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I. ÉV E O LY H M  
7. BŰZÉT

Vendéglős öntudat
Ha végigpillantunk Magyarország iparának tör

ténetén, ha a régi céhrendszerek társadalmi beosztá
sát vizsgáljuk, önkénytelenül is elismeréssel kell 
adóznunk azért a határozott iparosöntudatért, amely 
az egyes iparososztályoknál a saját ipari tekintély
nek megteremtése s annak megvédése érdekében 
mindent elkövetett. Elismeréssel kell adózzunk a 
régi világ iparosainak, mert iparuk tiszteletét, meg
becsülését legjobban úgy érték el, hogy azt maguk 
tartották legelőször legkülönbnek, amelyre árnyat 
borítani egyenlő volt az iparnemből való kiközösí
téssel. Bármennyire is fájdalmasnak látszik az igaz
ságnak elismerése, a magyar vendégiősipar csak 
fejlődésének utolsó évtizedeiben mondhatja el ma
gáról azt, hogy igyekezett eme tekintélyi magaslatra 
emelkedni, igyekezett az iparos- és az egész magyar 
társadalmat meggyőzni arról, hogy szervezeti össze- 
tartozandóságában erő, a tömörülésben nem az 
érdek, hanem az öntudat kiemelkedése volt a fő 
tényező.

Elődeink hosszú sora ennek a tényezőnek ki
domborítását találta a legszükségesebbnek. Hatal
mas szervezetben egyesíteni minden vendéglőst, 
szállodást, amelyből nemcsak az érdekek közös vé
delmének ereje fakadjon, hanem lassan kialakuljon 
iparunk belső értékének tudata, s ennek alapján 
kialakuljon a speciális vendéglős öntudat. Nem 
képzelgő — értékeit túlbecsülő — tehát á l ö n t u- 
d a t о t értek alatta, hanem azt a tudatot, amely 
felismeri hivatásunk fontosságát, amely elsősorban 
tetteiben becsüli meg azt s azokon keresztül várja 
el a társadalom s a többi iparágak őszinte meg
becsülését.

Elismerem e téren hatalmas léptekkel haladtunk, 
de azonnal hozzáteszem még nagyon sok munka 
vár reánk. Nem is olyan régen iparunkat bárkitől 
könnyen elsajátíthatnak tartották, amelyhez külö
nösebb szellemi készség, egyéni tartalom nem szük
séges! Más iparnemben kiválóvá csak úgy vált az 
egyén, ha iparának tudományát egyéni kiválóságai
val fokozta. A mi iparunkban az egyéni rátermettsé
get, tudásbeli sokoldalúságot fölösleges dolognak 
hitték. Az újabb idők erre fényes cáfolatot hoztak. 
Kezd már minálunk is elterjedni az a felfogás, hogy

iparunk nemcsak az árú egyszerű kiszolgáltatásából 
áll csupán, hanem a kereskedői és üzleti érzék mel
lett oly sokoldalú speciális tudást követel meg, 
amely nélkül ma üzemet sikerrel vezetni teljesen 
képtelenség! Amerika, Franciaország és Anglia 
ebben a tekintetben gazdag elismeréssel adóznak 
iparunk ottani képviselőinek s a társadalom elismerő 
megbecsülése a vendéglős öntudat kialakulásához 
vezethetett!

Erre az öntudatra van szükség minálunk magya
roknál is, amely azonban csak két feltétel révén 
valósulhat meg. Az egyik feltétel szellemi értékeink
nek a feltárása, amely bizonyságot tegyen arról, 
hogy gondolataink, eszméink oly magaslaton mozog
nak, amelyek a közfigyelmet kikövetelik, amelyek 
elárulják azt, hogy iparunk ismertetése közszükség
let. E fontos feltétel szempontjából olvasom öröm
mel a „Szálloda- és Vendéglőipari Szemlé"-t, mint 
amelynek a révén látom bebizonyítva iparunk érté
két. Minden egyes cikke annak bizonysága, hogy 
i p a r u n k  a s z a k i s m e r e t  t a l a j á b ó l  t á p 
l á l k o z i k .  Létezése bizonyság amellett, hogy mi 
magyarok ipari és szakirodalmi tekintetben is oly 
magosságban mozgunk, mint Európa nyugati nem
zetei. Szaklapunkat nem mint vállalkozást, hanem a 
mi speciális vendéglős öntudatunk kifejezőjét, belső 
értékeinek útmutatóját szeretném felfogni. Ennek a 
feltételnek megteremtése maga után vonja az öntu
dat kialakulásában az előbb hangoztatott második 
követelményt . . . d o l g o z n i ,  nemcsak ipari téren, 
de szellemileg is, résztvenni ennek a vendéglős 
öntudatnak kialakításában, megizmosításában! . . . 
Annyi kiváló tehetséget ismerek magunk között, 
akiknek munkája, szellemi készsége ha csak rit
kán is — de hozzájárulhatna annak az alapnak meg
erősítéséhez, amely a nyugat művelt nemzeteinek 
példája után minálunk is megizmosítaná a ven
déglős ipar tekintélyét, értékének bensőségét s szel
lemi megnyilatkozásaival csendesen hintené el azt a 
magot, amelyből idővel a vendéglős speciális öntu
dat árnyat nyújtó fája fejlődhetne. Erre a munkára, 
a tehetségek feltárására hívom én fel a közfigyelmet, 
mert nyomában az elismerés támad, amely csende
sen a m i ö n t u d a t  u n к к á válik! . . .

KESZEY V in c z e .
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Dobos mester
A mai világ lázas forgatagában sokan megfeled

keztek róla, még kevesebben tudják azt, hogy az 
„Istenhegy“ lábánál meghúzódó Enyedi-utcában 
szakmánkban valamikor igen neves szerepet betöltő 
ember él csendes visszavonultságban. Ez a kiváló 
szakácsmester D o b o s  C. J ó z s e f ,  a róla elneve
zett dobostorta nagynevű feltalálója, aki úgy mint 
szakember, valamint a szakmai irodalom kiváló mű
velője oly nagy értéket képvisel, hogy róla meg
emlékezni nemcsak iparunk dísze, de önmagunk 
megbecsülése isi . . .

Dobos mester elsőrangú szakács, kiváló üzlet
ember, de valódi életművész volt egy személyben, 
aki páratlan szorgalmával tisztes vagyont gyűjtött 
össze magának, viszont arra is példát mutatott, 
miként kell azzal nemesen é l ni .  Mindezek a szem
pontok érthetővé tették azt, hogy Szemlénk olvasói 
nevében felkeressem az ősz mestert!

Csengetésemre barátságos arcú hölgy nyitott 
ajtót, a mester élettársa és hűséges gondozója. Meg
nevezem magamat s az okot amiért felkerestem, mire 
szívesen vezet be az u. n. belső szobákba. Mindenütt 
egyszerű, nemes Ízlésben kivitt bútorok, a falakon 
levő képek legtöbbje a régi utazások emlékei, ame
lyek az agg mester gazdag tevékenységű életére 
emlékeztetnek. Ezek között egy öreg karosszékben 
pihenve találom a mestert piros pozsgás arccal, de 
hófehér fürtökkel és szakáival. Kérésemre szívesen 
emlékezik meg pályafutásáról, amelyet a Nemzeti 
Casinóban — Marschal mester vezetése alatt — kez
dett meg. 10  éves munka után, amit maga is igen 
nehéz „metier“ -nek nevez, 1876-ban megalapítja 
az egykori Kecskemét-utcai (ma Rohonczy-féle) 
csemegekereskedését, amely rövidesen közismertté 
válik. Itt munkálkodik 1903-ig, amikor az üzlettől 
visszavonul. Munkássága azonban nem szünetel, sőt 
szellemi tevékenysége ekkor éri el tetőpontját. Iro
dalmi munkásságának és gazdag utiemlékeinek ren
dezéséhez fog. 1906-ban 8 hatalmas kötetben bo
csátja közre. Útleírásai (főleg a Spitzbergákról) ethno- 
gráfiai vonatkozású részekben gazdagok, a mondák 
gyűjteménye valóságos irodalmi értékkel bir. Táp
lálkozási módok, ételreceptek gyűjteménye szakiro
dalmunkban alapvető munka. A legnagyobb feltűnést 
az azóta is páratlan értékű francia-magyar szakács- 
könyvének megírásával keltette, amelyet az akkori 
Mérei, ma Franklin-Társulat adott ki. Értékes voltát 
legjobban az igazolja, hogy a Franklin-Társulat két

évvel ezelőtt, a költségeknek horribilis volta dacára, 
új kiadást rendezett belőle, amely rövidesen ösz- 
szes példányaiban elfogyott.

Művei tanúbizonyságot tesznek a kiváló szak
emberről és a honszerető magyarról. A  német nyel
ven megjelent munkában mindenütt kicsattan magyar 
voltának erős hangoztatása s osztrák- és Habsburg- 
gyűiölete, amely akkor mindenesetre merész dolog 
volt.

Mindez ma a múlté, a mai generációtól már 
távol áll s a most élők közül Pal'kovics Ede Öméltó
ságát ismeri, akinek kitüntetése örömmel töltötte el 
őt is.

Élete nemesen egyszerű s a háború, kommün s 
a valorizációs megrázkódások dacára, úgy tűnik fel, 
mintha gondtalan volna, amelynek titkát érdemes 
volna közelről megismerni, de amit én inkább abban 
az egyszerűségben, az előbb hangoztatott életművé
szetben és szerénységben vélek feltalálhatni . . .

Patat Lajos.

Egészségügyi és gyakorlati 
észrevételek a helyesen felszerelt 

konyháról
A múlt számunkban megemlékeztünk azokról a 

tényezőkről, amelyek a konyhaelhelyezést, megépí
tését, külső beosztását irányítják. Ugyanezen ténye
zők elhatározó befolyással vannak a konyha belső 
berendezésére is, amelynek legfontosabbjait itt em
lítjük.

A  belső berendezéstől függ az üzemmenet pon
tos, zavartalan lebonyolítása. E tekintetben az üzem- 
vezetőség modern újítások elől nem zárkózhatik el, 
azonban csak olyanokat foganatosítson, amelyekre a 
tapasztalat már kedvező bélyeget nyomott.

A konyha berendezésének tárgyalásánál egy 
elsőrendű étteremre gondolunk, amely bizonyos tom
pításokkal azonban irányfonalat nyújt a kisebbrangú 
üzemek berendezéséhez is.

Elsőrangú nagy üzem valóságos konyhabrigád
dal dolgozik. Egy szakképzett konyhaigazgató vagy 
konyhafőnökkel az élén és több, szakmájukban spe
cializált, perfekt csoportvezető (chef de partié). A 
csoportvezetők között a legfontosabbak a Saucier, a 
hideg-szakács (Gardemanger), akik a diszesz-konyhá- 
ban is kiváló tehetséggel bírnak. Ezekután az 
Entremetier, a sütőmester (rotisseur) és a cukrász
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(patissier) minden csoportvezetőnek szükség szerint 
egy-két segéd áll rendelkezésére.

Külföldi nagy konyhákban a női személyzet nem 
érvényesül. Nálunk, Ausztriában és Németország
ban a gazdasszonyon kívül még szakácsnők, kézi- 
leányok, személyzeti szakácsné, futóleányok is van
nak alkalmazva. A segédszakácsok is kisebb önálló 
csoportokban dolgoznak, ezek között nevezeteseb
bek a rögtönzött dolgok szakácsa (friteur), a roston 
sült dolgok szakácsa (grill) és még több más, speciá
lis munkára beosztott szakácsok. A húsfeldolgozást 
egy konyhamészáros egy vagy két segéddel végzi.

A konyhát nyersanyaggal közvetlen a szállítók 
és a gazdasági hivatal látja el. A szállított árúkat az 
átvételi helyiségbe viszik, ahol mindent újra lemér
nek, a szállítólevéllel összeegyeztetnek s utána oszt
ják szét. Hús, szárnyas, vad a hűtőhelyiségbe kerül, 
a hal e célra szolgáló halszekrénybe, az élők a hal- 
medencébe, konzerv, tojás, gyarmatáru, gyümölcs, 
sajt az élelmikamrába; főzelékfélék, saláta, bur
gonya stb. a zöldségkamrába osztatnak. Ezek a kü
lönböző elraktározások, különösen a könnyen romló 
dolgoké, mint hús, hal, főzelék, gyümölcs, stb. termé
szetesen nyers állapotban is, nagy figyelmet és szak
szerű kezelést követelnek.

A konyha belső berendezésében a legfontosabb 
tényező a tűzhely. A tűzhelyet a lehető legpraktiku
sabban kell elhelyezni, nagysága, szerkezete igazodik 
az üzem viszonyaihoz. Jó berendezésű, kitünően 
működő tűzhelyekért ma már nem szorulunk a kül
földre. E téren a Budapesten lévő Lakos-cég nagy 
tapasztalattal rendelkezik.

Nagyobb üzemben két egymás mellé állított 
kettős tűzhelyet állítanak fel négy átfutó tüzeléssel 
és négy vagy hat sütővel. Belül, ahol a két tűzhely 
érintkezik, melegítő megfelelő szélességben állítható 
be. A tűzhelyet kívülről csempével borítani nem 
ajánlatos, mert a csempe a nagy melegtől lebarnul, 
a vakolat viszont kiég, repedezik s könnyen bomlik, 
ami állandó javítást tesz szükségessé. Sokkal jobb a 
fehér zománcburkolat vagy a vastűzhely. Minden 
tűzhelynél a legfontosabb a szellőztetés s annak sza
bályozó szerkezete. Fűtőanyagnak legajánlatosabb a 
diószén és kőszén keveréke. Az első hirtelen, a 
második állandó meleget ad.

Takarékossági szempontból gyakran a füstcsa
tornát a melegítőkön vezetik át, ami fölöslegessé 
teszi a külön gáz vagy gőz használatát. A tűzhely 
mellett szükség szerint egy vagy két levesfőző

katlan állítandó fel, amelyet más célokra is fel
használhatnak, de már a leves megkészítésével is 
nagyban tehermentesíti a rendes tűzhelyet. A katla
nok leginkább gőz- vagy gázfűtésre vannak beren
dezve. Konyhákban a vízcsapokhoz a sárgarezet 
kevéssé használják, tisztántartás szempontjából 
ajánlatosabb a nikkelezett anyag.

Nagyon fontos a tálaló asztal és a tálmelegítő 
elhelyezése. A tálalóasztalt rendesen a tűzhellyel 
párhuzamosan állítják fel oly módulag, hogy a sza
kács a tűzhelytől a tálalóig csupán egy lépést tegyen.

A tányérmelegítő szekrényeket és tálalóasztailo- 
kat gázzal avagy gőzzel fűtik, sok esetben itt is a 
füstcsatornát használják fel e célra.

A különböző kisegítőgépeket, mint húsdaráló, 
habverő, burgonyahámozó, fagylaltgép stb. motori
kus erővel hajtják.

A hűtőszekrények megfelelő hűtőgépekkel van
nak összekapcsolva, sok esetben egyszersmind jeget 
is gyártanak. Nagyobb városokban, ahol a jég a jég
gyárak által minden akadály nélkül állandóan bizto
sítva van, a jég házilag készítése nem ajánlatos és 
gazdaságilag sem előnyös. A hűtés legegyszerűbben 
refrigeator gépek által történik, amidőn a refrigeator- 
ban elpárolgó szénsav a sóoldatot 0 -1 " C.-ra lehűti; 
ez a lehűtött oldat a hűtőszekrények falába beépített 
csövekben halad, közben lehűtve a szekrény belsp 
hőmérsékletét. A belső hőmérséklet kívülről alkalma
zott hőmérőkkel ellenőrizhető. E téren az eddig is
mert legjobb hűtőberendezést a chemnitzi C. G. 
Haubold cég állítja elő.

Ott ahol nagyobb arányú hűtőberendezések be
állítása fölösleges, a szükséglet lehűtése megfelelő 
jégszekrények útján is elérhető. Ezideig az amerikai 
rendszer szerint megépített jégszekrények a legjob
bak, ahol a jég az oldalfalakban helyezhető el.

Ezeknél az olvadó víz lefolyására megfelelő 
figyelem fordítandó. Belsejét abszolút tisztán szüksé
ges tartani, azért a belső részt csempével vagy már
ványlappal borítják. A Gebr. Schwabenland cég 
által forgalomba hozott amerikai szekrények ma a 
legkiválóbbak. A konyhaasztalokat nehéz fából, leg
inkább bükfából készítik, jól zárható fiókokkal. A lá
bakat öntöttvasból készítik, az asztalok úgy mint 
minden konyhabútor teljesen sima kivitelben legyen, 
könnyű tisztántarthatóság végett s elhelyezésük lehe
tőleg olyan legyen, hogy minden oldalról könnyen 
meg lehessen közelíteni. Az edények elhelyezésére 
szánt polcok a falba illesztett vastartókra vannak 
fektetve oly módulag, hogy mindenkor könnyen le-

Budapest székesfőváros ásványvíz-üzeme I. kér., 
Gellért-rakpart 1. A székesfőváros saját kezelésében. 6~ *
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emelhetők, de dacára annak, a konyhaedények nehéz 
súlyát viselhetik. A konyhában úgy a falon, mint a 
bútoron semmiféle hézagok ne legyenek, mert ezek 
a féregnek legbiztosabb búvóhelyei. A hús és főze
lék mosásához kő- vagy fayenceből készített kiöntő
ket használnak. A hal kidolgozásához gránit, a hús 
kidolgozásához pedig vastag bükfa asztallapokat al
kalmaznak. A legkiválóbb konyhabútorokat a már 
említett Gebr. Schwabenland cég állítja elő, amely 
gyárnak képviselője a budapesti Geittner és Rausch 
cég. -Az említett gyár nagyon praktikus ezüst- és 
késitisztítógépeket készít, amelyek öntöttvasból ké
szített szilárd asztalokra vannak felszerelve.

A konyhafelszerelésnek legjelentősebb részét a 
konyhaedények képezik. Nagy konyhákban legálta
lánosabban a belsőleg cinkkel bevont vürösrézedé- 
nyeket használják. Ezek mellett a zománcozott és a 
cinkezett vasedényeket is. Az úgynevezett „patent 
eljárással cinezett rézedény nélkülözhetetlen. Az 
edények vásárlásánál döntő tényező szokott lenni 
azok ára. E tekintetben a legjobb minőségű a leg
olcsóbb.

Újabban az aluminiumedények kezdenek tért 
hódítani. Az alumíniumot e téren a múlt század köze
pén kezdték először alkalmazni, nagyobb arányban 
csak a kilencvenes évek óta. Elterjedését nagyban 
elősegítette az a körülmény, hogy újabban olyan 
fémet találtak fe.1, amely kiválóan alkalmas az alu
minium forrasztására, ami azelőtt ismeretlen volt.

Ma már nemcsak edényeket, de főzőüstöket, 
gépeket is állítanak elő alumíniumból. Az aluminium 
fölényét főleg az biztosítja, hogy nem kell idegen 
fémmel borítani, mint ahogy a kedvelt vörösréz
edényeknél feltétlenül szükséges. A zománcos edé
nyek lepattogzó zománca is veszedelmes. Már e 
szempontok is előnyt biztosítanak az alumínium- 
edénynek. Igaz, hogy az aluminiumedény a benne 
főzött ecetes étel után megfeketedik, de ez csak az 
edény szépségét érinti, viszont az egészségre ártal
matlan.

Angliában, Amerikában és Franciaország nagy 
üzemeiben ma már legtöbbnyire aluminium, konyha
edényeket találhatunk, amelyeknek általános elter
jedését csupán a fém drága volta gátolja meg.

Az a hiedelem, hogy az aluminium az ételek 
izét hátrányosan befolyásolja, nem állja meg a helyét, 
de ha elfogadjuk is, úgy e befolyás sokkal kisebb, 
mint a cinezett avagy ónozott edényé. Mindebből azt

a tényt hámozhatjuk ki, hogyha előállításának árát 
sikerül olcsóbbá tenni, úgy rövidesen minden más 
gyártmányt kiszorít helyéből, de addig is a jövő az 
aluminiumedényé. О- M.
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„Prohibition“
Szesztilalom Amerikában

Az Amerikai Egyesült Államokban külön tör
vényt hoztak, amelynek szigora megtiltja minden
nemű szeszes italnak előállítását és árusítását. Ez a 
tilalom még ma is fennáll teljes egészében; minden 
olyan italt, amelyben % % -nál több a szesztartalom, 
gyártani, behozni és árúsitani szigorúan tilos! Ennek 
a tilalmi törvénynek keresztülhajszolói az amerikai 
munkaadók, a puritán életet élők társadalmi osztálya 
s a nők voltak. A munkaadók a szesztilalom nyomá
ban a még jobban megfeszíthető erőt és munkatel
jesítmény növekedését várták, a puritánok szektája 
az erkölcsösebb élet bekövetkezését remélte, viszont 
az asszony a férfi legundokabb szokásának — a ré
szegeskedésnek elmaradását várta . . . csak remél
ték, ami azonban nem következett be. A „Prohibition“ 
Amerikában csak elméletileg van meg, a gyakor
latban mindenki annyit iszik, amennyit . . .  a zsebe 
megbír! Ha valakinek pénze van s tud adni 8 — 10 dol
lárt egy üveg Whiskyre, annyit ihatik, amennyit 
akar. Pénzért a legfinomabb francia és rajnai borok 
kaphatók. Kiváló francia pezsgőt lehet kapni, csak 
tudja az illető az árát megfizetni. Első minőségű 
Cocktailt szürcsölhet bárki, ha pénzviszonyai meg
engedik. Minthogy mindennek a pénz a mozgatója, 
érthető, ha a szeszcsempészet oly foglalkozási ággá 
nőtte ki magát Amerikában, mint sehol a világon. 
Ezreknek ad megélhetést és keresetet a törvény szi
gorának megkerülése. A  „Das Hotel“ című szaklap
ban mosolyogva olvashatjuk, hogy ma Amerika 
minden család lakása kisarányú likőrgyárrá alakult; 
akad ház, ahol sört is főznek . . .  A törvény ilyetén 
keresztülhajtása természetesen csak az egészen sze
gény osztályt sújtja, de egyáltalában nem csökken
tette az alkoholszeretetet, sem a bűnözések számát. 
A háború alatt és után nálunk is virágzott zúgkeres- 
kedelem tartja kezében a szeszcsempészetet, ame
lyet megfelelő tőkével a bankok látnak el, természe
tesen a jövedelemnek is a javarészét a bankok vág
ják zsebre! így csak a korrupció lett nagyobb, de a



S Z Á L L O D A -  É S  V E N D É G  L Ö l  P A R !  S У Е М  I F  105
.. .....""........................"........ ............... ................................. .................................................................. I...... ..............

társadalmi erkölcs a törvénynek semmi hasznát sem 
láttái New-Уork utcáin ma sokkal több részeg embert 
láthatni, mint a szesztilalmi törvény előtt. Az anti
alkoholista egyesület elnöke ittasan jelent meg egy 
megtartott ülésen, ami egész Amerikában a közmeg
botránkozást váltotta ki, a lapok éles hangon írtak 
róla, de az amerikaiak azért buzgón isznak to
vább . . . Mesélik, hogy egy rabbi egy gazdag ameri
kai embernek 12 .0 0 0  üveg rajnai bort szállított, 
amelyet rituális cím alatt engedtek hozni.

így természetesen a szesztilalom fenntartása 
nemcsak elméleti jelentőségű, de valósággal a csa
lásnak és a visszaélés ezerféle nemének melegágyát 
képezi. A  törvényt vagy komolyan kell venni, vagy 
legyen bátorság azt egyszerűen eltörölni!

KOGUM A

A csokoládé
A napjainkban oly általánosan közismert csoko

ládé története éppen úgy — mint a kávéé vissza
nyúlik a régmúltba! Amíg azonban a kávé meg
ismerése és a kávéivás szokásának elterjedése a 
mondák sejtelmes meséiben hal el, addig a csoko
ládé megismerése és élvezetének elterjedése törté
nelmi tényekkel körültámasztható! Megismerése 
Amerika felfedezésének történetébe nyúlik vissza. 
Az amerikai parton kikötő spanyolok említést tettek 
arról az italról, amelyet a bennszülöttek „chokolatl" 
nevével jelölve élveztek. Az elnevezés két indián 
szónak összetételéből származik „choko“ kakaó, 
„lati“ víz. Corter Ferdinánd Mexikó meghódítója 
is említést tesz a kakaó-fáról, amelynek magvait a 
mexikóiak nemcsak élvezeti anyagnak, de váltó
pénznek is használták. A spanyolok kezdetben ide
genkednek az új italtól s az általánossá csak akkor 
válik, amikor cukorral keverve isszák. így azonban 
rövidesen megkedvelik s úgy a spanyoloknak, mint a 
portugáloknak nemzeti italává válik. A többi nemze
tek közül a franciák 1684-ben kezdik a csokoládét 
megkedvelni, amidőn Bachot párisi orvos ezt az italt 
oly kiválónak jelenti, amelyet az istenek megismerve, 
ambrózia és nektár helyett használták volna. Olasz
országban Carletti 1606-ban Floreneben ismertei i 
meg a kakaóivást, majd később maga Linné, a híres 
svéd botanikus — a kakaót isteneknek való ételnek, 
„Theobromának“ nevezi. Ez elnevezés tudományos 
nevében ma is fönnmaradt.

A kakaóivás nemsokára általános lesz s London
ban 1657-ben megnyílik az első „csokoládéház“ , 
amely idő a kávéházak keletkezésének idejével kö
rülbelül összeesik.

A csokoládé nem egyéb, mint kakaó és cukor 
arányos keveréke. A kakaó egy magasabb fának 
( Theobroma cacao) erős csontos burokkal ellátott 
termése.*) A csontos burkot bottal törik fel s a bel
sejében levő kakaóbabot a körülvevő nyálkás anyag
tól megtisztítva napon vagy gyönge tűz fölött meg
szárítják. A megszáradt mag őrletéből lesz a kakaó
por. Az indiánok nemcsak a magvakat használják 
fel, hanem a termés csontos burkából kanalakat, 
poharakat készítenek, a fa leveleivel a házakat be
fedik, rostjaiból kötelet, hálót, sőt ruhát is fonnak. A 
kakaó nemcsak élvezeti szer, hanem a benne levő 
theobromin nevű alkaloid és szénhydrát gazdag 
tápértékét rejt magában. Megemésztése könnyű s 
azért főleg gyenge gyomrúaknak nagyon ajánlható.

G. Wolf ran meghatározása szerint a csontos 
burkától megfosztott kakaóbabban: L37 1-66%
theobromin, 47—53% zsírtartalom s a többi száza
lékban nitrogén és keményitőtartalom van. A gyü
mölcsben levő zsiradékot tisztítva kakaóvaj néven 
ismerik azért, mert közepes hőmérsékleten vajszerű 
anyagot képez. Általánosan ismert orvosszer.

A  kakaót rendesen tejjel élvezik, mint a kávét. 
A kakaóport természetesen hamisítják, legáltaláno
sabban a csontos burok őrletével. A csokoládé hami
sításához lisztet, keményítőt s néha ásványi anyagot 
használnak, amely utóbbi az egészségre eléggé ár
talmas megemészthetetlenségénél fogva.

Minden jó tulajdona mellett nem tudott általá
nosan népszerűvé válni s egészen a legújabb időkig 
a kakaót inkább a fényűzés tárgyának tartották, míg 
a kávéivás hovatovább az egyszerű nép rétegeiben 
is megfelelő híveket szerez magának. Újabb idők 
vizsgálatai úgy a kakaóra, mint a csokoládéra reá
terelik a figyelmet s nem lévén oly erős hatóanyaga, 
mint a kávénak, nemsokára értékének megfelelő 
figyelemben részesül.

A világháború tapasztalatai is hozzájárultak 
ennek megedződéséhez. A német hadsereg katonái 
zsebükben egy tábla csokoládéval minden élelem 
nélkül kitartottak egy-két napot — különösebb éhség-

0  A viiclon terme) fa évenként egyszer, a művelés és 
ápolás alatt lévő évenként kétszer — májusban és szeptem
berben — hoz termést.

Szloboda
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és Mitrovátz
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Fióküzlet: VIII,, Mátyás-tér 9. szám.

Hektograf étlap sokszorosító,
fogvájó és papírszalvéta legolcsóbban beszerezhető

Özv Berkovits Károlynénál
Budapest, VII., Sip-utca 4. sz.
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érzet nélkül. A statisztika arról győz meg bennünket, 
hogy a kakaó élvezete Európában úgyszólván 1870 
óta kezd általánossá válni, 1870-ben a kakaóbehoza- 
tál 50.000 métermázsa volt, míg a háború előtti év
tizedben ez 425.000 métermázsára emelkedett. Ez 
természetesen a termőhelyeinek kiszélesedését is 
jelentette. A már megemlített Mexikó mellett Dél- 
Amerikában Venezuela, Guayana szolgáltatják a 
legtöbb kakaót. Újabban Kamerunban (Keletafrika) 
honosították meg s érnek el termesztésével jelentő
sebb sikereket.

Ma már orvosilag előnyösen ajánlott tápszer, 
amely könnyen emészthetőségénél és zamatos izénél 
fogva általánosan kedvelt. Cukorral, kevés fűszerrel 
keverve a mindnyájunktól megbecsült csokoládét 
adja, amelynek előállítása gyárakat foglalkoztat s 
ezreknek ad tisztes megélhetést.

DR. KRITSFALUSSY ISTVÁN.

Az észszerű táplálkozás alapelvei
nek általános ismertetése (különös 
tekintettel a vendéglői konyhára)

(Folytatás VII.)

A bemutatott — nevezzük emésztési — táblázat 
adatai a normális emésztésű — tehát nem beteges 
gyomrú stb. — szervezetre vonatkoznak. Ehhez csak 
azt kívánom még hozzáfűzni, hogy az Ízletes elkészí
tés, ízléses alakban való tálalás elmaradhatatlanul 
szükséges még az egészséges gyomrú egyének táp
lálkozásánál is, mert ezek fogják biztosítani a jó 
emésztéshez szükséges nyál és gyomornedvek bő
séges elválasztását, mely tudvalévő, hogy az agynak 
működése folytán közvetlen az ételek felvétele előtt 
következik be.

Ezen tudományos igazságnak magyarázatául 
elegendő, ha felemlítem a mindenki által ismert köz
mondást, hogy evés közben jön meg az étvágy; 
vagy összefut a nyál a szájában, ha kedvenc ételé
nek pompás elkészítéséről beszélünk. Nem kevésbé 
ismeretes mindenki előtt az is, hogyha szomorú gon
dolatok töltik be az ember lelkét, nem képes a leg- 
dúsabb tápértékű falatot sem lenyelni.

Ez nyilván az agy munkája, amelyben ilyenkor 
kellemes vagy kellemetlen képzetek dominálnak, és 
fokozzák vagy elnyomják azokat a képzeteket, ame-

Mercur bérautóüzem
VI., Gróf Zichy Jenő-utca 11.
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T ő le  fo n  : 48-21 és 191-46. S ü r g ö n y e im  : L u x a u to ,

lyek az evéshez és emésztéshez szükséges nedvek 
kiválasztását idézik elő.

Ezért is szükséges, hogy a vendéglői üzem egész 
vonalán a legteljesebb rend és tisztaság uralkodjék, 
mert ha a vendég már előre undorral ül le az asztal
hoz, vagy egy piszkos szalvéta már evés előtt degusz
tálta, akkor az ő táplálása még a legészszerűbben 
vezetett konyha minden áldása mellett sem lesz 
tökéletes.

Természetesen fontos az is, hogy a vendég maga 
is betartsa a helyes étkezés legelemibb szabályait, 
mert amíg a kapkodó, gyors, ideges evésnek, az éte
lek tökéletlen megrágásának, az ételek és italok túl
forró vagy túlhideg fogyasztásának, az evés közben 
való bőséges ivásnak stb. általános rossz divatja 
meg nem szűnik, addig a legjobb ételek is emésztési 
vagy anyagcsere zavarokat fognak előidézni.

A vendéglői konyhánál az agy és gyomor közötti 
összeköttetés képzeteit nagyban befolyásolja az 
étlap.

Mindenki előtt ismeretesek azok a jelenségek, 
hogy a vendégek az eléjük tárt étlapot felülről lefelé, 
alulról felfelé többször végigböngészik, azután a két
ségbeesés kifejezésével az arcukon leteszik, nyilván 
azért, mert az egész hosszú étlapon egyetlen olyan 
ételt nem találtak, mely alkalmas lett volna arra, hogy 
étvágyukat felkeltse.

Szívesen megengedem, hogy ennek az is lehet 
az oka, hogy vendégünk (különösen törzsvendégek
nél tapasztalható) megcsömörlött az étlapnak verkli
szerű megismétlődésétől, mellyel már torkig jóllakott, 
mert minden ételnek már előre ismeri az izét, gőzét 
és szagát, és ebben soha nagyobb élvezetet nem 
talált, vagy szervezete is ösztönszerűleg tiltakozik az 
ellen, hogy az étlapon mindig csak húst és megint 
húst és mindig csak ugyanazokat a húsételeket ta
lálja.

Ez ellen már csak üzleti szempontból is véde
keznünk kell, mert joggal idézheti vendégünk Brillat 
Savarin mondását, hogy az ember nem azért él, hogy 
egyék, hanem azért, hogy jól egyék. Ugyanakkor 
azt is elénk tárhatja, hogy nem azért élünk, hogy 
együnk, honem azért eszünk, hogy éljünk. Az élet- 
búvárok tanításainak igazát pedig, hogy az ember 
nem abból él amit megeszik, hanem abból él amit 
megemészt, ugyancsak megsúghatja tudomásvétel 
végett.

Szakácsművészeti szempontból nevezzük az első

J  I Г  4  Telefon 11- 48 és 181—01.

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

Horváth Nándor, IV., Türr István-utca 7.
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mondást gastronomiai alapfeltételnek; a másodikat 
élettani alapfeltételnek; a harmadikat pedig kémiai 
alapfeltételnek. Törekedjünk tehát arra, hogy kony
hánkban ezen alapfeltételek adva legyenek, hogy az 
észszerű táplálkozás szép tudománya a gyakorlatban 
érvényesülhessen.

(Fo,ytatjuk) Löhnert Má tyás .

A célszerű és olcsó táplálkozás
Dr. Bókay Árpád egyetemi tanár kitűnő köny

véből, amely könyvet nemcsak a szakembereknek, 
hanem mindenkinek megszívlelésre a legmelegebben 
ajánlunk, a bevezető részt az alábbiakban közöljük:

„A  legkevesebb ember táplálkozik célszerűen. 
Soknak nem telik, de sok van olyan is, akinek ugyan 
bőven futná, de az, aki táplálkozását irányitja és 
konyháját dirigálja, nem bír a szükséges ismeretek
kel. A célszerűtlen táplálkozás vagy azért célszerűt
len, mert h i á n у о s, vagy azért, mert t ú 1 s á g о s. 
A hiányos táplálkozás lassú éhezés, ami korai halálra 
vezet; a túltáplálkozás elzsirosodásra, vérmességre, 
gutaütésre, köszvényre, vesegyulladásra, gyomor- és 
bélbajokra vezethet. A felnőttnek táplálkozásával 
pusztán az egyensúlyt kell fenntartania az anyagfor
galom gyarapodása és fogyása között, a növekedés
ben lévő embernek azonban nemcsak erre van szük
sége, hanem építőanyagra is, mellyel testét a teljes 
kifejlődésig felépítheti. Vájjon a sok társadalmi kér
dés vitatása között gondoltak-e szociológusaink oly 
élettani tanulmányokra is, melyek megadják a mód
ját annak, hogy miképen tápláljuk családunk tagjait 
célszerűen, az élettan kérlelhetetlenül szigorú köve
telményeinek megfelelően? Fájdalom, amennyire a 
hazai irodalmat ismerem, úgy tapasztaltam, hogy ily
nemű kérdésekkel nálunk még keveset foglalkoztak, 
pedig érdemes is, érdekes is, hasznos is és mindezért 
méltó arra, hogy mindnyájan érdeklődjünk irántuk. 
Összesen csak két ilyen munkát ismerek. Az egyik 
1906-ban a Természettudományi Közlönyben jelent 
meg ITüttl Ernő kémikus hazánkfiától és a kérdéssel 
behatóan, érdekes és közérthető modorban foglalko
zik. A másik ilynemű tanulmányt korán elhalt kitűnő 
kartársam Farkas Jenő dr. közegészségügyi felügyelő 
írta, ki főleg a mezőgazdasági munkásság táplálko
zási viszonyait ismertette orvosi szakszempontból; 
ez a cikk a „Gyógyászat“ című orvosi folyóiratban

látott 1897-ben napvilágot. Nem egyszerű konyha- 
kérdésekről van szó, hanem népjóléti, népegészségi, 
tehát eminensen szociológiai kérdésekről; az emberek 
munkaképességének, munkabírásának, élettartamá
nak kérdéséről.

Furcsa Istenteremtése az emberi Amikor házi
állatjairól, ökréről, tehenéről, lováról van szó, akkor 
egészen másképpen gondolkozik, mint amikor jó 
magára vagy övéire kell gondolnia.

A g o n d o s  m e z ő g a z d a  pontosan tudja, 
hogy háziállatai táplálékban mennyi kalória-értéket 
igényelnek a célból, sogy táplálati egyensúlyban 
maradjanak, ha pihennek, ha mérsékelten dolgoznak 
vagy ha erősebben dolgoznak; tudja azt is, hogy 
mennyi az a táplálati többlet, amire az egyes állatok
nak szükségük van, ha meg akarja őket hizlalni; 
tudja, hogy mit és mennyit adjon azoknak, ha húsra 
akarja nevelni őket vagy ha javítani akarja tejüknek 
mennyiségét vagy minőségét; ismeri a háziállatok 
összes tápanyagjainak kalóriaértékét, kémiai összeté
telét; ismeri az egyes tápanyagok kalóriáinak pénz
értékét is és krétával a kezében számít és intézkedik. 
Minden művelt állam, így a mienk is, gondoskodik, 
hogy a gazdasági iskolákban mindezt megtanulhassa 
a leendő gazda és gondoskodik, hogy legyenek oly 
állami intézetek, ahol pontos élettani és kémiai vizs
gálatok ejthetők meg, mint amilyen intézet például 
nálunk a pompásan berendezett budai kisrókus-utcai 
állat-élettani és takarmány-kísérleti állomás. A n e m 
g о n d о s, n e m t a n u 1 t u. n. e m p i r i k u s  
g a z d a, amilyen, fájdalom, sok van nálunk még az 
úgynevezett úri birtokososztályban is — pedig 
nagyra vagyunk vele, hogy Magyarország agrár
ország — csak ú g y  t a l á l o m r a  eteti állatjait és 
ezért ökrei, lovai drágán dolgoznak, vagy mert csak 
kevesebbet bírnak dolgozni, vagy mert drágábban 
táplálja őket; persze kevesebbet is érnek állatjai, ha 
húsra vagy zsírra akarja őket felváltani.

Ehhez a rossz gazdához hasonlóan cselekszünk 
mi is önmagunkkal, családunkkal, mikor csak úgy 
találomra tápláljuk magunkat és családunk tagjait. 
Az egész világon az emberek többsége ebben a hi
bában szenved, még’ azok is, akik állatjaikat ész
szerűen táplálják és hiábavaló volt eddig az élet
búvárok és higiénikusok minden törekvése, minden 
búvárkodása, minden intelme, az általuk összehordott 
tanulmányi anyag csak arra volt jó, hogy rendezett, 
művelt államokban a fegyházak fegyenclakóit és a
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katonákat élelmezzék célszerűen és tartsák táplálko
zási egyensúlyban.

Hogy ilyen durván empirikus maradt az emberek 
többsége a táplálkozás terén, abban, mitagadás, mi 
férfiak vagyunk a hibásak, holott táplálkozásunk in
tézése az asszonyok kezében van mindenütt. Hiszen 
emberemlékezet óta férfiak csinálták a leányiskolák 
tanterveit az egész világon, amely tantervből ezen 
ismeretek tanítása teljesen hiányzik. Pedig mindenütt 
kellene azt tanítani. A művelt nők képzésére hivatott 
iskolákban szorgalmasan olvastatjuk leányainkkal 
Szigetvár veszedelmét, Zalán futását, Hermann és 
Dorotheát, a Cid-románcokat és Racin Phaedráját; 
rekonstruáltatjuk velük a Forum Romanum-ot és az 
athéni Akropolist, de hogy a fejlődő gyermeknek a 
különböző életkorokban, az áldott állapotú vagy 
szoptató nőnek, a mérsékletesen vagy erősen dolgozó 
nőnek illetve férfinak milyen a táplálékszükséglete, 
mennyi kalóriát fogyaszt és így mennyi kalóriát kell 
szervezetébe tápanyagok alakjában bevinnie s 
mennyi az egyes tápanyagok tápértéke, arra bizony 
nem tanítjuk őket vagy legfeljebb csak futólag halla
nak valami keveset minderről a nagynehezen rend
kívüli tantárggyá tett, de éppen csak hogy megtűrt 
egészségtani órák egyikén-másikán. S amit esetleg 
hallanak is, azt sem értik át teljesen kémiai és élet
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Dunapalota szálloda igazgatóságánál

tani ismeretek hiányában. Hiszen a kémiát nagy 
okosan még a fiúgimnáziumok tantervéből is kikü
szöbölték szerencsétlen észjárású pedagógusaink és 
csak mint az ásványtannak, növénytannak és fiziká
nak sallangját hagyták meg, pedig az egyén élete, 
legyen az állat vagy növény és az egész mindenség 
élete nem más, mint kémiai folyamatok szakadatlan 
láncolata és ezért ezen tudomány kellene, hogy egész 
reális gondolkozásunk alapját képezze. Az okszerű 
kémiai gondolkozásnak teljes hiányára mutat az is, 
hogy még a főzőiskolákban is, ahol lányainkat a 
konyhaművészetre tanítják, szó sem esik a táplálék
kémia nagy kérdéseiről.“

Miért nincs idegenforgalmunk?
Minden ipar, a mi iparunk különösen az idegen- 

forgalommal fejlődik vagy hanyatlik.
Minél nagyobb az idegenforgalom, annál fejlet

tebb és minél kisebb az idegenforgalom, annál inkább 
hanyatlik a szálloda-, vendéglő- és kávésipar. És ez 
természetes is, mert minél többen látogatják üze
meinket, annál jobban iparkodunk vendégeink ké
nyelmes elhelyezéséről és jó kiszolgálásról gondos
kodni, hogy így kárpótolva legyen az elhagyott ott
honáért.

Az idegenforgalom emelése azonban nemcsak a 
mi iparunk érdeke, érdeke minden egyes iparnak, 
érdeke magának az országnak. Csak az az ország 
lehet igazán boldog, amelynek élénk kereskedelme 
és fejlett ipara van.

Az ország boldogulásának e két fő tényezőjét 
pedig kizárólag az idegenforgalom emelése által ér
hetjük el.

És hogyan, miképpen emelhetjük az idegenfor
galmat? Mindenekelőtt az olcsó és kényelmes uta
zással és az olcsó és az otthont pótoló elhelyezéssel. 
Evégből államnak, városnak és mindenkinek, akitől 
ez függ, közre kell hatni, hogy e feltételek meg
valósíthatók legyenek.

Ehelyett azonban mit látunk? Az állam megdrá
gítja az utazást, a város adóval terheli meg a szállo
dákat, ami emeli a szállodai szobák árát, megdrágítja 
az idegennek az itt tartózkodását. Sokakat visszatart 
az utazástól, ami megcsappanja az idegenforgalmat. 
Az aranykoronás közlekedési költség, a 2 0 %-os 
szállodaadó okai idegenforgalmunk csökkenésének, 
iparunk hanyatlásának.

Ma már alig utazik más, mint akinek okvetetle- 
nül utaznia kell. A magas vasúti díjszabás és a 
szállodaadó behozatala előtt igen tekintélyes számú 
idegen kereste fel szép fővárosunkat és gyönyörkö
dött annak természeti kincseiben.
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Szállodáink, vendéglőink és kávéházaink köz
kedveltek voltak, nem egy világhírre tette magát 
érdemessé. És ma? No, de reméljük, hogy az ille
tékes hatóságok tenni fognak míg nem késő az ide
genforgalom emelése érdekében.

l<ony zuhany lesz a rideg amerikai szempont, kemény 
teljesítmény s a szaktudásban megkövetelt határozott 
színvonal. Elmondtuk okulásul s a hazai tehetségek 
kifejlődésére ösztönzésül. ALFA.

Szakácskivándorlás Amerikába
Amerikát még ma is úgy ítélik meg iparunk 

munkásai, mint a könnyű megélhetés, s főleg a 
vagyonszerzés Eldorádóját. Főleg a szakácsok köré
ben van ez a tévhit elterjedve, amit megmagyaráz 
az a kivándorlási vágy, amely áldozatait főleg a sza
kácsok köréből szerzi. Nem tagadjuk, a megélhetés 
lehetősége sehol sem oly valószínű, mint Ameriká
ban, de azt se feledjük el, hogy a munkateljesítmény 
óriási s a megélhetés jobb lehetőségeihez csupán 
kiváló emberek jutnak. Amerikában a szakácstól 
nagyon sokat kívánnak és pedig annál többet, minél 
előkelőbb házban avagy clubban dolgozik az illető. 
Csekélyebb értékű munkaerő bőven van s azok alig 
találnak megfelelő alkalmazást; viszont a kiváló 
erőket, sauciereket, hideg szakácsokat megfelelően 
keresik. Amerikában a cukrászat kiváló fokra emel
kedett, de utánpótlás alig van. Ez az utánpótlás 
pedig anyagát mindig Európa kiváló szakemberei 
közül szerezte. Ne feledjük el azt sem, hogy az 
amerikai cukrásztól ott megkövetelik azt is, hogy 
kitanult pék legyen. Érdekes, hogy Amerika eme 
nagy igénye mellett a tanonckérdést csak most akar
ják megoldani. Amerikában a szakácstanonc isme
retlen volt, mert az Európából bevándorló anyag 
nevelés nélkül gondoskodott arról, hogy megfelelő 
utánpótlás legyen. Ma nagy anyagi áldozat révén 
szakiskolákat szerveznek, amelyben a szakácsművé
szet minden ágát el lehessen sajátítani. Mindezeknek 
a törekvéseknek dacára Amerikában a szakácsművé
szet nem áll oly magas fokon, mint Londonban, 
avagy Párisban. A tények arról tesznek tanúbizony
ságot, hogy Amerikában csak olyan ember talál 
megfelelő érvényesülést, aki szakmájában elsőrangú 
szaktekintély, az ilyen embernek pedig Európában 
sem nehéz az érvényesülés. Azok az emberek pedig, 
akik középszerű tehetséggel és kitartással mennek 
ki, szomorú csalódással konstatálják magukban, hogy 
a megélhetés ott súlyosabb teljesítményt követel, a 
méltánylás sem nagyobb mint minálunk s az érvé
nyesüléshez kemény munka, szívós kitartás kell. 
Senkinek sem akarjuk ábrándjait rombadönteni, de 
kemény munka és kitartással, a la p о s s z a k- 
t u d á s s a l  nem kell Amerikába futnunk az érvé
nyesülésért, azt megtalálhatjuk útlevél nélkül idehaza 
is. Természetesen ha valaki képzelt nagyság — meg 
nem értett képességnek hiszi magát — annak jóté-

Konyharovat
A pácolás és füstölés. A  vendéglősiparban óriási 

jelentőségű a pácolt és füstölt húsok elkészítése. 
Általánosságban ezt a nagyvágók útján szokták el
készíteni, ámde közismert tény, hogy a házilag pácolt 
és füstölt hús sokkal kellemesebb izű s egyben a 
vendégtől is kedveltebb. Nem tartjuk tehát fölösle
gesnek, hogy az őszi hónapok rohamos közeledtével 
felhívjuk a figyelmet erre a rendkívül jelentős mun
kára, igyekezve ismertetni a pácolás és füstölés 
eljárásait.

A hús pácolása háromféle módon történhetik: a 
legegyszerűbb eljárás, amidőn a húsdarabokat sóval 
jól bedörzsöljük és behintjük, a másodiknál a hús
darabokat sólével u. n. csávával öntjük le. Az utóbbit 
főleg akkor alkalmazzák, ha a húsnak táperejét és 
izét inkább meg akarják tartani, mert a só hatalmas 
konzerváló szer ugyan, de egyben elveszi a húsnak 
eredeti izét isi

Gyümölcskonzervek, paradicsom beszerzési forrás
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Kolényi Kornél konzervgyáros 
Budapest, IX., Kinizsy-utca 25. szám.

Telefon : József 23 — 00. ?—з

EDÉNYKIRÁLY r í S  48
Ü veg -, p o r  cellán-, zománcedény, kávéházi 

és vendéglő i, va lam int 

2-3 főzőedények.

Müller János (Fuchs G.)
Károly király-ut 1. szám. Telefon: József 129—90

Konyhafelszerelési üzlet. Állandóan raktáron min
dennemű Berndorfi Alpacca evőeszközök 

t_6 nagy választékban.
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A harmadik eljárás az előző kettőnek egyesítése. 
A húsdarabokat sóval jó gazdagon bedörzsöljük, 
főleg1 a csontmelletti részeknél, aztán csávával leönt
jük ágy, hogy az a húsdarabokat teljesen elfedje. A 
csávát konyhasóból, salétromsó és kevés cukornak 
oldatából készítjük, az oldatot jól felforraljuk s hülni 
hagyjuk.

Ha célunk csupán az, hogy a pácolt húst a téli 
hónapok alatt tartsuk el, akkor 100 kg. húsra 3 kg. 
konyhasó elegendő. Viszont, ha a húst a nyári 
hónapok alatt is el akarjuk tartani, akkor 4 kg. sót 
vegyünk 100 kg.-monként. A salétromsó megóvja a 
hús színét, viszont sok salétromsó a húst keménnyé 
teszi. Azért legajánlatosabb minden 100 kg. húsra 
40 dgr. salétromsót venni. Cukorból minden 10 0  kg. 
húsra 50 dgr.-mól használunk. A sónak felét bedör- 
zsölésre, felét a csáva elkészítésére használjuk fel. 
A csávához minden 100 kg. húsra 18—20 liter vizet 
számítunk. A felforralt és kihűtött csávával öntjük le 
a pácolásra szánt húst, amelyet faedénybe teszünk 
be. Besózott szalonnadarabokat úgy helyezünk el, 
hogy a bőrke alól kerüljön. A hézagokat kisebb 
darabokkal tölthetjük ki. A csávában a pácolandó hús 
hosszabb-rövidebb ideig áll. Kisebb darabokat 8 —14 
napig, nagyobbakat 3—5 hétig hagyjuk benne. Ennél 
hosszabb ideig tartó pácolás a hús konzerválására 
ugyan előnyös lehet, de viszont az izét nagyon be
folyásolja. Ajánlatos, ha a faedény alján csap van, 
mert a csáva könnyen leereszthető s helyette újat 
önthetünk. A húsnak egyik edényből a másikba való 
átrakosgatása nem ajánlatos.

A pácolt hús jó izének biztosítására, a hús közé 
teszünk néhány babérlevelet, kevés fekete borsot, kis 
rozmaringot s nehány szem borókamagot s nagyon 
kevés thyamintl

A megpácolt húst száraz, levegős helyen felfüg
gesztjük s száradni hagyjuk. Száradás után füstöljük. 
Füstöléshez száraz fát használjunk. Nagyon ajánlatos 
a borókafenyő fája, amely száraz és kellemes illatú 
füstöt ad. A fa ne égjen nagy lánggal, mert az nagy 
meleget okoz, azért ajánlatos a fát időnként fűrész

porral lehinteni, ami által a füstképződés is nagyobb 
lesz. A nagyon meleg füstnél a hús nedv- és zsír
tartalmát elveszti. Nedves fát azért nem használha
tunk, mert égése alkalmával pára képződik s az a 
hús csendes romlását idézheti elő. Turfa nem aján
latos, barna és fekete kőszenet egyáltalában nem 
szabad használni, mert a benne levő karbolsav a 
húst élvezhetetlenné teszi.

A füstöléshez az u. n. nyitott kéményeket hasz
nálják, újabban direkt e célra füstölőkamrákat 
építenek.

Indiai fecskefészek-leves. Hátsó-Iindiában, Jáva, 
Szumátra és Borneo-szigetén él egy fecskefaj, a 
Salangane, amely fészkét ehető tengeri moszatoÍv
ből építi meg. A fészek megfőzve sárgás színű, üve
gesen áttetsző, izetlen kocsonyás anyag lesz, amely 
az előbb említett helyek mellett Kínában is általá
nosan elterjedt csemege. A fészkek gyűjtése meg
lehetősen veszedelmes foglalkozás, mert a fecske 
fészkét nehezen megközelíthető szikla oldalán építi 
meg. Főpiaca Kínában van, ahol évenként 1800 pikul 
a fogyasztás (1 pikul megfelel 60'5 kg.-nak). Európá
ban csak az utóbbi évtizedben terjedt el a belőle 
készített fecskefészek-leves. Angliában az új inyes 
ételnek igen sok hódolója, van. Készítése következő
leg történik: a fecskefészket körülbelül 1 2  órán át 
erős húslevesben áztatják. Utána tűvel kipiszkálgat
ják a fészekben fekete pontok képében levő toll- 
darabkákat. A kocsonyássá vált fészket felmetélik és 
madeira-borban húslével tovább párolják. Utána 
erőlevesben puhára főzik és csészében felszolgálják.

Különfélék
Az ételnemek francia elnevezései. Közismert 

tény, hogy a francia konyha még ma is domináló 
szerepet játszik a nemzetek étrendjében, könnyen 
megérthető tehát az is, hogy a különböző ételek el
nevezésében ma is a francia elnevezések uralkodnak. 
Ez ellen egyes nemzetek sovinizmusa irtóhadjáratot

‘P a f a r l ' í  gyomorbetegeknek, vérszegényeknek
r d l d U l  W h  g y ó g y i t a l t .  Ü d í t ő  b o r v i z .

теыоп 43- 66Mohai Ágnes-forrás
Egyedárusítás : természetes szénsavas kitűnő asztali ital.
Beszerezhető: Forrástermékek és Ásványvíz 
Kereskedelmi Rt. V,, Vigadó-utca 2. sz. i-e
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indított már a múltban is. így Vilmos német császár 
nem tűrte, hogy az udvari étrend franciás elnevezés
sel tüntettessék fel. Ezt annak idején a franciák egy 
semmitmondó vállvonással vettek tudomásul. Ma 
azonban újabb vágás éri a francia nemzet hiúságát, 
amikor az olasz nemzeti fellendülés még az étlapo
kon is kizárólagosan az olasz nyelvet követelik, 
száműzve onnan az internacionális francia elnevezé
seket. A  testvér olasz nemzet eme lépése a franciá
kat tiltakozásra késztette hivatkozva a nemzet
közi szokásokra és előzékenységre. A helyzet ma az, 
hogy az olasz királyi udvarnál is kizárólag az olasz 
elnevezés a szokásos s francia elnevezés csak akkor 
szerepel, ha idegen vendég ül a király asztalánál. Az 
olasz királyi udvar a speciálisan olasz ételeknek leg
főbb kultiválója. A királyi étlapon állandóan ott sze
repel a maccaroni a la Milanese, a fegato di vitello 
a la Veneziana, (borjumáj roston sülve), az arrosto 
di capretto (ürü sült). Francia borok ritkán kerülnek 
a király asztalára, legkedveltebb bora a közismert 
chianti, a francia pezsgőt az olasz Asto spumante 
helyettesíti.

A francia elnevezések elleni küzdelem ime a 
rokonnépek között is felütötte fejét s hatalmas tért 
hódít. Azok az éttermek természetesen, amelyek a 
nemzetközi érintkezés gócpontjában állanak, Olasz
országban sem tudják kiküszöbölni az ételek fran
ciás elnevezését, már üzleti érdekük miatt sem . . . 
ámde tény, hogy a francia elnevezések nemzetközi 
jellege nagy csorbát szenvedett eddig is. Más kérdés 
az, hogy észszerű-e a sovinizmus? Szerény vélemé
nyünk szerint, amíg a francia nyelv a nemzetközi 
érintkezés diplomáciai nyelve lesz, amíg a francia 
konyha uralkodó momentum valamelyik nemzet ét
kezőrendjében, addig a franciás elnevezések bizo
nyos értelemben jogosultak. Nem teszi ez azt, hogy 
az illető nemzet a megfelelő ételt saját nyelvén is ne 
jelölje meg, de teljesen elvetni azt s ugyanakkor a 
francia konyha fölénye előtt meghajolni, következet
len dologi Mert minek nevezzük másnak ezt, ha a 
fölbuzdulás mellett azt látjuk, hogy az illető nemzet 
főurai, kiválójai a soviniszta nemzeti érzület dacára

francia konyhát tartanak s abban francia szakácsok 
készítik sokszor a kedvelt nemzeti ételt is?!!

A Hall „lógói". Nagyobb szállodák Hall-jaiban 
az ott tartózkodó vendégek között mind sűrűbben 
tűnik fel egy új típus, amelyet az alkalmazottak elég 
találóan a „Hall lógósainak" neveztek el. E típus kép
viselői rendszerint őszhajú, bizonyos műveltséggel 
bíró, de rendesen kissé kopottas úri külsőt mutató 
bácsik! Már a korai órákban észrevétlen jönnek be a 
Hallba, beveszik magukat az szálloda író- avagy 
olvasótermébe, kényelmesen elhelyezkednek egy ha
talmas fotelben s nézik a jövő-menők mozgalmas 
képét. Oda állanak az utcai ablakhoz s elmerengve 
nézik az utca forgalmas életét. Ki tudja minő gon
dolatok és emlékek zúgnak végig az ismeretlen 
agyán? Ki tudja minő emlékek hatása alatt élnek a 
képzelgés pillanatában? . . . Tény az, hogy a sze
mélyzet, a tapasztalat dacára, távozásra szólítani 
nem meri s ma már annyira megszokott néma alak
jai a szállodák előcsarnokának, hogy szinte hiányoz
nának, ha véletlenül elmaradnának!

Utazási kedv fokozása. Megemlékeztünk annak 
idején Anglia oly irányú intézkedéseiről, amelyek az 
utazókedv fokozását voltak hivatva emelni. Utána 
Franciaország vasútigazgatósága adott ki oly intéz
kedéseket, amelyek a kiránduló- és utazókedvet akar
ják fokozni. A  párisi lapok elismeréssel adóznak az 
intézkedésért s főleg a bizonyos távlatokra olcsóbbá 
tett jegyek váltanak ki közelismerést. A  párisi lapok 
megállapítják, hogy a személyzet ma sokkal udva
riasabb az utazóközönséggel szemben. Ha pénzvál
tásra kerül a sor, nem kell gorombaságot zsebre- 
vágnia, sőt .csodák-csodájára, minden kérdésre ki
merítő részletességgel és udvariasan felelnek . . . 
Eddig a francia lap. Kívánatos volna, ha a példából 
mi is okulnánk s főleg az udvarias érintkezésben s a 
viteldíj olcsóságában utánoznók a külföldet, hiszen 
mindkettőben valamikor mintái voltunk a nyugati 
államoknak!

Szaklapunk, Nem szeretnők, ha valaki elolvasva 
megjegyzéseinket, arra a gondolatra jönne, hogy bi
zonyos igazságok hangoztatása csupán az önös érdek

Schaumburg-Lippe herceg
borpincészetének borai és pezsgői 

Villányi pezsgőgyár és borpince r.-t.

BUDAPEST, V.
NÄDOR-UTCA 16. SZÁM
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leplező je, de eleve hangoztatjuk ezt, útját akarva 
vágni ezzel a rosszakaratú megjegyzéseknek . . .  A 
magyar szállodás és vendéglősipar fejlődésének és 
értelmi fokának értékéről tett tanúbizonyságot akkor, 
amidőn szaklapunkat megteremtette. Kívánatos volna, 
hogy ezt a lépését kövesse a második, a vele szem
ben való általános érdeklődés, a propaganda, amely 
minél szélesebb körben tegye ismertté lapunkat, 
minél többek előtt váljon nyilvánvalóvá az, hogy tar
talmunk, benső értékünk van. Nem elég, ha a lap 
megvan, de olvassuk is el azt, adjuk fiaink, alkalma
zottaink kezébe, mely legbiztosabb módja az egyéni 
öntudat felkeltésének! . . . Támadjon fel az érdeklő
dés komolysága, amely gondolataival, eszméivel 
munkánk segítségére jön. Váltódjék ki tagjainkban a 
munkában, cikkek megteremtésében való készség, 
mert ezek teszik lapunkat sokoldalúvá s tagjaink 
gondolkodásának hű tükrévé. Erre a sokoldalú érdek
lődésre, munkakészségre hívjuk fel kedves kartár
sainkat.

Innen-Onnan
Osztrák vizűm. A múlt számaink egyikében 

megemlékeztünk arról az állapotról, amely a külön
böző vízumokkal kapcsolt sorbanállással elveszi az 
utazási kedvet s az idegenforgalom főakadályozója. 
Reámutattunk arra, hogy mennyivel egyszerűbb 
volna a vizűm illetékét bélyegben leróni, amelyet az 
utas e célra kijelölt üzletben, vagy nagyobb üzemek 
főportásánál vásárolhatná meg. Alig hangzott el e 
reális megjegyzésünk, már is visszhang érkezik reá . . 
Ausztria rendeletet bocsátott ki, amelynek értelmé
ben a vizűmért való ácsorgás teljesen fölösleges lett. 
A vizűmért járó összeget az utas e célra készített 
bélyeg alakjában rójja le, azt egyszerűen beragaszt
ván útlevelébe. Láttamozás a határon való átkelés
nél történik. íme az első állam, amelyik megérti az 
idők szavát, ahol reájönnek arra — amire az új 
Oroszország is reáeszmélt bogy a merev elzárko- 
zottság, a népek érintkezésének meggátlása lehet 
elv, de olyan, amelyet a fejlődő élet törvényszerű
sége előbb-utóbb elsodor. A trianoni békeműnek ne
vezett intézkedéssel elszakított magyar részek érint
kezésében mikor jön el ez a megváltó intézkedés?!

Megszűnt a szállodaadó. A feldobbanó magyar 
szállodás szivek megnyugtatására azonnal hozzá
tehetjük, a szállodaadó nem Magyarországon szűnt

meg. Fölösleges lelkiizgalmaktól megkímélendő, ki
jelentjük, hogy a normális belátás észszerű adópoli
tika diadalát Németországban ünnepük. Ott rájöttek 
arra, hogy a szállodaadó lehet ugyan jövedelmi forrás, 
de olyan, amelynek nyomában az állami jövedelmek
nek más gazdagabb forrásai dugulnak el s szűnnek 
meg! A német adópolitika már észrevette ezt a hibát 
s a többi tisztes adónemek biztosítása és méretének 
állandósítása végett ezt az adótorzképződményt el
törölte. A megokolás az, amit mi már annyiszor han
goztattunk: „a szállodaadó az idegenforgalom meg- 
bénítója" . . .  a rövid lélegzetű jövedelmi forrás sok
kal nagyobb arányú adónemek érvényesülését lehe
tetlenné teszi s azért megszüntetendő . . . Bennünket 
oly sokszor vádolnak meg németimádattal . . .  le
gyünk őszinték, bizonyos fokig megindokolt, mert 
ime a népek érintkezésében két oly jelentős lépést 
te tt a német faj, amelyet a többi kultúrnemzettől 
hiába vártunk. Ez annál jelentősebb és dicséretre 
méltó jelenség, mert Németországban még nem is 
olyan régen, főleg a volt ellenséges idegent kiszol
gálni sem akarták! . . .Ma ő az első, aki reális be
látásával, nemzeti sovinizmusának fenntartása mel
lett, megteszi az első lépést a népek őszinte kibékü
lése felé, mert hiszen az idegenforgalom emelkedése 
ennek legbiztosabb eszköze . . . E szempontból üdvö
zöljük Ausztria után most Németországot s kívánatos 
volna, hogy mi is mielőbb kövessük ebben a volt két 
szövetséges államot! . . .

A szállodák szaporodása Svájcban. Az oly sokat 
hangoztatott idegenforgalom emelkedése minden ál
lam bevételének fokozódását jelenti. Ennek az igaz
ságát hirdeti az a statisztika, amely Svájcban jelent 
meg s amely az utolsó 25 év adataiból táplálkozik. 
Ez idő alatt Svájcban a szállodák száma 10 0 0 -ről 
8580-ra emelkedett, tehát 250%-os emelkedést ért el. 
Az e címen befektetett tőke 319,000.000 svájci frank
ról 1.185,000.000 svájci frankra emelkedett. Ez a 
majdnem megnégyszereződött összeg a nemzeti 
jövedelem biztosításának lényeges tényezőjévé vál
tozott, amennyiben a svájci statisztikai kimutatás a 
belőle származó állami jövedelmet az állami jöve
delmi források sorában az ötödik helyre teszi.

Legújabb előétel. Szakácsművészeink ambícióját 
képezi ma is a haladás követelményei szerint meg
kreált új ételtypus összeállítása. Ezek egyike-másika 
rövidesen világhírre tesz szert, biztosítva vele össze
állítójának a szakácsművészet és az inyesek elisme
rését. Escoffier mesterről új hir száll szerteszét, egy 
új előételt a „Tomate á la Cecile"~t konstruálta, 
amely nem áll egyébből, mint vagdalt ananásszal 
megtöltött paradicsomból. A megkészítés titka Es- 
collier mesteré, a kritika az inyességet kedvelő 
emberek részéről ezután fog jelentkezni.
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Szerkesztői üzenet
H. K. Debrecen. Bizony az italmérési illetéknek 

aranykoronában megállapítása újabb nagy terhet 
jelent iparunkra. Abban is igazat kell adnunk, hogy 
iparunk tálon-túl meg van adóztatva és minden 
újabb teher egy-egy lépéssel közelebb viszi iparun
kat az örök elmúláshoz. Az országos szövetség el
nöksége már megtette a szükséges intézkedéseket 
és reméljük, hogy kérése meghallgattatásra talál. Az 
eredményről mi is beszámolunk lapunkban.
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Á L L Á S K Ö Z V E T Í T É S
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Rómába, nagy étterem keres több olasz, német 
és magyar nyelvet beszélő kiszolgálópincért és egy 
kiváló magyar tészta-szakácsnét. Ajánlatokat „Róma“ 
jeligére a szerkesztőségünk díjtalanul továbbit.

Elsőrangú, külföldi gyakorlattal biró konyha
főnök évi állást keres. Ajánlatot A. K. jelige alatt e 
lap kiadóhivatalába kér.

Éttermi és szanatóriumi adminisztráció minden 
ágában több éves gyakorlattal biró tisztviselőnő 
megfelelő állást keres. Ajánlatokat „Á  r v a 1 e á n y“ 
jeligére e lap kiadója készséggel továbbit.

Volt vendéglős, aki megfelelő óvadékkal rendel
kezik, üzletvezetői állást keres. Ajánlatokat szerkesz
tőségünkbe kér „szakember“ jelige alatt.

Nagy szálloda és éttermiüzem szakképzett pince
mestert keres. Csak szakképzett egyének ajánlatait 
veheti tekintetbe, akik már nagyobb üzemekben el
sajátított megfelelő gyakorlattal rendelkeznek. Aján
latokat „pincemester“ cím alatt szerkesztőségünk 
továbbit. __________________________________

Előkelő üzem szakavatott felszolgáló-személy
zetet keres. Ajánlatokat a kiadóhivatal továbbít.

Üzletvezetői állást keres perfekt szakmai és gaz
dasági tudással bíró egyén. Kitűnő referenciákkal 
rendelkezik. Ajánlatokat: „Gazdasági kontroll“ jel
igére a szerkesztőségbe kérek.

Felelős szerkesztő; Walter Károly. Felelős kiadó: Rausch László. 
Készült Korvin Testvérek grafikai intézetében, Budapest, VI., Révay-u 14.

Felelős nyomdavezető: Korvin József

Mindegyik munkaadó
rendelje meg1 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

Budapesti Tejkereskedelmi R.-T.
(B u d a p e s t i  Á l t a lá n o s  T e jc s a rn o k  R . -T  és B u d a p e s t i  

K ö zp o n t i  T e jc s a rn o k  R .-T . egyesített  ü zem e )  2 - G

Budapest, VII., Rottenbiller-utca 31. szám.
46—68 45- 40 Tojásosztály: IX. Drégely-

Telefon : József 50—16 45 - 41 utca 2-8. Telefon: J 23-07 
128 02 45 42 Sürgönyeim: Horgonytej Budapest
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Szt, Margitszigeten

SZIGET-CLUB
NYILVÁNOS HELYISÉGEI

ÉTTERMEK K Á V ÉH Á Z

PALATÍNUS s t r a n d f ü r d ő

V E N D É G L Ő
B U F F E T

M e g n y í l t  m á j a s  h a v á b a n .

PICK
FŰSZER ÉS CSEMEGE

BUDAPEST, V.
Telefon 3 - 3 8  LIPÓT-KÖRÚT 11.

Steiner és Szimper
szobafestők, mázolók, disz- és templomfestők 

BUDAPEST, IX., ÜLLŐI-UT 57. SZÁM

TELEFON: JÓZSEF 629 o- 6

Vendéglősök 
Beszerző Csoportja

R. T.

*

IGAZGATÓSÁG!

IV., VÁMHÁZ-KÖRUT 2 . I. EMELET.

ELOSZTÓ OSZTÁLY:

IV., VÁMHÁZ-KÖRUT 2 , FÖLDSZINT

*

Budapest, IV., Vámház-körut 2.
TELEFON :

Igazgatóság.......  József 72—67
Elosztó osztály .. » 73—26
Főpénztár ..........  » 73—28 G_ e

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

KNUTH K. oSos
BUDAPEST, VII., GARAY-UTCA
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