eredményekből nyilvánvaló, hogy 3*3 
kg. burgonya fedezi ugyan a test életműködése és 
melegvesztesége folytán előálló 3000 kalória napi 
szükségletet; de azért az ilyen táplálkozás még távol
ról sem racionális. A  3*3 kg. burgonyában talált 
tápanyagok mennyisége ugyanis messze eltér azok
tól az arányoktól, amelyekre szükségünk van és ame
lyeket keresünk (tudniillik 118 gr. fehérje, 56 gr. zsír 
és 500 gr. szénhydrát).

Vagyis túlsók benne a szénhydrát, de szembe
szökően kevés a fehérje és zsír.

így tehát tudományos alapon győződhet meg az 
igen tisztelt olvasó arról, amit a gyakorlatból már 
úgyis tudhatott, tudniillik, hogy egyedül burgonyá
val táplálkoznunk nem jó és nem is tanácsos.

Nem is azért hoztam fel ezt a példát, mintha at
tól tartottam volna, hogy ez iránt bárkinek kétsége 
van, hanem felhoztam azért, hogy megismertessem a 
számítási eljárást és rávezessem olvasóinkat arra, 
hogy mi mindent lehet a tabellának egy-egy adatá
ból kiolvasni és megállapítani.

(Folytatjuk.) L ö h n e r t  M á t y á s
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Ünnepi ozsonna
— Tu Rézi — mondja a német ajkú kis pesz- 

tonka pajtásnőjéhez, aki már hosszabb idő előtt vető
dött a Gellérthegy árnyába — mi az a súr?

Rézi közelebb simul Nánihoz és mint aki valami 
nagy titkot akar elárulni, halkan, suttogva válaszolja:

— Nagy ünnep, amikor a . . . a zsinagógába 
mennek.

Nem ily összeverődésről szándékom néhány 
szót mondani. Nem ismerem azon „jó barátok ozson- 
náit" sem, amelyek divata jelenleg a t. vendéglős 
körökben a főváros falai között virágzik. Kőbányán-e, 
vagy a Hűvösvölgyben, a „Márványmenyasszony“ - 
nál, vagy a „Délceg vőlegényénél elégítik-e ki job
ban az igényeket, arra nézve — sajnos — semmiféle 
információval sem rendelkezem.

Egyébként erősen meg vagyok győződve, hogy 
ezen alkalmaknál nem a tengeri pók és fecskefészek, 
nem a fülemilenyelvek és páva-velő töltik be a leg
fontosabb szerepet. Magasabb tekintetek ezek rugói! 
A  zavartalan összetartás, az őszinte együttérzés és az 
igazi barátság ápolására, mélyítésére akarnak szol
gálni. Mert élnek, élnek e nemes érzelmek a szivek
ben, de virágba nem szöknek, gyümölcsöt nem terem
nek a megfelelő gondozás és főleg a Francois és 
Törley-féle nektárcseppekkel történő öntözgetés nél
kül . . .

Más színezetű az a díszozsonna, amelynek szín
helye Lenczifalva volt. A csinos, tiszta község egyik 
házának ablakán bekopogtatott az a hosszú lábú és 
hosszú csőrű madár, amely néha-néha egészen szük
ségtelenül jelentkezik, rendszerint azonban egeket 
verő ovációval fogadtatik.

A  boldog háziúr örömében összecsődítette leg
jobb ismerőseit. Öt óra körül gyülekezett a tíz ven
dég kis serege. A  hölgyek meglátogatták a bájos 
mamát és aztán elbeszélték, mily eredeti díszítéssel 
volt a terem ékesítve. A  híres madár sikerült után
zata állott az egyik fal mellett, csőrében pici alakjával 
az ajándéknak, amellyel a családnak kedveskedett. A  
t. jövevény nagy szemeket meresztett a látogatókra 
és kezecskéivel nyugtalanul hadonászott.

Midőn a hölgyek a társasághoz visszatértek, tele 
voltak dicséretekkel, elragadtatással.

— Láttátok —  így szól a tanítónő asszony — 
minő okos feje van?í Ebben a koponyában fog meg-

„ 2 )  r e / ) e r

születni az eszme és gondolat, hogyan lehet e sze
rencsétlen hazát a romlás örvényéből kiemelni.

Mondasz valamit — jegyzi meg egy nevelő- 
otthonban kipallérozott intézőné. — Nekem sokat 
Ígérnek a kezei. Minő hadakozást vitt véghez. Vitéz 
lesz az, aki visszaverekszi majd Hunnia régi szent 
határait.

így folytak a jósolgatások, midőn feltárult a 
mellékszoba ajtaja és előtűnt a virágözönben úszó 
asztal, amely a vendégseregre várakozott.

A  yemeni cserjék jól elkészített bogyói kellemes 
illatot árasztottak. Izgatóan gőzölgött egy nagy sza
movár és Gala Péter gyártmányai épp oly kitünőek- 
nek bizonyultak, mint Gerbeaudnál. A  lassú szürcsöl- 
getések lezajlása után, hideg hús- és halszeletek 
vonultak a görnyedező asztalokra, amelyek pár pil
lanat alatt a legkíméletlenebb pusztítás Waterlooi 
képét mutatták.

Közben összecsördültek a habzó serlegek és 
mesterkéletlen, szívből jövő szavak húrjai hangoztat
ták a jó kivánatokat. Ciceró hírét tehette volna két
ségessé a világlátott bérlő, aki a Tűzföldről az érzel
mek olthatlan lángolását hozta magával.

— Öröm ül — mondá az Operaházhoz méltó 
hangján — az apa arcán és a boldogság sugarai árad
nak szemeiből . . . Kívánom, hogy kedves fiad mindig 
igazolja és sohase cáfolja meg a mai örömet. Ha pedig 
férfiúvá izmosodik, legyen szilárd oszlopa, hódító 
tekintélye és irigyelt büszkesége a hazának.

Megmozdult az egész társaság. Felugrott min
denki, hogy a boldog apával forró kézszorítást vált
hasson. Nem is vették észre a felvillanyozott ven
dégek, mi történik körülöttük.

Hatalmas fatálcán művészien díszített gyönyörű 
szárnyas sétált a terembe. Egészben küldte fel a 
konyha vezére. Mellette nagy villa és élesre fent sze
letelő kés pihent. A  felaprózás — régi szokás szerint 
— a boldog háziúrra várakozott. Alig pillantott azon
ban a remek süteményre, ijedten vette észre, hogy 
végzetes mulasztás történt . . . Nem volt felbontva . . .

Nagyon restelte a dolgot.
A  társaság egyik szellemes nőtagja azonban el

més ötletével csakhamar feledtette a kis malheurt.
— Attól a nagy örömtől — úgymond — amely 

ma e kedves hajlékot átlengi, a szakácsnő is meg- 
ittasodott.

F e l v id é k i  G y .

KOVÁCS ILONA
C S E M E G E -  É S  G Y Ü M Ö L C S K E R E S K E D Ő  

a budapesti elite nagyszállodák gyümölcsszállítója

VI., Andrássy~ut 66. Telefon 22—06.
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Neptun konyhája
Amikor az istenek Olympus hegyén megosztot

tak egymás között a hatalmat, Justitia istenasszony 
nagyon kegyeibe vehette Poseidon-t, (a rómaiaknál 
Neptun) neki juttatván a tengerek feletti hatalmat. 
Ugyancsak megelégedetten távozhatott Poseidon az 
Olympusról új székhelyére, a tenger fenekén lévő pa
lotájába, hogy e mérhetetlen birodalom, földünk két
harmad részének összes élőlényei felett korlátlanul 
uralkodjék. Már pedig ki tudná egyhamar felsorolni 
a halak, teknőcök, kagylók, rákok, stb. rengeteg szá
mát; hiszen gyengének bizonyul a toll, ha csak ama 
feladat hárulna reá, hogy az Atlanti-Óceánban élő 
heringek létszámát hozzávetőlegesen megállapítsa, 
számokban kifejezze.

Egy új Világ nyílik meg’ előttünk, ha a tenger 
temérdek élőlényei közül csak egynéhánnyal ismer
kedünk meg. A tengert nem látott emberből már 
magának a tengernek látása is mély impressziókat 
vált ki, s mily érdeklődésre tarthat számot a fűrész
orrú cápa, a repülő hal, a hering és annak ívása, a 
cetek különböző fajai, az osztriga, a gyöngykagyló, 
a szépia, a tengeri ugorka, melynek földi hüvelyét a 
kinaiak és japánok trepang néven oly előszeretettel 
fogyasztják, a tengeri rákok, ráják és polypok gaz
dag családja, melyekről borzalmas mesék keringenek 
a babonára oly nagyon hajló hajósok körében, a ten
ger mélyén élő világító halak, s a világító állatocskák 
szeszélyesen váltakozó osztálya, melyek közül leg
érdekesebbek: a világító medúzák számos faja, a ta
rajoslábú tengeri csiga, a szalpa, a tüzes toboz; 
továbbá a világító, helyesebben mondva, foszforesz- 
káló, festékanyagot tartalmazó egysejtű lények. A 
Vörös-tenger például nevét és színét a vizében mil- 
liárd-számban élő, vörösfestékanyagot tartalmazó 
egysejtű állatocskáktól nyerte. De hiszen ki sem fogy
nánk egyhamar az érdekesnél-érdekesebb élőlények 
felsorolásából, hogy ne mondjuk, megismertetéséből, 
ami azonban nem képezheti tárgyát e szerény kere
tek közé szorított kis, ismeretterjesztést célzó cikknek. 
Elégedjünk meg azzal, hogy Neptun birodalmából 
egynéhány a konyhát közelebbről érdeklő állatot ki
ragadva, ezekkel közelebbről megismerkedünk.

Ha a tenger élőlényeit a konyha szempontjából 
vizsgáljuk, úgy egyszerűen két részre oszthatjuk azo
kat: az ember által élvezhető és élvezhetetlen lé
nyekre. Minthogy ez utóbbiak a konyhát nem érdek-
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lik, bár máskülönben talán még több érdekeset tud
nak felmutatni, átengedjük a tudománynak, s csak 
a konyha érdekkörébe tartozók közül fogunk — ren
geteg számuk miatt — egynéhánnyal foglalkozni.

Az ember által élvezhető tengeri —- s minthogy 
a folyók a tengerbe torkolljanak, felsoroljuk azoknak 
is a konyhának anyagot szolgáltató lényeit — álla
tokat feloszthatjuk a halak, teknőcök, kagylók és rá
kok osztályára. A  halakat ismét 2 csoportba: édes
vízi (folyami) és tengeri halakra. Az édesvízi halak 
közül általánosan ismertek: a csuka, ponty (potyka), 
harcsa, kárász, csík, süllő (a 40 cm-nél nagyobbakat 
fogasnak nevezzük; hazánk nevezetessége a balatoni 
fogas), pisztráng, angolna, lazac, viza, tok (ennek faj
tái: a tőreg-tok, szín-tok, faj-tok, vágó-tok) és a ke- 
csege. Az utóbbi 5 halfajta félig édesvízi, félig ten
geri hal. Éltök egy részét a tengerben, másik részét 
(ívás ideje) a folyók torkolataiba, esetleg még fel
jebb hatolva élik le. A  kecsege és a tok például a 
Fekete-tengerben él, ívás idején a Dunába Orsováig, 
Újvidékig, sőt ritkán még feljebb is vándorol.

A  tengeri halak közül említésre méltóbbak: a 
hering, a szardínia, a tok (egyike a legjobb halikrát 
szolgáltató halaknak), a viza (a legnagyobb mennyi
ségű halikrát termelő hal), a tonhal, a scombró (ten
geri pisztráng), a cabelljaud, a tőkehal, a rouget, a 
maqureaux, merlan, turbot, az oráda, palamida, scar- 
pena, rospo, cento in bocca (százat egy harapásra), 
az asinello (az Adria tőkehala), az angusigola és a 
calamaro.

Csodálatos egyes tengeri állatnak, (pl. a scarpena 
nevű halnak) asszimiláló képessége. Hasonló tulaj
donságot észlelhetünk a félszegúszóknál, különösen 
a nyelvhalnál (Sole). A  nyelvhallal benépesített aqua
rium fenekére sakktáblát helyezve, másnapra csodá
lattal vesszük észre, hogy a nyelvhal bőrén fehér és 
fekete csaknem négyszögletes foltok jelennek meg.

A  hal élvezete nem mai keletű. Nomád életet 
élő őseinknek a vadászat mellett a halászat volt fő- 
foglalkozásuk.

A  mai modern konyha asztalára a vásárcsarno
kokból, ritkábban a halásztól kerül a hal. A  hal fris
seségét megállapítandó tudnunk kell, hogy akkor friss 
a hal, ha szemei világosak és fényesek, kopoltyúik, a 
belső részek üdék és pirosak, s a hal felmetszésekor 
vért ereszt. A  hal mocsárízét úgy távolítjuk el, hogy 
a hal megpuhulása előtt, a forrásban lévő vízbe fa
szénparazsat dobunk.

™ ”TdaJÁ~  SZITTNER FERENC
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Üveg, porccilán, tükör és képkeret gyári raktár. 
Nagy választék

szállodai, vendéglői és kávéházi üvegnemüekhcn.
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A hal elkészítési módja a lehető legváltozatosabb. 
Elkészíthető: feldarabolva, aprítva, főzve, sütve, 
rántva, pácolva, konzerválva, hidegen, melegen, stb. 
Elkészítésekor figyelembe veendő a hal ikrázási ideje, 
nagysága, továbbá, hogy milyen vízből került a hal 
konyhánkra. A  folyó-vizi halak általában élvezete
sebbek, mint a tavi, avagy éppenséggel mocsári ha
lak. Tudnunk kell, hogy a 40 kg.-nál súlyosabb halak 
húsa élvezetesebb, ha néhány napig feküdni hagy
juk, míg a kisebb halak csak frissen élvezetesek. A 
halakat rövid időre ecetes-sós vízben, avagy saját 
levében tartjuk el. Pácolásához egy liter vízhez 30 
gramm só, babérlevél, hagyma, zöldség és fekete bors 
veendő. Takarékosság szempontjából a halak carcas- 
saiból (csontok, szálkák) aspicot készíthetünk; az 
ezekről leszedett húsból pedig mayonais-t, salmi-1, 
avagy ragou-t.

A  tenger halai a tenger különböző mélységei
ben élnek. Eszerint megkülönböztethetünk: sekély- 
vizi és mélyvizi tengeri halakat. Minthogy a mélyvizi 
halak más légnyomás, illetőleg víznyomás alatt élve, 
a felszínre kerülve, deformálódnak, olyannyira, hogy 
némelyek úgyszólván szétrobbannak, másrészt, e ha
lak halászata majdnem lehetetlen, konyhánkat egye
dül a tenger sekélyebb vizeit benépesítő halai érdek
lik, melyek hála a sors jóakaraté gondoskodásának, 
oly tömérdek számban élnek és tenyésznek, hogy 
beláthatatlan időre kiapadhatatlan forrását képezik az 
ember táplálékának.

A  tenger halai közül, az ember táplálása szem
pontjából egyik sem oly jelentős, mint a bering, mert 
míg a tengeri halfajták legnagyobbrésze a tengerpart 
lakóit táplálja csupán, addig a heringet besózva, füs
tölve, pácolva nagy mennyiségekben szállítják a szá
razföldi országokba.

Egykoron, amikor a hering eltartásához nem ér
tettek, halászatukra nem fordítottak nagy gondot, s 
a parti halászok által kifogott nagymennyiségű he- 
ringgel a földet trágyázták; míg a XIV. században egy 
holland halász kitalálta a módját annak, hogyan lehet 
a könnyen romló heringet hosszú időre konzerválni. 
Ez idő óta annyira fellendült a heringhalászat, hogy 
manapság az emberek tízezreinek nyújt megélhetést 
s ami még fontosabb, nagymennyiségű élelmiszer
felesleg biztosíttatott az emberiség számára.

A  hering 25— 30 cm. hosszú hal; kétoldalt la
pított teste ezüstfényű pikkelyekkel van fedve. 
Európa és Amerika között, az Atlanti-óceánban él.

Két fajtáját különböztetik meg, a nyílt tengeri és a 
parti heringet. Az előbbeni, nevéhez mérten a nyílt 
tengerben él, s csak ívás idején (a petelerakás ideje, 
tavasszal és ősszel) rajzanak hatalmas tömegekben a 
homokzátonyok felé. Itt a nőstény hering lerakja pe
téit, (40— 100 ezer petét, ikrát) mely néha 1 cm. vas
tagságú réteget képez; a hím hering a testében lévő, 
úgynevezett tejjel megtermékenyíti azokat. Ez időben 
a tenger vize nagyon zavaros és átható, kellemetlen 
szag üti meg az ember orrát.

A  parti hering az északeurópai öblökben él, ívás 
idején nagy tömegbe verődve, vonul csendesebb v i
zek felé, a kikötőkbe, folyók torkolataiba.

A  hering ragadozó hal; kis kagylókkal, parányi 
rákokkal táplálkozik. Nomád életet folytat; ha előző 
tartózkodási helyén nem lel elegendő táplálékot, el
vándorol a tenger más vidékeire, hol bőséges a táp
lálék. Ez a magyarázata annak, hogy egyes helyek
ről, hol előtte évtizedeken át mérhetetlen mennyiség
ben halászták ki a heringet, eltűnik a hering, s meg
jelenik esetleg oly helyen, hol annakelőtte a herin- 
get még híréből sem ismerték.

ívás idején oly tömegekben lepik el a heringek 
a homokzátonyokat, kikötőket, folyók torkolatait, 
hogy puszta kézzel lehet őket kifogni, vagy lapáttal a 
szárazra hányni. A hering ívása pontosan nem hatá
rozható meg; nagyjában januártól áprilisig tart, me
lyet a júliustól decemberig tartó második ívási idő
szak követ. Ez időben van a heringhalászat. Leg
inkább kifizetődik a nyílt tengeri hering halászása. E 
célra 20—25 méter hosszú bárkák raja indul ki a ki
kötőkből, 10—13 főből álló szémélyzettel és 100—120 
darab négyszögletes hálóval, melyek mindegyike 30 
méter hosszú és 10 méter széles. A  hálókat kötelek
kel fűzik egymáshoz és úgy eresztik a tengerbe, hogy 
az a tenger felszíne alatt 15 méterre, egy függőlege
sben álló, több kilométer hosszú falat alkot. Felül 
parafadarabok, tömlők, üres hordók tartják a hálót, 
míg alúl ólomgolyók feszítik egyenesre azt. A  hálók 
kivetése estefelé történik. A heringrajok nekimen
nek a hálónak, s bár nagyrésze alul vagy felül át
úszik rajta, rengeteg mennyiségű hering a háló apró 
szemein igyekszik keresztüljutni, ami azonban testé
nek vastagsága miatt nem sikerül, s így kopoltyúival 
fennakad a hálóban.

A reggeli szürkületben felhúzzák a hálókat, me
lyek ezüstfényben ragyognak, telve ezer és ezer he- 
ringgel. A heringek osztályozása nagyjában már a
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bárkán történik. Amelyik már lerakta ikráit, üres be
ringnék, amelyik még nem rakta le ikráit, teljes be
ringnék nevezzük.

A bárkán lévő személyzet egyrésze eltávolítja a 
bal fejét és belső részeit, másik része tengeri sóval 
besózza és ugyancsak tengeri sóval rétegezve a ké
szen álló bordókba rakja a beringeket. Szerencsés 
körülmények között egy-egy ilyen bárka 70—80 ezer 
darab beringet, 100— 120 hordóra valót fog egy éj
jelen át.

A  parti bering februártól áprilisig keresi fel az 
öblöket, folyótorkolatokat. Ezeknek halászása kerítő
bálókkal történik. A  kerítő báló körülbelül 24 mé
ter bosszú, aprószemű zsákból áll, melynek mind
két oldalán 100— 120 méter bosszú szárnya van. Ke
zeléséhez 2 csónak, mindegyikében 3 ember szüksé
ges. Először a zsákot vetik ki, amelyet parafa-darabok 
tartanak felszínen; ezután a 2 csónak széles ívben 
távolodni kezd egymástól, magukkal vonva a bosszú 
hálószórnyakat, majd rövid idő múltán közelednek 
egymáshoz, s végül egymás tőszomszédságában vet
nek horgonyt. Ezután motollák segítségével behúz
zák a hálót, minek következményeként a bennlevő 
heringek szőkébb helyre szorulva, a zsák felé me
nekülnek, amely időközben a csónakokhoz egyre kö
zelebb jut. Hogy a heringek a csónak alatt el ne me
neküljenek, a csónakban lévő harmadik halász egy 
bosszú karóval elriasztja őket. Végre behúzzák a zsá
kot a búsás zsákmánnyal egyetemben.

A  parti bering búsa lágyabb a nyílt tengeri he- 
ringénél és besózásra nem alkalmas, inkább füstö
lésre.

Minden évben milliárd-számra rúg a kihalászott 
heringek száma. De nemcsak az ember pusztítja őket, 
belőlük táplálkoznak a tenger valamennyi ragadozó 
halai és emlős állatai. A bálna megjelenése valamely 
öbölben, mindenkor heringrajzással kapcsolatos. Sze
rencsére a hering nagyon szapora; egy nőstény ívás 
idején 40 -100 ezer ikrát rak le. így gondoskodott 
a természet arról, hogy ez a hasznos halfajta ki ne 
pusztuljon, temérdek ellensége dacára sem.

Vetekszik a heringgel hasznosság tekintetében 
a Franciaország (Bretagne) partjait nagy tömegekben 
felkereső szardínia, melynek halászása, feldolgozása, 
konzerválása ugyancsak tízezreknek juttat munkát és 
kenyeret. Olajba mártva, pléhdobozokban légmente
sen elzárva hozzák forgalomba e hasznos halfajtát. 
A  legnevezetesebb és legtöbb szardinia-gyár Con-
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carneau-ban (olv. Konkárnó) van, számbelileg 00, 
honnan évente 18 millió doboz szardínia keiül foi- 

galomba.
Érdekes, hogy a tenger gigantikus méreteket öl

tött lakóinak (cápák, cetek, bálna) és nagyobb inga
dozó halainak húsa részünkre élvezhetetlen egyrészt 
átható szaguk, másrészt száraz, szálkás húsuk miatt. 
Kizárólag zsírjuk és csontjaikért (a bálnát különösen 
hosszú fogaiért) halásszák.

Áttérve a teknősök osztályára, első helyen említ
jük a hazánk nagyobb folyóvizeiben élő mocsári tek
nőst; tápláléka: férgek, vizibogarak, békák, kisebb ha
lak és növényfélék.

Olaszhonban és Görögország partjain honos a 
görög teknős, hossza 15—20 cm., súlya 40— 70 dkg.

A  tenger már több anyagot szolg’áltat, s az innen 
kikerülő teknősök már méreteiknél fogva is említésre- 
méltóbbak. Ilyen például a tropikus égöv tengerei
ben élő óriás-teknős; súlya 400—500 kg., páncélza
tának hossza 1—1VÍ> m. Partokról hálóval fogják, fe
jét levágják, vérét 2—3 napon át kifolyatják, fel
darabolva kereskedelembe hozzák.

Kisebb, de ragadozó természeténél fogva veszé
lyesebb az India folyamaiban élő 20—30 kg. súlyú 
cserepes teknős.

Egyike a leghasznosabb teknősöknek a Galapa
gos szigetcsoportokon élő, bogyókkal és növények
kel táplálkozó IVÓ méter hosszú, 1 méter széles és 
1 méter magas elefánt-teknős. Húsa sütve, főzve él
vezhető; páncéljából olajat sajtolnak.

Közkedvelt étel a rák. Hazánkban a folyami és 
a galíciai rák honos. Ez utóbbi hosszabb, nyúlánkabb 
a folyami ráknál s rajta kevesebb az élvezhető hús. 
A  folyami rák színe barnás, a gyengébben táplál- 
také márványozott. A  folyami rák hossza 1 éves ko
rában 4 cm., 2 éves korában 7 cm., 3 éves korában 
10 cm. Vázpáncélja 46.73 % chitin-t, 46.25 % szénsavat 
és 7.02 foszforos meszet tartalmaz. A  rák forró, sós 
vízben főve élénkpiros szint kap. Életbentartásuk 
alkalmával ügyelnünk kell, hogy hátukon ne feküd
jenek, mert a rák ily helyzetben kimúl.

A tengeri rákok méretei, bár nem adunk hitelt 
a hajósok képzeletében élő. óriási méreteknek, kik 
mesebeli szörnyetegekről is tudnak, mindenesetre 
nagyobbak. Közismertebb képviselői: a homár (hu
mard), a languszta (langouste), kisebb példányai: a 
tengeri pók, (Crabe) a Crevette és a Cigat de Meer.

A kagylók közül általánosan ismert az osztriga,
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melynek élvezése egynémely országban valóságos 
ünnepélyességekkel kapcsolatos. Például Angliában, 
Colchesterben minden év novemberében osztriga- 
evő-verseny megtartása dívik.

Az osztriga élvezése nem mai keletű. Egykori 
hiteles feljegyzésekből tudjuk, hogy Apicus, Traján 
római császár szakácsa egy kosár osztrigát küldött 
császárjának Rómából Pártusországba.

Az osztriga fénykorát XIV. Lajos francia király 
(a Napkirály) alatt érte el, s ez idő óta biztosította 
vezetőhelyét az étlapokon.

Az osztrigát élvezni akarván, a kagyló lapos 
oldalát eltávolítjuk, miközben ügyelünk, hogy a leve 
ki ne folyjék; az osztrigát villa segítségével a kagy
lótól elválasztjuk, s miután kis citromlét csepegtet
tünk reá, lenyeljük. Megrágni az osztrigát nem szo
kás.

Egy tucat osztriga (mert tucatszámra fogyaszt
ják) 111.6 gramm húst tartalmaz, mely százalékban 
kifejezve 80.38 víz, 14.01 szénhydrát, 1.51 zsír, 2.69 
különböző sav és 1.39 oxigénmentes anyagból áll.

Az ó-korban Vitellus császár hódolt nagy mér
tékben az osztriga élvezetének, kiről feljegyeztetett, 
hogy 1200 darabot fogyasztott naponta. Junot tábor
nagy 300 darabot szürcsölt el reggelijéhez.

Az osztriga sült és főtt állapotban is élvezhető, 
de igazi ínyencek csak nyersen, citromlével élvezik. 
Angliában borssal, Hollandiában ecettel, míg Ameri
kában paradicsommártással eszik az osztrigát.

Hogy mily mennyiségben fogyasztják az osztri
gát, annak bemutatására szolgáljon e néhány adat: 
Anglia körülbelül 114 milliárd, Páris egymaga 8 mil
lió (béke) frank értékű, New-York 150 millió dollár 
óra osztrigát fogyaszt évente, hol egyébként 5000 
család él az osztriga elórusításából.

Legjobbnak tartott osztriga-fajták: a francia 
országi marennesi, a skót és irlandi és a Schleswig- 
holsteini osztrigák.

Az osztriga 2—3 éves korában válik élvezhetővé 
az őszi és téli hónapokban.

Szorosan véve nem Neptun birodalmához tartoz
nak, de ide sorolhatók: a békák és csigák. A  béká
nak csupán combja élvezhető, mely akkor friss, ha 
kemény és fehéres. Ilyenképpen élvezhető a kecske-, 
gyepi, tavi és ökörbékának combja.

A  csigák közül az éti csiga élvezhető.
Neptun birodalma termeli az Ínyencek kedvenc 

csemegéjét, a kaviárt. Kaviár alatt a halfajok besó
zott ikráit értjük. A  legtöbb és legjobb kaviárt a tok 
és rokonfajai, a kecsege és viza szolgáltatják. A  leg
finomabb kaviárt a kecsege adja. Hazánkban európa- 
híres az orsovai kaviár, mely az odáig eljutott viza 
ikráiból készül.

A  kaviár-kereskedelmet Oroszország’ úgyszólván 
monopolizálja, s bátran mondhatjuk, hogy az általá
nosan fogyasztott kaviár 9 5 % -a oroszországi termék.

Nem mintha teljes egészében kimerítettük volna 
a tárgyat, mert hiszen erről vaskos köteteket írtak 
már, de az eddig felsoroltakból is látható, hogy mily 
gazdag és változatos anyagot szolgáltat Neptun biro
dalma konyhánknak, mely anyagból ügyes szakács a 
legváltozatosabb ételek elkészítésével a legkénye
sebb ínyencek igényeit is kielégítheti, szakszerű be
osztással pedig pompás kiegészítését képezheti min
den modern étlapnak.

Dittmayer Andor

Rigler József Ede 
a legjobb papirnemügyár r.-t.
r a j es keres ke~ 1 1

gyá?tja,uzeteket Budapest, VI., Rózsa-utca 55.

CIFK A  JÓ Z S E F
P I N C E G A Z D A S Á G I  C I K K E K  S Z A K Ü Z L E T E

B U D A P E S T ,  V., V I L M O S  C S Á S Z Á R - U T  48.

T E L E F O N  28— 92. 1 - 3

Püspöki uradalmi bérpince r.-t.
2 - 6  VÁCZ.
K ö z p o n ti iro d a : B udapest, V .r Z r in y i-u tca  7. sz . 
Hordós borüzem : VIII., Vig-utca 3. Telefon: József 9  — 72.

Magyar palackbor különlegességek. Telefon 75-96 és 96-36

Mercur bérautóüzem
VI., Gróf Zichy Jenő-utca 11.

1 - 6

Telefon : 4 S -2 Í és 191 -46 . Sürgönyeim : Luxauto.

Hektograf étlap sokszorosító,
fogvájó és papírszalvéta legolcsóbban beszerezhető

Özv. Berkovits Károlynénál
Budapest, VII., Sip-utca 4. sz.

Telefon: József 125—31. 2-6

J  Telefon 11 48 és 181—01.

konyha, sütöde, szállít házhoz meleg 
1-6 és hideg diner-ket és büfféket.

Horváth Nándor, IV., Türr István-utca 7.



ЛЛ SZÁLLODA- ÉS VENDÉG L Ő S Z E M L E
21...... ...................... .... .................................... .... .... ..... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........

/лг,4. 1г 1̂л\го1|эт c7PmnnntmhoL Láttunk ottKn-
Bútorkezelés

Szállodában és éttermi üzemben az a fő elv ér
vényesüljön, hogy a berendezési tárgyak a legkisebb 
részletben is állandóan jókarban tartassanak. Pisz
kos, kopott bútor és áthuzat semmi esetre nem tűr
hető. Állandó ellenőrzés feltétlenül szükséges. Ha a 
bútorgyárost kérdezzük, mi a bútornak élettartama, 
legtöbbnyire a következő választ kapjuk: Azt nem 
mondhatom meg, mert ez csupán a bútor jókarban
tartástól és ennek kezelésétől függ.

Szállodában — előcsarnokban vagy más nyilvá
nos helyeken — a bútorzat természetszerűleg na
gyobb mértékben szenved mint a lakószobában, mert 
nagyobb tömeg veszi ezt igénybe. A bútordarabok 
között legjobban szenved a szék. A  bútorzat tisztán
tartása egyik legfontosabb tényezők közé tartozik a 
szálloda vezetésében. Természetes, hogy piszkos, 
foltos és poros bútorok előbb mennek tönkre mint a 
gondosan tisztított bútorok.

Foglalkoznunk kell avval a gondolattal, hogy mi 
célszerűbb a szálloda berendezésében: az olcsó bútor s 
ennek gyakoribb újítása, avagy a drágább jóminőségű 
bútor állandó jókarbantartás mellett. Véleményünk 
szerint bútorzatban mint mindenben, ami a szálloda 
és vendéglő berendezését illeti, a legjobb minőség 
mindig a legolcsóbb. Párnázott bútor legalább min
den hónapban egyszer jól kiporolandó, de ezenkívül 
minden héten egyszer a napi kikefélésen kívül a por
szívóval kezelendő, mert csak így lehet ezen bútor 
mindenkor kifogástalan tisztaságát elérni és a na
gyobb kárt elhárítani.

Magánházban a bútor tisztántartása könnyebb 
mint a szállodában. Szállodában a bútortisztítás ál
landó ellenőrzést igényel, itt a bútor mindenféle ve
szélynek van kitéve. A  vendég nem igen tartja köte
lességének a szállodabútor kímélését. E tekintetben 
sok bámulatos dolgot tapasztalhatunk még a leg
műveltebb osztályokhoz tartozó vendégek körében is. 
Utcai piszokkal teli ruhákkal, sőt sáros cipőkkel is 
elhelyezkednek a selyem- vagy bársonyszövettel át
húzott bútorokon vagy drága szőnyegeken. Sokszor 
égő cigarettát dobnak el anélkül, hogy észrevennék, 
hogy ez a szőnyegre esett. Sokszor italokkal vagy 
téntával öntik le azokat, anélkül hogy ezt egyáltalá
ban kárttevőnek tekintenék. Láttunk már vendéget, 
aki lábát piszkos, sáros cipővel egyszerűen a mel
lette lévő — gobelin-szövettel áthúzott — székre tette

nukban nagyon pedáns hölgyeket, akik kis kutyájukat 
selyembútoron zsíros húsdarabokkal etették és a tu
lajdonos vagy igazgató tiltakozását rossznéven vették. 
Legtöbb esetben a szállodásnak nem áll módjában 
az okozott károkat megállapítani és kényszerítve van 
az üzlet érdekében mindezt szótlanul tűrni.

A  moly természetes ellensége minden párnázott 
bútornak és szőnyegnek. A  moly különösen tavasszal 
és ősszel szaporodik, állandóan melegített helyisé
gekben ezek egész éven át tenyésznek s bútorainkat 
veszélyeztetik. Nem a már kifejlett moly a tulajdon
képen veszélyes, hanem a lárva, illetve a kukac az, 
amely a szövött dolgokat tönkreteszi. Kellő tisztítás 
mellett a lárva nem telepedhet le a szövetekben s 
ezért fontos, hogy a tisztítás kellő gonddal történjék. 
Éles sarkokra és ráncokra, úgymint a sötétbe állított 
bútorok tisztítására nagy figyelem fordítandó, mert 
azokban leginkább tartózkodik, illetve marad vissza a 
moly. Ha észrevesszük, hogy egy bútordarabban moly 
van, azt mindenekelőtt jól kiporoljuk és kikeféljük. 
Ezután a szövetet ártatlan rovarporral behintjük, 
egy vagy két nap múlva újra kiporoljuk és behintjük. 
Ezt addig tesszük, ameddig azt nem látjuk, hogy a 
bútor molymentes.

Kénezés is használ, ha a bútordarabot légmente
sen elzárt helyiségben helyezzük el. Ott kénfüstöt 
fejlesztünk és a bútort egynéhány óráig füstben hagy
juk s ezután jól kitisztítjuk és kiszellőztetjük. Minden 
párnázott bútor időről időre új áthuzatot igényel. Ily 
alkalommal természetesen a szövet alatti részek, mint 
betétek, rúgok és farészek alaposan tisztítandók. A  
farészeket újonnan beeresztjük vagy fényezzük. Egy 
szóval ily alkalommal az egész bútordarab tökéletes 
javítás és tisztítás alá kerül.

Az esetleges zsír- vagy más egyéb a szövetben 
lévő folt tisztítására nagy gond fordítandó. Észrevett 
foltokat ajánlatos rögtön tisztítás alá venni, mert leg
több esetben, ha a folt megszárad vagy beissza magát 
a szövetbe, teljesen lehetetlenné válik minden fá
radság.

Cukorkáktól eredő foltok fordulnak legtöbbnyire 
elő. Különösen ott, ahol hölgyvendégek vagy gyer
mek-vendégek vannak. Ezeknek eltávolítása arány
lag könnyebb. Legtöbbnyire langyos vízzel való ki
mosás neutrális szappannal segít. Éttermi bútorok 
különösen ki vannak téve zsírfoltoknak. Ezeket gazo
linnal vagy kloroformmal lehet eltávolítani. Kávéfol-
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tokát langyos, gyengén szódázott vízzel tisztítják a 
legjobban. Gyümölcsfolt ellen könnyű peroxiclos 
hydrogen oldat ajánlatos. Olaj- és zsírfoltoknál a 
gazolint jól kell beszívni hagyni a szövetbe. Ezután 
tiszta itatóspapírt teszünk a foltos részre és ezen 
meleg vasalóval könnyen végigvasalunk addig, 
ameddig a folt teljesen eltűnik.

Gyógyszer által előidézett foltokat legtöbbnyire 
denaturált szesszel tisztítjuk. Téntafoltok eltávolítására 
e célra külön készített tisztítószerek léteznek, amelyek 
jobb drogériákban kaphatók. Ennek hiányában rög
töni mosás, meleg vízben oldott hamúzsírral és száraz 
kendővel való dörzsölés addig, ameddig a folt lát
ható, a legbiztosabb mód a folt eltávolítására. Ahogy 
már említettük, a foltok eltávolítását a bútoroknál 
csak akkor eszközölhetjük eredménnyel, ha azokat 
rögtön észrevesszük és azokat azonnal tisztítás alá 
vesszük. Ezért feltétlenül szükséges a személyzet ki
oktatása minden részletben. Bőrrel borított bútor
darabokat nem szabad olajokkal, firniszekkel vagy 
politúrral tisztítani, amint ez gyakran történik, mert 
ez a bőrt csak rontja. A bőrtisztítás a legjobban kasz- 
tiliai szappannal és langyos vízzel történik. Ettől a 
bőr fénye nem szenved. M. O.

Vendéglősök 
Beszerző Csoportja

R. T.

*
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IV., VÁMHÁZ-KÖRUT 2. I. EMELET.
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Budapest, IV., Vámház-körut 2.
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Igazgatóság........ József 72—67
Elosztó osztály .. » 73—26
Főpénztár ........  » 73 — 28 i-e

A  gazdasági ellenőrzés
A  vesztett háború következménye, hogy orszá

gunkra súlyos gazdasági helyzet nehezedett. Hogy 
állami kiadásaink és mindenféle kötelezettségeink 
fedezve legyenek, minden emberre, de különösen 
vállalkozókra, a teherbíró képesség maximumáig 
terheket rónak.

Sajnos, szakmák e tekintetben is a legmosto
hább elbánásban részesül, mert a sokszor indokolat
lanul túlmagas élelmicikkek árait nem bírják máson 
megbosszúlni, mint rajtunk, akik ezeket feldolgozva a 
közönség rendelkezésére bocsájtjuk.

Nincs még egy szakma, amely annyi munkaerő 
alkalmazását igényelné, mint a szállodai és éttermi 
üzem.

A  produkció nagy személyzet tartását követeli, 
teljesítménye aránylag kicsi. Adminisztrációnk szin
tén duplán tartott egyénekkel működik, az egyik része 
felveszi, a másik feldolgozza az adatokat.

Az elkészített árúk elhelyezése pedig a legdrá
gábban fizetett helyiségekben, mégegyszer annyi em
bert foglalkoztat, mint bármely más szakmabeli vál
lalat.

Annyiféle adó nem terhel egy iparágat sem, mint 
a mienket.

Ha tehát a szálloda- és vendéglőüzem tulajdo
nosa, vagy igazgatója mindezen nehézségek mellett 
még hasznot is tud elérni, azt csakis a helyes és gaz
daságos tevékenysége által küzdötte ki.

Jó kvalitású árú lehető legolcsóbb beszerzésével 
s ennek gazdaságos felhasználásával sokat megtaka
ríthatunk.

Biztos kalkuláció és takarékosság azonban csakis 
gazdasági ellenőrzés alkalmazásával lehetséges s 
csakis ezáltal juthatunk tiszta jövedelemhez.

Ez a rendszer még nem minden jobb üzemben 
van alkalmazásban, a személyzet, de még ezek veze
tői is bizonyos antipatiával viseltetnek az ilyen rend
szer iránt.

Ez nézetem szerint helytelen felfogás, mert pl. 
ha egy konyhafőnök több adminisztratív munkát vé
gez, akkor kevesebbet kell fizikailag tevékenykednie, 
s ezáltal még kisebb üzemekben is, inkább vezetője 
lesz a konyhának, mint vezető munkása, azonkívül az 
állandó felügyelet mellett több időt szentelhet tulaj- 
donképeni rendeltetésének, t. i. a nívót s az ételek 
elkészítését módjában van állandó kritikával a leg- 
elsőrangúbbá fejlesztetni.

Mennyivel kellemesebb papíron igazolni, hogy 
nem használtam semmiben sem többet, mint ameny- 
nyit kalkulációmban felvettem, mint végighallgatni a 
többhasználási kétkedéseket és panaszokat, melyek
ről meg vagyok győződve, hogy alaptalanok, de bi
zonyítani csak féligmeddig bírom.
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Nem is olyan nehéz az árúkat leltárikig vezetni 
s ebből naponta a fogyasztott adagok alapján az el
használást leírni. Húsokon kívül a konyhafőnök már 
majdnem mindenütt bonok alapján vételezi az árúkat, 
tehát itt már 14 naponkénti leltározással a kontroll 
megvan s tudjuk, hogy a mai bevétel ellenében mi 
lett felhasználva, csak még arra kell törekednünk, 
hogy árút ne vételezzünk többet, mint amennyi az
napra kb. szükséges, evvel nem terheljük meg az az
napi büdzsét olyannal, amiért nem kapunk ellen
értéket.

Hátra volna a húsneműek ellenőrzése, pedig ez a 
legfontosabb, mert ezek árai a legnagyobb összeget 
képviselik s ebből fogy a legnagyobb kvantum. Itt 
számíthatja el magát az ember, hibás számítás mel
lett, a legkönnyebben.

Húsok kontrollja pl. a következő: átadok a mé
szárosnak 59 kg-os borjut. Ebből ő addig kiad nekem 
lemérve 44.50 kg tiszta húst, 12.50 kg csontot és 2 kg 
zsiradékot, míg az el nem fogyott. Ebből meglátom, 
hogy nem kaptam silányabb árút, mint a megfizetett 
árért kapnom kellett s semmiféle idegen kéz nem 
nyúlt a reám bízott árúhoz.

Már most, ha elhasználtam x kg húst, az ív alap
ján elfogyott у adag. A megengedett adagonként! 
mennyiséggel szorozva x kg-ot kell kitennie, tehát 
módomban van megállapítani, hogy szemmértékünk 
helyes volt, mert a hiánynak kész étel gyanánt meg 
kellett maradnia.

A  leltári könyv vezetése nagyon egyszerű. Mé
szárosomnál egy táblát, vagy könyvet tartok, melyre 
átvételkor felírom a napi kivételezést, este a szállító- 
levél alapján bevezetem a jött árút, hozzáadom a 
maradványhoz s mindebből levonom a napi elhasz
nálást.

Főzendő anyagokat, mint pl. sonkát, nyelvet, hi

deg sülteket, halakat nyersen kivezetem a leltárból s 
a kapott főtt árút pedig felveszem. Az irodának ké
szítsünk egy kimutatást: pl.

sonka főzés 1924 március 18.-án:
lefőzendő sonka nyersen (btto) 20.50 kg
(kaptam ebből) főtt sonka (ntto) 11.20 kg 

(teljesen letisztítva)
zsiradék ..........................................1.40 kg

Chef.

Ezen adatok alapján az iroda, úgyszintén a chef 
is a leltárt 20.50 kg nyers sonkával megkönnyíti s a 
11.20 kg főtt sonkával megterheli. Azonkívül 1.40 kg 
zsírt a napi zsírfogyasztáshoz veszünk.

A  fogyasztást az összeíró ívből könnyen meg
kapjuk. Pl. fogyott 15 adag sonka á 10 dkg =  1.50 kg, 
8 adag felvágott á 3 dkg sonka =  24 dkg, 6 sonkás
zsemlye á 2 dkg =  12 dkg, összesen 1.86 kg, ezt az 
összmennyiségből kivonom.

Hogy ezen ellenőrzés mennyire precíz és milyen 
praktikus, bizonyítja egy megtörtént eset. A fent leírt 
rendszerrel működve, egy reggeli elszámolásnál 
80 dkg sonkahiányt fedeztem fel. A  rögtöni kutatás 
meg is találta, eldugva.

Hogy vezetőállású egyénnek mily kellemes ez a 
rendszer, amely nem is igényel oly nagy munkát, 
mint amilyennek első pillanatban látszik, azt csak az 
tudja megítélni, aki a régi bizonytalanság után az 
ilyen ellenőrzéssel már tevékenykedett.

Végül üdvös ez az összes önérzetes személy
zetre nézve is, mert ezáltal a bizalmatlanságokat nem 
kell elszenvednie egy-két besurrant kétes egyén miatt.

Tehát mindenki támogassa, s ahol még nem 
volna, vezesse be ezt a rendszert és ne engedjék, 
hogy az ellene kifakadók a többi személyzettel ezt 
ellenszenvessé tehessék. W I E N E R  J E N Ő .

A  legpraktikusabb leltárkönyvforma a következő:
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Takarékosság
a szállodai és vendéglői iparban

Sokszor tapasztaljuk még ma is iparunkban, hogy 
a vendéglős, ha üzemének valamely osztálya veszte
séggel dolgozik, azt mint temészetes, magától érte
tődő tényezőt tekinti és megnyugszik benne. Hány
szor halljuk azt a kijelentést, hogy a konyhán soha
sem kerestem, arra mindig ráfizettem, mert a ven
déglősiparban az étkezés csak melléküzem, mely az 
italfogyasztást előmozdítja és az italnál van a ven
déglősnek a tulajdonképeni haszna.

Ezt a felfogást én nem osztom különösen ma, az 
ételek nyersanyagának mai mérhetetlen magas ára 
mellett. Emellett az ily elvek hangoztatása nem vall 
valami elsőrendű kereskedői szellemre és elvitázha- 
tatlan az is, hogy mindazok, akik ezt az elvet vallják, 
csakhamar a csőd szélére jutnak.

Tény az, hogy különösen ma árkalkuláció és 
ke,llő elővigyázat nélkül nem boldogulhatunk. Min
den kereskedőnek joga van árúi értékesítésénél ha
szonra szert tenni, hogy jövőjét biztosítsa.

A  vendéglősnek is elvitázhatatlanul joga van 
ehhez.

Ennek a haszonnak, hogy az ne legyen nagyobb 
a jogos és méltányos haszonnál, megállapítását az 
árkalkulációval érjük el. Ezért szükséges feltétlenül, 
hogy minden vendéglős kalkuláció útján állapítsa 
meg árúinak eladási árát.

De ez még nem minden!
A  mai túlságosan nehéz megélhetési viszonyok 

a legmesszebbmenő takarékosságot parancsolják.
Hogy a főzésnél igen sokat lehet pazarolni, vi

szont nagyon sokat meg is lehet takarítani, azt min
den szakképzett vendéglős igen jól tudja. E téren a 
szakképzett és lelkiismeretes szakács, szakácsnő, vagy 
gazdasszony igen sokat tehet. Ezenkivül az üzem 
többi osztályaiban is sokat, nagyon sokat lehet meg
takarítani. Ezért elsősorban a személyzetet kell taka
rékosságra nevelni. Indolens bánásmód, nemtörődöm
ség és lelkiismeretlen személyzet hihetetlen pazarlásra 
képes, olyanra, amely mellett még a legjobban jöve
delmező üzem is teljesen tönkre mehet.

A  vendéglősnek első gondja legyen üzletét úgy 
vezetni, hogy minden oldalon a legnagyobb és józan 
takarékosság uralkodjék és a legcsekélyebb, hiába
való pazarlás is elkerültessék. Vegyük pl. a víz fel- 
használását. Nagyon ritkán találunk szakmánkban 
olyan személyzetet, amely a vízfogyasztásnál a józan

takarékosságra gondolna. Mindegyik úgy fogyasztja 
a vizet, mintha a víz fogyasztása egyáltalán nem 
okozna kiadást. Pedig a víz, a mai árak mellett, igen 
drága anyag, melynek számláját a kellő gondosság 
nagyon lényegesen leszállíthatja.

Hányszor látjuk, hogy a mosogatóasszony vagy 
leány a vízcsapot elfelejti elzárni és a víz folyik anél
kül, hogy arra bárkinek szüksége lenne, vagy hogy a 
vedret — gondatlanságból túltölti úgy, hogy le
vételnél, vagy vitelnél a víz a vederből kiömlik. Vagy 
hogy az edényben álló vizet minden ok nélkül kiönti. 
A  főzőedények, fazekak a legtöbb esetben túl vannak 
töltve. A  fürdőkádakba a kelleténél több vizet enged
nek. A vendég a telt kádba lép és a víz vagy a 
padlóra vagy az átfolyó csatornába ömlik. A  fürdő
kádba inkább kevesebb vizet öntsünk, mert ha a 
vendégnek több víz kell, módjában van a hiányos 
mennyiséget pótolni. Hányszor tapasztaljuk, hogy a 
fürdőkádba engedett víz vagy túl meleg vagy túl 
hideg. Minden egyes esetben a vendég segít meleg 
vagy hideg víz hozzábocsájtása által, úgy azonban, 
hogy a kádban lévő felesleges mennyiségű vizet a 
lefolyóba engedi.

Minden kiszolgáló személyzetet ki kell oktatni, 
hogy a fürdőkádat legfeljebb kétharmadáig vagy még 
ezen is alul szabad megtölteni.

Ugyanez áll az edények mosogatására is. Itt 
rendszerint azt tapasztaljuk, hogy a mosogatónő úgy 
a mosogatásra, valamint az öblítésre szolgáló víz
tartályt teljesen megtölti és ezáltal felesleges meny- 
nyiségű vizet használ el.

A  piszkos edény a túlságos mennyiségű vizet 
éppen olyan hamar használhatatlanná teszi, mint a 
kellő mennyiségű vizet. Az ekként használhatatlanná 
vált vizet a mosogatónő a lefolyóba önti és a tartályt 
újból megtölti, amit a félig vagy kétharmadáig meg
töltött vízmennyiséggel is elért volna. így meggon
dolatlanságból érzékeny kárt okozott a feleslegesen 
elhasznált vízmennyiség által.

Nagy mennyiségben pazarolhatjuk a vizet a 
klozettek öblítésénél is, ha ott kellő technikai beren
dezésről nem gondoskodunk.

A  klozettek öblítésénél sok vizet pazarolunk az 
által, hogy túlságosan nagy tartályokat szereltettünk 
fel. A  tartályok csak annyi vizet engedjenek le, 
amennyi az egyes öblítésre feltétlenül szükséges. Sok 
helyen láttunk tartályokat, amelyek 15 liter viz helyett 
25—30 liter vizet bocsájtanak le egy öblítéshez. Hogy 
ez egy nagyobb házban, amelyben több száz klozett

Szent Margitszigeti Ásványvíz Sfii2eIke7v-íí?ki“ ff!l:
SZENT MARGITSZIGETI NAGYSZÄLLÖDA ÉS NAGYFÜRDŐ EGÉSZ ÉVEN Á T  ÜZEMBEN.
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van, mit jelent pénzben egy évben, azt a vízóra és az 
ennek alapján kiállított vízszámla mutatja. Természe
tes, bogy a vízzel való takarékosságot nem szabad 
túlzásba vinni, mert ez némely tekintetben veszé
lyessé válhatik. Ott, ahol víz kell, ott kellő mennyi
ségben kell felhasználni. Csak a hiábavaló, a feles
leges pazarlást kell megszüntetni. E tekintetben igen 
jól bevált módszert láttunk egyik nagyobb szállo
dánkban.

A fürdőkádak u. i. meg vannak jelölve és a 
szobaleánynak csak a jelzésig szabad a kádba vizet 
engedni. Ugyanezt tehetjük a mosogató-edényekkel 
is. A  klozett-tartályokat pedig meg kell vizsgáltatni és 
esetleg kicserélni. Az ezekre fordított költség csak
hamar megtérül a megtakarított víznél.

Nagy megtakarítást érhetünk el a világításnál is. 
Szállodai szobákban, konyhákban, pincékben, raktá
rakban, éttermekben stb. mindenütt helyes és szüksé
ges a világítás, de ez sohase menjen a túlzásba. 
Hányszor látjuk, hogy félreeső helyeken, pincékben, 
raktárakban éjjel-nappal ég a világító-test minden cél 
és ok nélkül, csak azért, mert az alkalmazott a helyi
ségből távozva nem oltotta el a világító-testet. Teszik 
ezt azért, mert nincs kellő ellenőrzés, mely e pazar
lást észrevenné és okozóját felelősségre vonná.

Viszont láttuk azt is, hogy olyan helyiséget, 
amelyet közbiztonsági szempontból ki kellene világí
tani, sötéten hagytak. Ez sem helyes. Minden házban 
történnek e téren mulasztások. De állandó felügyelet, 
kellő szakértelem rendet teremthet és sok felesleges 
kiadástól menthet meg.

A villanykörtéket nagyon ajánlatos cégjelzéssel 
ellátni, mert ez a lopást korlátozza. A  cégfelírás fel
tűnő legyen a villanykörtéken. Ezenkívül az ipari 
célra szolgáló áram gondos felhasználásával igen 
sokat lehet megtakarítani, ha a felvonókezelők vagy 
gépészek szakemberek.

Azon elv, hogy semmiféle újság vagy egyéb 
papiros se kerüljön szemétre, hanem gondosan össze
gyűjtessék, igen dicséretreméltó, mert e hulladékokat 
— különösen ma — igen jól lehet értékesíteni és az 
ebből befolyó összeget azok jutalmazására fordítani, 
akik részéről a takarékosság nemes erénye megnyilat
kozott.

Így míg egyrészt alkalmazottainkat a takarékos
ságra szoktatjuk, másrészt helyzetükön a közöttük ki
osztott pénzzel segítünk is, így dicséretes szociális 
munkát végeztünk.

Hogy a szobaleányok és a felszolgáló személyzet 
a fehérnemű okszerű használatával mily óriási meg
takarítást érhet el, azt minden szállodás és vendéglős 
tudja, ezért ezeket erre kellő kioktatásban kell része
síteni. Ne sajnáljunk időt és fáradságot, mert a meg
takarítás révén elért eredmény ezekért bőven kár-
pótol. M. o.

A  konyhaellenőrzés fontosságáról
Gyárak és nagyobb kereskedelmi vállalatok egy

aránt a legpontosabb ellenőrzést gyakorolják üze
meikben, amiáltal tiszta képet nyernek az érkezett és 
kiadott árúkról, valamint készleteikről.

Ezen ellenőrzés nagy apparátust igényel, azon
ban pontos áttekintést nyújt az árú feldolgozásával 
járó költségekről és így lehetővé válik a legmesszebb
menő takarékosság mellett az árúk előállítása, ami 
fokozza a versenyképességet. Más szóval az ellen
őrzésnek az a célja, hogy az önköltségi és az eladási 
árat pontosan megállapítsa.

Iparunkban a konyhaüzem tekinthető ily gyár
üzemnek, mert itt kerül a nyersanyag feldolgozásra 
és az elkészített ételek eladásra. Mindnyájunk előtt 
ismeretes, mily nagy mennyiségben kerülnek árúk a 
konyhába feldolgozásra és mily nagy összeget tesz 
ki ezek számlája. Ezért indokolt a konyhában a leg
messzebbmenő ellenőrzés rendszerének meghonosí
tása és mily megbocsájthatatlan bűn, annak lanyha 
kezelése.

Majdnem mindenütt, ahol az ellenőrzés lanyha, 
azt az ellenvetést halljuk, hogy kevés rá az idő és 
hogy nagy az elfoglaltság, nincs elégséges személy
zet annak megvalósításához.

Pedig a konyha ellenőrzése egyszerű is lehet, 
ment minden felesleges kicsinyeskedéstől úgy, hogy 
alig okoz valamelyes többmunkát. Az erre fordított 
idő és fáradság pedig búsásan megtermi gyümölcsét.

Marencich Ottó most megjelent legújabb szak
könyve: „A  szálloda és éttermi üzem kézikönyve“ 
(Kapható szerzőnél, Budapest V., Mária Valéria-utca 
14. sz.) számos példával igazolja állításunkat. Minél 
nagyobb az üzem, természetesen, annál több munkát 
ad az ellenőrzés, sőt elsőrangú üzemben egy egész 
embert követel ugyan, de végeredményében minden 
költséget megér.

Fő elv, hogy ne csak a bevételt ismerjük, hanem 
az ennél sokkal fontosabb kiadásról is pontos tájé
kozódást nyerjünk. Igen kívánatos, hogy ezenkívül 
lehetőleg minden egyes árú bruttó hozadékát is is
merjük. Mert csak ez esetben lehetséges az elkerül
hető pazarlás korlátozása.

Pontos jegyzéket kell vezetni a beérkezett és fel
dolgozott árúkról, azok elkészítésével járó költségek
ről és az eladásból befolyó jövedelemről. így azután 
ezek összegéből pontosan megállapíthatjuk az elért 
nettó hasznunkat.

Reméljük, hogy ezen rövid ismertetés meggyőzi 
a kisebb üzemtulajdonosokat is a kalkuláció és ellen
őrzés fontosságáról és a szakkönyvben és szaklap
jainkban ismertetett ellenőrzési módszerek között 
találni fog olyat, amelyet üzemében hasznosan alkal
mazhat. ^
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Aranyparitás
A  vendéglői és szállodai alkalmazottak genfi szö

vetségének kiváló nívójú szaklapja e címen nagyon 
értékes cikket közöl. Minthogy a tárgy kétoldalú meg
világítást érdemel, nem vélünk fölösleges munkát 

végezni, amikor reátereljük a figyelmet arra, hogy az 
alkalmazottak aranyparitásos fizetése iparunkban ma 
kész lehetetlenség. Iparunknak mai helyzete nem ró
zsás, hanem oly gyötrelmesen súlyos, hogy közös 
érdekünk minden félreértés kiküszöbölése. Elismer
jük mindenkinek azt a jogát és helyes törekvését, 
hogy magának és családjának minél jobb megélhetést 
biztosítson. Ez a törekvés jelenleg természetesen oda
vezet, hogy a békebeli állapotokat mint a vágyak ne
továbbját tekintjük, pedig emlékezzünk vissza a régi 
időkre, hogy azokban mennyire elégedetlenek voltunk 
a békebeli állapotokkal is.

Az aranykorona paritás, a békebeli fizetés áll ma 
a küzdelmek homlokterében, ezt óhajtják a vendéglői 
alkalmazottak is, pedig ennek megvalósulásában nem 
a tulajdonosok merevsége képezi a fő akadályt, ha
nem két számításon kívül álló tényező: az egyik pén
zünknek ingadozása, amely minden számítást lehe
tetlenné tesz. Mindaddig, míg egy bizonyos stabil 
helyzetet pénzünk el nem ér, számítani, fizetésből 
kijönni nehéz feladat marad. A  másik fontos tényező, 
amely a kívánt aranyparitást meggátolja, az, hogy 
iparunkban általában s átlagban a bevételek még na
gyon távol állanak az aranyparitástól. Ennek oka pedig 
az általános rossz gazdasági viszonyok s a nagy töme
gek fizetőképtelensége. Ha az üzemek bevételi kimu
tatásait megvizsgáljuk s a békebeli forgalommal 
összehasonlítjuk, megdöbbenve látjuk a kettő közötti 
különbséget, amely átlagosan alig éri el a békebeli 
40— 45%-át, pedig az üzemköltségek, személyzet el
látása, adók, illetékek, karbantartás és utánapótlás 
sokkal magasabb arányban az aranyparitáson is túl 
súlyosodnak az üzemre.

Nyilvános adatokat felhozni e cikk keretében 
ellenkezik az üzlet érdekével, de komolyan érdeklődő 
szakembernek bármikor a legnagyobb készséggel en
gedünk bepillantást statisztikáinkba, hogy láthassa 
saját szemeivel az elmondottak szomorú valóságát! A 
sokszor említett békebeli paritáson számított ételárak 
csak ott állanak helyt, ahol az ételek előállításához 
szükséges anyag bevásárlási ára a paritáson van, 
máskülönben egyetlen egy esetben sem.

Meg kell érteni az alkalmazottaknak azt a szó-

M agyar-O sztrák Borkereskedelm i és 
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moru igazságot, hogy a mai gazdasági viszonyok 
ólomsúlya alatt nem csak a munkásság nyög, de a 
munkaadó is. A  munkásság által gyakran hangozta
tott azon állítás is, hogy a munkaadónak előnye még 
mindig az, hogy az üzem és a leltár értéke szaporo
dott, csak látszólag állja meg a helyét, mert ha ma egy 
üzemet esetleg nagy előnnyel el is adunk, mérhetet
len összeget kapunk, de ez az összeg legritkább eset
ben felel meg a békében befektetett tőkének és — 
eltekintve ettől — az üzem eladása, illetve megszün
tetése mint olyan nem lehet megoldás, mert ezáltal a 
tőke nem gyarapodik az ipar javára, hanem más oldal
ról százan és százan kenyerüket vesztik. Ez pedig úgy 
véljük, még rosszabb állapot, mint a mai nehéz 
helyzet.

Ma mindkét félnek -— úgy az alkalmazottnak, 
mint a munkaadónak — egyformán érdeke, hogy 
közös megértéssel s belátással igyekezzenek meg
találni azt az arany középutat, amely kivezet a mos
tani zavaros állapotokból.

Egyoldalú beállítással ezeket a súlyos kérdése
ket megoldani nem lehet, indulat, kizárás, sztrájk, 
türelmetlenség nem nyújthatnak kivezető utat. Uj 
helyzetet csupán jobb gazdasági viszonyok, pénz
bőség s az ezáltal iparunkban előidézett nagyobb for
galom hozhat, éppen ezért csak akkor érhetjük el a 
békebeli paritást, s evvel párhuzamosan lehetséges 
lesz az aranyparitásos fizetés is.

Mindaddig ilyen követelés egyoldalúnak mutat
kozik, amely elkedvetleníti a munkaadót és oly ke
serűséget ültet el a munkásságban, amelyet nem 
érezne akkor, ha az igazságot s a lehetőséget maga 
is közelről látja.

Meggyőződésünk az, hogy a türelmetlen követe
lőzés nem hozza meg a kívánt eredményt. A munka
adók szövetkezete iránt, melynek elnöke Gundel 
Károly vendéglős, s kinek altruisztikus és szociális 
gondolatmenete a munkásság körében is ismeretes, 
bizalommal lehet a munkásság, hogy érdekük a lehe
tőség szerint mindig védve lesz.

Gondoljanak arra, hogy az üzemnek megszűnése 
s a tőke visszavonása a munkahiányt fokozza, ami az 
egyedek megélhetését teszi még súlyosabbá s nehe
zebbé. Belátás, türelem s az Arany József kapásunk
tól hangoztatott szerényebb életmód is esetleg vala
hogyan segíthetne a dolgon; bizalmatlanság, türel
metlenség, fenyegetés csak súlyosbítja a helyzetet, 
de jobb viszonyokat korántsem teremt. K O G UM A .

Vendéglői és kávéházi berendezéseket
vesz és elad Hexner József, VII., Király-utca 25.

Állandó raktáron: evőeszközök, asztalok, 
T E L E F O N  székek, billiérdasztalok, üveg--, porcellán- 
József 1 i0-02 és ezüstnemüek a legolcsóbb árakon. 1 - 6
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Konyharovat
A halról. Ma már Magyarországon — lassan bár 

— de megindult az a folyamat, amelynek eredménye
képpen mindig több és több adriai és keleti tengeri 
halat fogunk kapni. Ma az a helyzet minálunk, hogy 
a balatoni, sőt a dunai hal is sokkal drágább, mint a 
nagy szállítási költségek dacára idehozott tengeri hal. 
Magát a hal fogyasztását minálunk egy téves felfogás 
másodrangú ételnemmé sűlyesztette. Az a hiedelem, 
hogy a hal csak előétel lehet, amely után okvetetlen 
szükséges más húst is elfogyasztani. E felfogás nem 
tarthatja magát már azért sem, mert a hal fehérje- 
tartalma sokkal nagyobb, mint a többi húsnemeké. 
Egészségesebb volta sokkal könnyebb emészthetősé
gével áll egyenes arányban. A.mellett a hal változatos 
elkészítést tesz lehetővé, főtt, párolt, rántott hal ked
velt, mint leves közismert s zamatossága lehetővé 
teszi, hogy hetenként többször is szerepeljen étla
punkon. E körülmény adja magyarázatát, hogy némi 
örömmel várjuk piacunkon a zamatos és olcsóbb 
tengeri hal tömegesebb megjelenését!

Bortsch. Ezzel a sajátos, bár kiváló orosz levessel 
vezetik be újabban a párisi éttermek az ebéd vagy 
vacsora étrendjét. Az új szokás lehet divatos, de nem 
mindenben helyeselhető a mai gastronomiai felfogás 
szerint, mert fő alkotórészei között szerepel a cékla 
és a savanyú tejfel, amely már ennélfogva sem alkal
mas egy ízletes étrend bevezetésére.

Különfélék.
Trancheur az étteremben. Elsőrangú étterem kül

földön el sem képzelhető olyan kiszolgáló pincér 
nélkül, aki az étkek felszeleteléséhez ne értene. Külö
nösen sokat adnak erre a franciák, akik erre vonat
kozó szaktanácsokkal látják el az alkalmazottat. Az 
ilyen munkához a legfőbb szükséglet egy megfelelő 
éles és vékony pengéjű kés, mert erős vastag pengéjű 
késsel szép vékony szeleteket kivágni teljes lehetet
len. A  felszeletelésre váró hús vagy csülök sohasem 
helyeztessék kis tálra, mert a tapasztalat azt igazolja, 
hogy kis helyen a legügyesebb szeletelő sem képes 
ízléses munkát végezni. Áz olyan húsnemek felszele
telését, amelyeket lével avagy mártással szolgál
nak fel, mindig külön végezzük s külön szolgáljuk 
hozzá a megfelelő levet avagy mártást!

Szálloda és vendéglői viszonyok Olaszországban. 
Olaszország nagy városaiban sokkal drágább az élet, 
mint a vidéki városokban. Milánó, Florenc, Genua, 
Velence, Róma, Nápoly stb. nagyon drága városok. 
Már Tiest, Trentino, Turin, Verona olcsóbbak. Egy 
bútorozott szoba 125— 180 lírába kerül. A szállodákat 
ma Olaszországban négy csoportba különíthetjük el:

Springhut Henrik 1-3
tojásnagykereskedés

Legelőkelőbb kávé- Budapest, VI., Vasvári Pál-u. 11
házuk, szállodák és T e le fon  17— 54
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az első a luxus-szálloda, azután következnek az első-, 
másod- és harmadrangú szállodák. Az adó is eszerint 
igazodik: luxus-szálloda 10°/o, elsőrangú 6%, másod
rangú 3% adót fizet. Ezenkívül fennmaradó összeg
ből !/2 %-ot köteles mindenki fizetni a hadirokkantak 
javára. A  városi adó ágyanként 2 lira. A szobák ára 
luxus-szállodákban 30 lira, elsőrangú szállodában 20 
lira, a többieknél 15—8 líráig. Teljes reggeli 5— 6 lira, 
villásreggeli (Lunch) 15— 18 lira, ebéd (Diner) 20—30 
lira. Fürdő 6—8 lira. Legdrágább ital a sör, amelyért 
nagyobb üzemben 8 lírát — kisebb üzemben 4 lírát 
fizetnek üvegenként. Minden elsőrangú szállodában 
francia konyha is van, de természetesen az olasz 
konyhára helyezik a fősúlyt. A  háború óta a személy
zet majdnem kizárólag olasz nemzetiségű, amit az az
előtti időkről nem lehetett mondani. Idegen nyelven 
nem beszélnek, legjobb esetben francia szó hangzik. 
A kiszolgálás kifogástalan s a személyzet az idegen
nel szemben nagyon előzékeny. A  borravalótilalom 
megvan ugyan, ámde a vendég alig távozhat el a 
figyelem díjának külön leadása nélkül. Az olasz kö
zönség nagyon kedveli a bárokat, ahol mindenki 
állva fogyasztja el kávéját, likőrjét. A  feketekávé
bárokban 60 centesimi, elsőbbrangú helyen 80 cent. 
1 líráig. A harmadrangú szálloda idegeneknek nem 
ajánlható, mert ezekben kényelmet találni sem lehet. 
A  személyzet fizetése a következő: a Chef de recep
tion 600— 1200 líráig és teljes ellátás. Ellenőrök (fel
írok) 3—400 lírát kapnak, a főpincéri kereset 800— 1500 
líráig terjed. A Chef de rang 600— 1000 lírát, a segéd
pincér 3—500 lirát, főszakács 1500— 2000 lírát kap. A  
háziszolga 500 lirát, a szobaleány 3—400 lira fizetést 
kap. Mindezekhez azt a megjegyzést fűzhetjük, hogy 
az olasz nemzeti sovinizmus újabb fellángolása az 
idegen alkalmaztatása elé meglehetősen súlyos aka
dályokat gördít — azért ma az Olaszországba való 
elhelyezkedés egyike a legnehezebb feladatoknak.

Innen-Onnan.
Borravaló Japánban. Az oly sokat hangoztatott 

borravaló rendszer Japánban is honos. Kelet-Ázsia 
népeinek szokásai ellentétesek Európa nemzeteinek 
megszokottságával. Ismeretes úgy Khina, mint Japán 
rendkívüli udvariassága, amely a borravaló átadásá
ban is megnyilatkozik. Japánban a vendég az étkezés 
végeztével a borravalót zárt borítékban adja át a ki
szolgáló személyzetnek, amit azok mindig mély haj- 
longás és bókok kíséretében vesznek át. A  borítékot 
csak a vendég távozása után illik felnyitni, amelyben 
rendesen a borravaló az elfogyasztott ételnem szám
lája után esedékes összeg 20—25%-át teszi ki.

Berlini határozat. A berlini szállodások és ven
déglősök minden tagra kötelező határozatot hoztak, 
amelynek értelmében mindaddig, amíg a francia és 
belga megszállás tart, az ételnemekben a legnagyobb 
takarékosságot kell kifejteni. Egy vendég csupán egy
féle húsételt fogyaszthat el. A  reggelihez külön tojást, 
vajat nem szolgálnak fel. Buífetben kész ételeket ki- 
Г,6}kfrtszerűleg kiállítani nem szabad. Francia borokat, 
hkoröket, francia vagy belga lapokat árusítani tilos, 
г  randa vagy belga állampolgár német szállodában
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nem kaphat szobát s mindkét állam pénzét az üze
mekben nem fogadják el. Habár az általános ember
szeretet törvényéből kiindulva nem helyeselhető az 
intézkedés, de a letiport Németország erejének és ön
tudatának fényes bizonyitéka e határozat, amelyet 
minden német szállodás, vendéglős vendégeivel is 
közölt!

Vendéglős szakiskolák. Midőn a hazai viszonyokat 
-  néha túlszeretetlen módon — kritizáljuk, ne feled
kezzünk meg arról, hogy e téren az annyira mintának 
gondolt művelt nyugat sem mutatja mindig azt a 
fölényt, amelyet neki tulajdonítunk! A magyar ven
déglős szakiskola mai hiányai mellett is úttörő intéz
mény. Tudomásunk szerint Angliában, Olaszország
ban, Spanyolországban kimondott vendéglős szak
iskola ismeretlen. В téren Franciaország, Svájc, Né
metország és Ausztria mutathatnak némi fölényt. 
Franciaországban mint ilyen szakiskola az „Ecole des 
Hoteliers“ Grenobléban és Besanconban ismeretes, 
amelynek tantervi beosztásában a nálunk is alkalma
zott borászat és felszolgálás szerepel főtárgyképpen. 
Svájcban Ouchy— Lausanneban ismeretes a „Schwei
zer Hotelier-Schule“ , melynek tanterve szintén az 
említett két szaktárgyat domborítja ki. A bécsi „Fach
schule“ a szakácsművészetnek is tág teret biztosít, 
amelynek gyakorlati tanítását az iskola e célra szol
gáló berendezése teszi lehetővé. Mi nálunk a tárgyi 
beosztásban felölelve látjuk mind a három fontos stú
diumot s a gyakorlati tanítás lehetőségeinek meg
teremtésében is óriási léptekkel haladtunk előre. A 
vendéglősök és szállodások Ipartestülete körülbelül 
6 milliót áldozott a gyakorlati tanítás felszerelésére s 
a munkát e téren a genfi szövetség érdemes vezető
sége is támogatja úgy szellemi, mint anyagi téren. A  
munka teljessé válik akkor, ha a saját épületben be
rendezett szakiskola felállítása megtörténik, de addig 
is értékes az az erőfeszítés, amelyet e téren produ
kálunk.

Leégett étterem. Svédország legkiválóbb étter
meinek egyike a híres Hasselbach Restaurant, eddig 
még ki nem derített okokból teljesen leégett. A  kár 
óriási, amely 2'1/j  millió svéd koronából részben meg
térül, de vele Stockholm, habár ideiglenesen is, 
egyik nagyhirű vendéglőjét vesztette el.

Borászati kongresszust rendezett ez évben május 
4-én Szegeden a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Ka
mara. A  kongresszust a városháza közgyűlési termé
ben tartották, amelyen a legkiválóbb szakemberek tar
tottak előadást a szőlőművelésről és a borértékesí
tésről, a must sűrítéséről és fagyasztásáról, a bor 
további feldolgozásáról stb. ehhez tartozó kérdések
ről. — A tárgysorozatba felvett kérdések fontosságára 
és jelentőségük nagyságára való tekintettel szállodá
saink, vendéglőseink és kávésaink nagyobb számban 
vettek e kongresszuson részt.

Szerkesztői üzenetek
H. B. Budapest. Szives érdeklődésére válaszolva 

közöljük, hogy Budapesten jelenleg egy nagyobb 
tányérmosógépet tudunk, amely Gundel Károly kar
társunk városligeti üzemében van felállítva. Az ilyen 
gépezet nagy üzemben célszerűnek látszik, de meg
van a maga hátránya is. A gépmunka könnyen az 
edények kicsorbulását eredményezi, ami ma — ami
dőn egy tányérnak olyan horribilis ára van — nagyon 
is számottevő tényező.

G. R. Sopron. Az „Assouri“ neve alatt egy török 
édesség értendő, amely ma Európában ismert és ked
velt csemege. Előállítása következőleg történik: Ten
gerit főzünk és áttörjük, az áttört tengerit addig főz
zük, amíg sűrű péppé, illetve geléevé változik. Ezt 
újból áttörik szitán — majd mézzel keverik — amíg 
sűrű anyagot képez. Ezután aetherikus olajjal — mint 
jázmin, rózsa, narancs, citrom — illatosítják. Kihűlés 
előtt vagdalt mandulát tesznek belé. Az ilymódúlag 
nyert anyagot bádoglemezre kiöntik s aztán kihűlve 
szeletekre vágják, megforgatják rizslisztben s végül 
porcukorral behintik. Így kerül asztalra és forgalomba!
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Üzletvezető nagy külföldi gyakorlattal, nyelvisme
retekkel, kitűnő bizonyítványokkal, jelenleg még állásban a 
francia Riviérán, vezető állást keres Budapesten. Ajánlatok 
„Magyar honpolgár" jelige alatt e lap szerkesztőségéhez.

Gyakorlattal biró

konyhafőnökhelyettest és egy
sauciert keres nagy étterem Budapesten. — Csak jó 
referenciákkal ellátott ajánlatokat veszünk figyelembe. Ajánla
tok és fizetési feltételek К H. Budapest jelige alatt a lap szer
kesztőségéhez küldendők.

Konyhafőnököt — aki külföldi gyakorlattal bír 
és a francia konyhaművészetben teljesen jártas — 
keres egy elsőrangú étterem. Az új állás június 1-én 
foglalható el. Fényképpel ellátott ajánlatok lapunk 
szerkesztőségébe küldendők.

Chef de Rang, aki külföldről most tért vissza, ma
gyar, német, francia, angol nyelvismerettel rendelke
zik, főpincéri vagy üzletvezetői állást keres. Ajánlato
kat „óvadékképes“ jelige alatt szerkesztőségünkbe 
kérünk.

Tájékoztató
Az orsz. nyugdíjegyesület hivatalos helyisége: 

IV., Muzeum-körut 35.
Lapunk jogügyi rovatvezetője: Dr. Walter Ká

roly, tb. főügyész, ipari ügyekben hétköznap d. u. 
3 és 6 óra között ad felvilágosításokat és jogi taná
csokat, VI., Andrássy-út 29. sz. II. em. ügyvédi iro
dájában.
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Steiner és Szimper
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B u d a p est, VIII., J ó z s e f-k ö r ú t

3 8
6

Központi fűtések, 
Szellőztetések, 
Vízvezetékek, 
Csatornázások, 
Szivattyuművek stb.

KNUTH К. oSsÉS
BUDAPEST, VII., GARAY-UTCA

ю .



i e G U J A B B  s z a k i r o d a l m i  k ö n y v e k

MARENCICH OTTÓ

A SZÁLLODA- ÉS ÉTKEZÓÜZEMEK 
KÉZIKÖNYVE

Tartalom: A szálloda általában. I. A  s z á llo d a  szer-  
v ez esc és berendezése. A helyiségek beosztása 1. Előtér 
és csarnok (Hall) beosztása- 2. A szállodaszoba és beren
dezése. 3. Az étterem beosztása és berendezése. 4. Fel
szolgáló (service) asztal, pincértálaló (office)- 5. A konyha 
és annak beosztása. 6. A pince. 7. A mosókon vim. 
E g é s z s é g ü g y i  berendezés. Ili. M ű s z a k i ( technikai) b e 
ren d ez és . l. Csatorna, vizvezeték, fürdőszoba és klozett- 
berendezés- 2. Fűtőberendezés. 3. Villanyberendezés, vilá
gítás- 4. Felvonó (Lift). 5. Porszívó (Vacuum) berendezés.
6. Hűtőberendezés. /V. A z  ü z e m  v e z e té s e . 1. A gazdasági 
hivatal- 2. A szálloda vezetése- 3. Az étterem vezetése.
4. A konyha vezetése. 5. A szállodaiizem és vendéglő- 
ü z e m  ellenőrzése. 6. A konyha ellenőrzése és kalkulációja.
7. A kalkuláció, egy uj üzem szervezésénél vagy üzem
átvételénél. _____________

MAGYAR-FRANCIA-NÉMET-ANGOL 
SZÓTÁR

A VENDÉGLÓIPAR SZÁMÁRA 
K Ü L Ö N Ö S  T E K IN T E T T E L  A Z  É T L A P  H E L Y E S ÍR Á S Á R A  

K É T  R É S Z B E N

Összeállította : Marencich Ottó.
Kapható W a lte r  K a r o ly  főigazgatónál, Budapesti Szál
lodások és Vendéglősök Ipartestülete, Kálvin-ttér 2. és a 

Dunapalota szálloda igazgatóságánál.

VENDÉGLŐI TŰZHELYEK
LAKOS LAJOS TAKARÉKTÚZHELYGYÁR R.-T. 

Gyári iroda :
VIII., BEZERÉDI - UTCA 8. / TELEFON: JÓZSEF 21-34 
2-0 Városi üzlet:
IV., VÁCI-UTCA 40. SZÁM / TELEFON : JÓZSEF 153-52



------------------------------- -
KORVIN TESTVÉREK
GRAFIKAI INTÉZETE


