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A 2018-as évünk igazán 
meghatározó volt. Mint 
Takács Zsolt ügyvezető 
az előző Ízelítő köszön-
tőjében említette, idei fő 
feladatunk belső folya-
mataink optimalizálása 
volt. Több tréninget és 
szakmai képzést szervez-
tünk kollégáink részére, 
és olyan kötetlen egyez-
tetéseket is tartottunk, 
mely során munkatársaink 
őszintén elmondhatták a 

területüket, konyhájukat érintő észrevételeiket, javaslataikat. Ezeket 
a gondolatokat az adott területért felelős kolléga megvizsgálta, és 
lehetőség szerint beépítettük a folyamatokba. A közös gondolkodás 
egyik látványos és előremutató eredménye a kicsit lejjebb bemuta-
tott rendezvényszervezési üzletágunk.

Örömmel tölt el, hogy a nekünk bizalmat szavazó városok száma 
idén 3 településsel is nőtt: 2018-tól (a teljesség igénye nélkül) már 
Kiskunmajsán, Nagykőrösön és Csobánkán is a TS Gastro Kft. 
látja el a gyermekétkeztetést. Megtisztelő az újabb településektől 
érkező bizalom, ami egy folyamatos visszajelzés a munkánkról, és 
felelősség arra vonatkozóan, hogy a bizalmat megtartsuk mind 
az új, mind pedig a régebbi szolgáltatási területeinken.

A szakmaiságon túl természetesen nekem is vannak ’kedvenc’ idei 
eseményeim, melyekre visszagondolva mindig hálával tölt el, hogy 
immár 4 éve dolgozhatok a jelenleg több mint 400 főt foglalkoztató 
TS Gastro Kft.-nél. Az első valójában egy elhatározás: szerettük vol-

na a cégünknél felhalmozott szakmai tudást közérthető, barát-
ságos formában eljuttatni elsősorban a szülők és gyerekek felé. 
Viszonylag hamar egyetértettünk abban a céghez újonnan csat-
lakozó, marketingért és kommunikációért felelős kolléganővel, 
hogy Sági Szilárd saját stílusával fűszerezve hitelesen tudná át-
adni értékeinket, elveinket és céljainkat kicsiknek és nagyoknak. 

Az első rendezvény, ami erről az évről eszembe jut, egy rendha-
gyó program, melyet Cegléden valósítottunk meg: a palacsintakí-
gyó-rekordkísérlet. Kollégáim közel 2.000 db palacsintát sütöttek le 
május végén, mely egy 260 m, rekordhosszú palacsintakígyóban 
tekergett a városi gyereknapon. Siófokon a Nemzeti Regattán hű-
vös limonádét és friss pogácsát kínáltunk a verseny résztvevőinek, 
Nagykőrösön a Möggyfesztiválon ’A disznó, amely nyakába vötte 
a möggyet’ fantázianevű meggyszószos disznónyakunkkal 2. helye-
zést értünk el a profi kategóriában, nyáron számos helyen limonádét 
osztottunk, ősszel Kiskőrösön kakaspörköltet főztünk. 

Ősszel 2 újabb mérföldkőhöz értünk: megjelentettük az Ízelítő 
című magazinunkat, melyet azzal a céllal hívtunk életre, hogy be-
mutassuk cégünk konyhán túli életét, illetve megrendeztük az első 
Krémkészítő Road Show-t Isaszegen a Damjanich János Általános 
Iskolában; erről az eseményről részletesebben beszámolunk a ma-
gazin következő oldalai egyikén.

A 2018-as év számos meglepetést és változást hozott cégünk éle-
tében, de minden jel szerint jó stratégia mentén haladunk. Reménye-
im szerint legalább ilyen izgalmas és eseménydús lesz a következő, 
2019-es év is.

Minden kedves olvasónknak meghitt karácsonyi ünnepeket,
és boldog új évet kívánok!

Viszlát  2018!

Régi-új üzletágunk: a rendezvényes étkeztetés
Idei évünk egyik nagy elhatározása, hogy a rendezvényes ét-

keztetésre nagyobb hangsúlyt fektetünk.

Eddig is kaptunk megkereséseket, de az év közepén egy kö-
zös gondolkodás eredményeként tisztán láttuk magunk 
előtt, hogy az egyre növekvő igények maradékta-
lan kiszolgálása érdekében érdemes lenne még 
nagyobb figyelmet fordítani erre a területre, és 
kialakítani ennek az új üzletágnak a medrét. 
A korábbi tapasztalataink alapján 2 fő irány-
ba kellett elindulnunk: családi rendezvények 
esetében hidegtálak és sültes tálak elkészíté-
se, illetve partnereink, cégek számára teljes 
rendezvényszervezési feladatok ellátása. Az 
első esetben a családi, baráti vendéglátások ré-
szére vagyunk nagy segítség: a megrendelt levest, 
főételt szakácsaink elkészítik, melyet a vendéglátók sa-
ját otthonukban felszolgálhatnak. A második esetben partnereink 
kéréseinek teszünk eleget; helyt álltunk már katonai és tűzoltósági 

fogadáson, iskolai és óvodai bálok alkalmával, valamint nyugdíjas 
és jubileumi vacsorán. 

9 éves gyermekétkeztetési tapasztalatunk okán indítottuk el ezt 
a szolgáltatásunkat kiemelt konyháinkon, de elhatározá-

sunk mit sem érne, ha nem állnának célunk mellett 
konyháinkon dolgozó kollégáink, akik csapat-

munkája és szaktudása miatt az eddigi rendez-
vényeink és szolgáltatásaink kiemelkedően 
pozitív visszajelzéseket kaptak megrendelő-
inktől, partnereinktől.

Amennyiben Önnek is segítségére lehetünk 
valamely családi vagy hivatali rendezvényéhez 

kapcsolódó étkezés megszervezésében, keressen 
minket az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Beszterczei-Somogyi Andrea • 70/703-0355, 
rendezveny@tsgastro.hu •facebook.com/tsgastrocatering

Gyura Zsanett, 
kereskedelmi vezető - TS Gastro Kft.  
Fotó: Demjén Attila - demjenattila.hu



A közelgő karácsony alkal-
mából elő kellene rukkol-
nom valami nagyon ütős, 

mindent elsöprő recepttel,  
de nem teszem.

Vannak, és lesznek is erre jó néhá-
nyan. Én inkább azt gondolom, az együtt 

eltöltött idő sokkal fontosabb minden másnál, 
persze ez nem csak karácsonykor van így, de így az ünne-
pek környékén különösen sokszor érzem, hogy mindenki 
sokkal feszültebb, mint amennyire örömteli hangulatban 
van. Pedig százszor elmondjuk, hogy a karácsony a sze-
retet ünnepe, nem a pénzköltésé…

Nem azt mondom persze, hogy kará-
csonykor ne tálaljunk különleges étele-
ket, de néha egy közösen elkészített 
mézeskalács többet ér egy drága 
ajándéknál. Arról már nem is beszél-
ve, ha a nagyszülőknek az unoka ké-
szíti, és adja át a személyre szabott 
mézeskalácsot, az még harcedzett 
nagypapáknak is könnyet tud csalni a 
szemükbe. 

Először is készítsünk egy jó nagy adag mé-
zeskalácstésztát. Én most 1 kg lisztet használok, ez-
zel egy nagyobb családot is ki lehet szolgálni.
•1 kg liszt (keverhetjük fele-fele arányban teljes kiőrlésű 
vagy akár rozsliszttel is)
•½ kg méz (amit kicsit megmelegítünk  50°C-os sütőben 
vagy vízgőz felett)
•10 dkg vaj
•20-25 dkg cukor (ha sima kristálycukrot használunk, ak-
kor elég kevesebb, ha nádcukrot, akkor kb. 25 dkg)
•1 teáskanál őrölt fahéj
•1 teáskanál őrölt szegfűszeg
•1 teáskanál őrölt csillagánizs
•kb. 2 teáskanál szódabikarbóna
•3 db tojás

Mint ahogy már fent leírtam, kezdjük el melegíteni a mézet, 
mégpedig azért, mert a langyos méz sokkal jobban kezel-
hető. A langyos mézhez adjuk hozzá a vajat, és borítsuk a 
lisztre, innentől a fent felsorolt alapanyagok is kerüljenek a 
keverőtálba, és jó alaposan dolgozzuk össze. Nem baj, ha 
a tésztánk kicsit keményebb, csak ne essen darabokra. Ha 
túl száraznak találjuk, egy kevés langyos vízzel tudunk se-
gíteni rajta. Ha elkészültünk, tegyük a hűtőbe minimum 3-4 
órát (vagy amennyit a gyerekek alszanak délután), de az 
sem baj, ha egy napot ott tölt.

Sütés előtt alaposan belisztezett deszkán nyújtsuk ki 2-5 
milliméter vastagságúra, ki mit szeret; én gusztábbnak 

tartom a vékonyabb, kisebb kalácsokat, és a 
sütés közben egyébként is dagadni fognak, 

éppen ezért a kivágott formákat ne rak-
juk túl közel egymáshoz. A sütőlapra 
helyezett formákat aztán kenhetjük 
vízzel, tojásfehérjével, és mehetnek 
az előmelegített sütőbe 160°C-on 
8-10 percre. Ez csak egy megkö-
zelítő szám, manapság sütő és sütő 

között nem percek, hanem fényévek is 
lehetnek!

Ha elkészültek a figurák, és az illat belengte 
a szobát, akkor jöhet a közös időtöltés második 

fele: a díszítés. Amíg felverjük a máznak szánt krémet, ad-
dig a mézeskalácsok teljesen kihűlnek.

A tojásfehérjemáz nagyjából így áll össze:
•1 tojásfehérje
•20 dkg porcukor 
•pár csepp citromlé
Nagyjából ennyi elég is. Kezdődhet a móka! :) 

Mindenkinek kellemes közös időtöltést kívánok az ünne-
pekre, használjuk ki ezt a pár napot a családdal, töltődjünk 
fel, süssünk-főzzünk, és közben beszélgessünk nagyokat.

Boldog, nyugodt ünnepeket kívánok!
Sági Szilárd

Az igazi ajándék az együtt töltött idő

Fotó: D
em

jén
 A

ttil
a 

– 
de

m
je

na
ttil

a.
hu



Gyermekétkeztetőként feladatunk, hogy minél több 
alapanyaggal, ízzel ismertessük meg a gyermekeket. 
A változatos és kiegyensúlyozott táplálkozás jegyé-
ben idén ősszel az egyik legnagyobb ellenállást kiváltó 
ételfajtával vettük fel a harcot, és célul tűztük ki, hogy a 
zöldség- és túrókrémek világát hozzuk közelebb a gye-
rekekhez (és a felnőttekhez). 

Cégcsoportunk nagykövete, Sági Szilárd hamar az 
ügy mellé állt, és közös gondolkodás eredményeként 
Isaszeg lett a Krémkészítő Road Show első állomása, 
mely eseményen a gyerekek padlizsánkrémet, csicse-

riborsókrémet, zöldséges sajtkrémet és gyümölcsös tú-
rókrémet készítettek kis csoportokban. Dietetikusaink 
ajánlása alapján ezek a krémek tízóraira vagy uzson-
nára ideálisak, magas rosttartalommal rendelkeznek; 
akár mártogatósként, pár szelet keskenyre szelt pirítós-
sal elcsomagolhatóak a gyerekeknek az otthon készült 
krémek. 

A road show végén átadott receptkártyák segítségével 
otthon is megvalósulhat a közös hagymaaprítás,  répa-
reszelés, csicseriborsó-pürésítés vagy túrókeverés. 

Fotó: Lajos Nikoletta - TS Gastro Kft.

Krémkészítő Road Show Sági Szilárddal



Receptek

Csicseriborsókrém
Hozzávalók 4 főre:
1 doboz csicseriborsó konzerv (500 g)
1 nagy fej vöröshagyma
2 evőkanál mustár
1 evőkanál majonéz
1 evőkanál olívaolaj
só, bors ízlés szerint

Elkészítés:
A konzerv csicseriborsót öblítsd át tiszta 
vízzel, csöpögtesd le, majd öntsd egy 
tálba. A hagymát vágd apróra, és add 
hozzá a csicseriborsóhoz. Tedd bele a 
mustárt, a majonézt, a csipet sót, bor-
sot, az olívaolajat, és botmixerrel püré-
sítsd. Ha nagyon sűrűnek érzed, akkor 
kevés vízzel hígíthatod, illetve ízlés sze-
rint tovább ízesítheted.

Gyümölcsös túrókrém
Hozzávalók 4 főre:
250 g félzsíros tehéntúró
60 g tejföl vagy gyümölcsjoghurt
egy csipet vaníliás cukor
egy csipet porcukor
85 g erdei gyümölcsmix (mélyhűtött)

Elkészítés:
A túrót törd össze villával, 
add hozzá a vaníliás cuk-
rot, majd a porcukrot. For-
gasd bele a gyümölcsö-
ket. Végül lazítsd a krém 
állagát tejföllel vagy gyü-
mölcsjoghurttal.

Padlizsánkrém
Hozzávalók 6 főre:
1 kg padlizsán
2 kisebb fej lilahagyma
7 gerezd fokhagyma
20-25 dkg majonéz

só, frissen őrölt bors ízlés szerint

Elkészítés:
A padlizsánt egészben süsd meg a sütő-
ben 200°C-on, majd ha kicsit kihűlt, a hé-
ját távolítsd el róla. A padlizsán húsát tedd 
egy tálba, és villával nyomkodd össze. A 
lilahagymát vágd nagyon apróra, a fok-
hagymát reszeld le, és a majonézzel, 
valamint egy kevés sóval együtt keverd a 
padlizsánhoz. Ha szükséges, nyomkodd 
még jobban össze a padlizsánt, illetve fű-
szerezd még a krémet.

Zöldséges sajtkrém
Hozzávalók 4 főre:
30 dkg natúr krémsajt
1 szál sárgarépa
3 szál újhagyma
1 db piros kaliforniai paprika
só és frissen őrölt bors ízlés szerint

Elkészítés:
A sárgarépát a nagy lyukú sajtre-
szelőn reszeld le, az újhagymát 
karikázd fel, a kaliforniai papri-
kát pedig vágd apró kockákra. 
A krémsajtot tedd egy tálba, 
add hozzá a zöldségeket, és 
keverd alaposan össze. Ha szük-
séges, sózd, borsozd ízlés szerint.



Télapó kívánsága
Télapó háza táján - az Északi Sarkon -, ebben az évben 
is nagy volt a nyüzsgés. A manók készítették a játékokat, 
Télapó pedig zsákszámra olvasta a leveleket - amiket a 
leggyorsabb hóbaglyok szállítottak az asztalára - hogy 
minden gyerek a neki legmegfelelőbb ajándékot kapja 
majd karácsonykor.
De ahogy közeledett a jeles ünnep, az év fénypontja, úgy 
lett Télapó egyre elgondolkodóbb. Már a rénszarvasok 
is rajtakapták, hogy - amikor senki sem látja - nagyokat 
sóhajtozik, és a tekintete is egyre szomorúbb. Ahogy sza-
porodtak az ajándékokkal tömött zsákok a 
szánon, úgy lett a hófehér szakállú öreg 
egyre kedvetlenebb. Már a reggeli 
kakaóját is félretolta, pedig a ma-
nók még a kedvenc pillecukrát 
is belecsempészték, hogy fel-
vidítsák.
A karácsony előtti utolsó este 
a süteményes tálakról sem 
válogatott, pedig Télanyó 
sütötte a világon a legfino-
mabb és legpuhább mé-
zeskalácsot. Amikor a szo-
bájába vonult, hogy kialudja 
magát a nagy munka előtt, nem 
jött álom a szemére. Fejére húzta 
hálósipkáját, belebújt prémes ma-
muszába, majd halk léptekkel lement a 
lépcsőn, és beosont a dolgozószobájába. 
Leült az asztalához, kinyitotta a tintatartót, és levelet írt.
Azt hitte, már mindenki alszik, így fel sem tűnt neki, hogy 
egy aprócska kívánságmanó – név szerint Szusszancs – 
bujkál a nyomában. A kis kívánságmanó napok óta bo-
lyongott a házban, mert úgy érezte, fontos kívánság van 
születőben.
A kívánságmanók mindig megérzik, ha egy kívánság van 
születőben, és az ő feladatuk dajkálni, óvni, és valóra vál-
tani a legfaramucibb kívánságokat is.
Szusszancs egy pillanatra meglepődött, amikor Télapót 
látta felbukkanni, de mivel kívánságmanóként sok fura 
dologgal találkozott már, így gyorsan túltette magát a 
dolgon. Árnyékként megbújt a dolgozószoba egyik sar-
kában, és csöndben figyelte, ahogy Télapó kedvenc 
aranyszín tintájával leír valamit, majd borítékba zárja, és 
az asztalfiók mélyére rejti. Csakhogy hiába dugta el olyan 
mélyre. A kívánság már megszületett, aranyszín pászma-
ként ott lebegett a szoba közepén, és Szusszancsnak el 
sem kellett olvasni a levelet, anélkül is pontosan tudta, mire 
vágyik Télapó. Mosolyogva megcsóválta a fejét, majd el-
indult, hogy a kívánságot továbbítsa...

És itt következett a legnagyobb probléma, amivel még 
egy kívánságmanónak sem kellett szembenéznie… Hi-
szen a kívánságok valóra váltása Télapó feladata volt, 
ő adott útmutatást a manóknak, hogyan készítsék el az 
ajándékokat. Csakhogy ezúttal Szusszancs nem futhatott 
Télapóhoz, hiszen pont neki kellett meglepetést szerezni. 
A kunkori hajú manócska óvón ölelte Télapó apró, arany-
színben játszó kis kívánságát.
Vajon kire bízhatná, hogy valóra váltsa? Ha elmúlik a ka-
rácsony, a kívánság elenyészik, márpedig a nagy szakállú 

öreg, aki egész évben milliónyi gyerek álmát 
váltja valóra, megérdemli, hogy az ő 

kívánsága is teljesüljön. Szusszancs 
nekigyürkőzött a manót próbára 

tévő munkának, de hamar be 
kellett látnia, hogy a kívánság-
manók nem megvalósítják az 
álmokat, hanem óvják és át-
adják őket annak, aki való-
ra váltja majd.
A zöld sapkás apró manó 
órákig sétált fel s alá a ház-

ban, és törte a fejét a meg-
oldáson. Már a hajnal is pir-

kadt, mire kisütötte a megoldást. 
Az Óriás Hógömbhöz sietett, és 

mélyen a benne kavargó hópihék 
közé fúrta a tekintetét. Percekig kutatott, 

mire megtalálta a megfelelő gyerekeket a terv 
végrehajtásához, és munkához látott. Kicsiny pálcájával 
varázskört rajzolt az aranyszínben fluoreszkáló kívánság 
köré, majd mosolyogva útjára bocsátotta a kiszemelt gye-
rekek felé.
Ha Télapó megajándékozza a gyerekeket, akkor miért ne 
ajándékozhatnák meg a gyerekek is Télapót?
-Anya, süssünk kincses muffint! – szaladt korán reggel Pat-
rik Anyához.
-Kincses muffin? – értetlenkedett Anya, miközben próbál-
ta megfejteni, vajon mire is gondolhatott Pacatesó.
-Tudod, aminek olyan piros a tésztája, mint Télapó ruhá-
ja, és mogyorókrém van benne – törleszkedett Anyához 
Patrik, majd mamuszában a gyerekszobába vágtatott és 
türelmetlenül ébresztgette a nővérét.
-Nana! Piros, kincses muffint sütünk Télapónak!
Anya elgondolkodva lépkedett a konyhába, miközben 
tovább törte a fejét, vajon mire is gondolhatott szélvész-
ként rohangászó fia. Nana - azaz Boróka – félálomban 
és fe-lemás papucsban került elő a kisszobából, mégis 
azonnal szállította a megfejtést, azaz két nagyobb céklát 
a kamrából.
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-Hát persze! – csapott a homlokára Anya.
-Pacus kincsem! Télapónak vajas kekszet és mézeskalá-
csot szoktunk sütni, nem muffint!
-Igen, de mindenki azt süt… - morfondírozott Boróka két 
ásítás között.
-Szerintem már nagyon unhatja – mosolygott az öccsére.
-Biztosan szereti a tejet is, de ha mindenhol azt iszik, tele 
lesz vele a hócipője, mire hozzánk ér – morfondírozott 
tovább homlokráncolva a kislány.
Anya végre beadta a derekát, és feltöltötte a teáskannát.
-Mit szólnátok egy nagy kancsó forró, gyümölcsös, fűsze-
res, karácsonyi puncshoz?
Boró és Paca egymással versengve rohant a kamrába, és 
egy nagy halom gyümölccsel kerültek elő. Huncutul néz-
tek Anyára, hátha megesik rajtuk a szíve. Anya a két kis 
összeesküvő tekintetét látva hangosan felkacagott.
-Értem! Nem árt letesztelni, hogy biztosan jó íze legyen a 
puncsnak…
Pacus és Nana lelkesen bólogatott, majd az asztalra hal-
mozták kincseiket. A kancsóba került pár narancs, egy 
egész alma, két körte, egy nagy marék mandarin, és 
egy fél zacskó bogyós gyümölcs a mélyhűtőből. Persze 
a nagy készülődésben néhány falat eltűnt a gyerekek 
gyomrában, de hát ellenőrizni kellett, hogy csak a legfi-
nomabbak kerüljenek a puncsba.
Paca előhalászta a szekrényből a fűszeres dobozt, majd 
nagy szagolgatások közepette Borókával előbányászták 
a fahéjat és a szegfűszeget.
Pottyant még a kancsóba némi friss gyömbér, és pár szem 
kardamom magocska is. Mire mindent összekészítettek, a 
teáskanna füttyszóval jelezte, hogy felforrt a víz.
Míg ihatóra hűlt a puncs, a céklát is lereszelték, a két gye-
rek pedig nagy egyetértésben kikeverte a tésztát. Még fél 
óra sem telt el, máris karácsonyi illatokkal telt meg a kony-
ha levegője. Kisültek az első muffinok, és természetesen itt 
is szükségesnek ítélték az alapos kóstolást.
Mire eljött az este, a fenyő melletti kis asztalkára a gyere-
kek mindent odakészítettek. Illatozó, forró gyümölcspun-
csot, mogyorókrémes, céklás muffinokat – jó sokat, hogy 
a manóknak is jusson belőle -, és a gyerekek kérésére 
még a muffin receptje, és egy jókora termosz is az asz-
talra került.
Mikor már mindenki mélyen aludt a házban, egy rénszar-
vasok húzta szán érkezett a háztetőre.
Télapó sietve letette az ajándékokat a fa alá, majd az 
asztalkához ment, hogy egy újabb vajas kekszet kóstoljon 

- aznap ez volt a 45 623.
De el sem képzelhetitek az örömét, mikor megpillantotta 
a gyerekek meglepetését. Nem csak megkóstolta a süte-
ményeket, de bizony az egész kis kosárkával a zsákjába 
tette, hogy útközben is falatozhasson. A forró gyümölcsös 
italtól egészen átmelegedett, és boldogan töltötte a ma-
radékot a termoszba, hogy a szélfútta szánon is legyen 
ami átmelegíti majd.
Köszönetképpen, az ajándékok mellett két csodás hó-
gömböt hagyott az asztalkán a gyerekeknek.
Vidáman, átmelegedve indult tovább. Nyoma sem volt 
már a napok óta tartó szomorúságnak.

Eközben odahaza, egy kis kívánságmanó álldogált az 
Óriás Hógömb előtt, és mosolyogva figyelte az esemé-
nyeket. Lekuporodott a szőnyegre, és mire Télapó szánja 
tovább repült az égen, addigra Szusszancs, a kívánság-
manó már mélyen aludt, abban a boldog tudatban, hogy 
az idén is minden kívánság teljesült…

A gyerekek is szálljanak be a munkába! Nálunk a felnőtt 
feladata a cékla lereszelése, és a sütőbe be- és kipako-
lás. Minden mást Boró és Paca megold.

Írta: Irsai Krisztina
olelomesek.blog.hu 

www.facebook.com/olelomesek 

Pacatesó céklás „kincses” muffinja,
 amit Anyával sütöttek Télapónak

25 dkg liszt, 2 kk sütőpor, 1 nagy cékla, megtisztítva, finom-
ra reszelve,  2 tojás, 1 dl tej, 10 dkg cukor, 10 dkg olvasz-
tott margarin, fahéj, gyömbér, szegfűszeg, kardamommag,  
mogyorókrém.

A lisztet a sütőporral elkeverjük. A tojásokat simára keverjük a 
cukorral, hozzáöntjük a tejet, majd az olvasztott vajat, végül 
a finomra reszelt céklát és a fűszereket. Ehhez a keverékhez 
adjuk a sütőporos lisztet. A szilikonos muffin formákba tegyünk 
1-1 evőkanál tésztát, majd 1 kávéskanál mogyorókrémet. 
Fedjük be egy újabb kanál tésztával, de a formákat csak ¾ 
részig töltsük meg, majd 175°C-ra előmelegített sütőben kb 
20-25 percig süssük.



Pilisnek elhelyezkedéséből és 
megközelíthetőségéből követ-
kezően az idegenforgalom 
területén kedvező adottságai 
vannak. A település turisztikai 
adottságait tekintve az idelá-
togató turistáknak igény esetén 
egész napos programlehetősé-

get tud biztosítani. A város szívében, a 4-es számú főúttól mintegy 
száz méterre országos jelentőségű védett természeti területet talál-
hatunk, a pilisi forrásoknál eredő, és a Tisza vízgyűjtő területéhez 
tartozó Gerje patakot és forrásvidékét, amelyhez helyi védettségű 
terület is csatlakozik. Itt tavakkal és árnyas ligetekkel tarkított pihenő-
helyet, tűzrakóhelyet is találhat az érdeklődő. A forrásvidék termé-
szeti értékei igen jelentősek.

Ezen a területen már a 
bronz- és vaskorban, majd 
a honfoglalás korában is 
laktak, régészeti lelőhe-
lyekben igen gazdag. Itt 
található a Millecentená-
rium évében átadott em-
lékhely is, ugyanis a Gerje 

és forrásvidéke nemcsak természeti, hanem történeti emlékekben is 
gazdag. Szintén itt helyezkedik el az a kis halom, amelyen egy fake-
reszt jelzi, hogy ezen a helyen - az első okleveles írásos bizonyítékok 
alapján - már 1326-ban is az ún. Szentlélek templom állt. 

A város másik figyelemre méltó értéke az országosan kiemelkedő 
műemléki jelentőségű barokk Beleznay-Nyáry kastély. A kiemelke-
dő irodalomtörténeti jelentőségű épületet 1711-ben kezdte el épí-

teni a községet újratelepítő 
Beleznay János. Az épület 
6 hektáros parkjában áll 
a kastély következő tulaj-
donosainak emléket állító 
Nyáry kripta. 2004-ben az 
oldalszárnyak teljes felújítá-
sa után a főépület eddigi 
funkciója megváltozott, az emeleti bálterem és más termek kulturális 
és egyéb hasznosítása lehetővé vált. A csodálatos akusztikájú belső 
udvar koncertek rendszeres otthona. 

Pilisen a szőlőtermesztés, borkultúra régi hagyományokra tekint visz-
sza. A település északi részén a Dolinában, szépen megművelt dom-
boldalak mellett árnyas erdők, ligetek, vízmosások találhatók. A kör-
nyék kiemelkedő magaslata a régi térképeken még VINIZNI VRCH 
(magyarul szőlőhegy) néven szerepel. Ma a könnyű homoki borokat 
már a település déli és keleti részein található szőlőkben termesztik. 
A kisebb-nagyobb szőlőbirtokokon található présházak, pincék bo-
rát azonban legtöbbször még ma is a Dolina löszfalaiba vájt han-
gulatos „Hegyeki pincesor” régi és új pincéi őrzik.  A Dolina másik 
nevezetes helye a szintén Pilis egyik jelképévé vált „Ikerfenyő”. Azon 
a dombon, ahol ez a fa áll, épített az 1830-as években egy klasszi-
cista stílusú kisebb kastélyt Beleznay Ferenc földbirtokos. Ide tért meg, 
vonult vissza világjárása után 1919-ben Gubányi Károly. Az Ikerfenyő 
lábánál kiépített pihenőhely és tűzrakó hely várja a turistákat. Télen az 
itt kialakított szánkódombon van lehetőség a téli sportokra.

A felsorolt programokon kívül számos lehetőséggel várja Pilis az ér-
deklődőket, melyekről a www.pilis.hu weboldalon tájékozódhatnak.

Király Dóra

Páratlan Pilis

Fülöpné Nemes Ildikó
 igazgató

Mottónk: „A tanulás ne teher, hanem öröm legyen!”

A Mezőföld egyik legna-
gyobb és legrégebbi isko-
lája a Sárbogárdi Mészöly 
Géza Általános Iskola, 
mely gyönyörű környezet-
ben, a város központjában 
egy fákkal, bokrokkal teli 
park közepén terül el.

Befogadó iskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a felzárkóztatás-
ra, az egyéni képességek kibontakoztatására. A tanítási órá-
kon a differenciált oktatás mellett az egyéni fejlesztést is bizto-
sítjuk, hogy minden kisgyerek a saját képességeinek megfelelő 

szintet elérhesse. Regiszt-
rált tehetségpontként 
feladatunk a tehetségek 
felismerése és megsegí-
tése. Ebben a munkában 
fő területeink: művészeti, 
logikai gondolkodásra 
nevelés, idegen nyelvi 

kompetenciák fejlesztése, testnevelés és 
az informatikai oktatás.

ÖKO iskolaként mindent elkövetünk 
a környezettudatos nevelés érde-
kében, nagyon fontos számunkra, 
hogy a tanulók már kisiskoláskor-
ban megismerjék és megtanulják,  
hogyan védhetik környezetüket. 

Minden pályázati lehetőséget kihasz-
nálunk, hogy színesebb, változatosabb 
tanórákat, foglalkozásokat tarthassunk 
tanulóinknak. Ezek a pályázatok nem csak módszertani meg-
újulást, hanem eszközbeszerzést is lehetősévé tesznek. 

Pedagógusainknak fontos, hogy diákjaink szívesen töltsék a 
napjaikat intézményünkben, hogy a tanulás ne teher, hanem 
öröm legyen számukra. Mindennapi munkánkban mindent el-
követünk azért, hogy gyermekeink biztos alapokkal hagyják el 
iskolánkat.

Fülöpné Nemes Ildikó, igazgató

Sárbogárd

Pilis

Fotó: Princz Mihály

Fotó: Szebellédy Péter



Karácsony könnyedén

Az ünnepi időszak során számos ínycsiklandó finomság 
és különlegesség kerül az asztalra. A hagyományos ka-

rácsonyi ételek jellemzően magas zsír- és cukortartalommal 
rendelkeznek, melyek nehezen emészthetők, kalóriában 
gazdagok, tápértékük pedig alacsony. Túlzott mértékű fo-
gyasztásuk megterheli a szervezetünket, és elronthatja az 
ünnep meghitt hangulatát. Fogyasztásukról azonban nem 
kell lemondanunk egészségünk megőrzését szem előtt 
tartva sem, ugyanis minden a mértékletességen, a megfe-
lelően összeválogatott, egészséges alapanyagokon és a 
konyhatechnológián múlik. Talán első hallásra lehetetlennek 
tűnik, de mindössze kis odafigyeléssel könnyedén egészsé-
gessé varázsolhatjuk hagyományos karácsonyi menünket is.

Részesítsük előnyben a 
halat és a zöldségféléket!

A zöldségfélék kitűnő vita-
min- és ásványi anyag-for-
rások. Tálalhatjuk őket gril-
lezve, párolva köretként 
húsételekhez vagy készíthe-
tünk belőlük salátát is, me-
lyet akár a főfogás előtt is 
kínálhatunk.

Az ünnepi menü elkészí-
tésénél alkalmazzunk zsír-
szegény konyhatechnoló-
giai módszereket, például  
grillezés, párolás, gőzölés, főzés, ételeinket süthetjük sü-
tőzacskóban vagy római tálban. A húsokat tűzdelhetjük 
különféle fűszernövényekkel, zöldségekkel, tepsiben süt-
ve alacsonyabb zsírtartalmú, mégis ízletes ételeket kapunk. 

Húsok közül válasszuk a soványabb fajtákat, például csir-
ke- vagy pulykamellet, sertéscombot, sertéskarajt, vagy akár 
vadhúsból is egészséges és ízletes ételeket készíthetünk.

Tradicionális karácsonyi ételünk a hal, mely rendkívül 
egészséges, könnyen emészthető, zsírsav-összetétele 
egyedülállóan pozitív hatást gyakorol a szív- és az érrend-
szer védelmére, különösen az esszenciális omega-3 zsír-

savban gazdag tengeri halak, hazai fajták közül pedig a 
busa és a kecsege. Fogyasszunk halat minél többször, év 
közben is.

Az ünnepi asztalról nem hiányozhat a töltött káposz-
ta, melyet könnyen egészségesebbé varázsolhatunk, ha 
a klasszikus darált sertéshús helyett a soványabb darált  
pulykahúst, fehér rizs helyett pedig barnát használunk.

A sütemények elkészítése során fehér liszt helyett használ-
junk például teljes kiőrlésű-, tönkölybúza- vagy zablisztet, 
melyek azon túl, hogy vitaminokban, rostokban és ásványi 
anyagokban gazdagabbak, emésztőrendszerünk műkö-
désére is pozitív hatást gyakorolnak. Cukor helyettesítésére 

alternatívaként szolgál a xilit, 
eritrit, stevia, agavé szirup. 
Törekedjünk a desszertek 
főétkezések utáni fogyasztá-
sára. Számos mesterséges 
adalékanyagtól és hozzá-
adott cukortól kímélhetjük 
meg szervezetünket, ha 
házilag készítünk szalon-
cukrot, mely akár mutatós 
gasztroajándékként is meg-
állja a helyét.

Az ünnepi menü készítésé-
be vonjuk be a gyerekeket 
is, ismertessük meg velük az 

alapanyagokat. Azon túl, hogy nagyszerű közös program 
az együtt sütés-főzés, a konyhában átélt sikerélmények 
pozitívan befolyásolják táplálkozási szokásaikat, szíveseb-
ben fogyasztják az egészséges alapanyagokból készült,  
tápanyagdús ételeket, ha a készítésükben ők maguk is tevé-
kenyen részt vesznek.

Karácsonykor se feledkezzünk meg a napi ötszöri étkezés-
ről, a reggeli fontosságáról és a megfelelő mennyiségű fo-
lyadék fogyasztásáról!

Tajti Mónika
dietetikus, TS Gastro Kft.



Mary-ker 
 a közétkeztető cégek specialistája

A Mary-Ker Kft. 100%-
ban magyar tulajdon-
ban lévő társaság, 
mely 28 éve részese 
az élelmiszer-nagy-
kereskedelmi piac-
nak. Az eltelt idő alatt 
Magyarország egyik 
legnagyobb élelmi-
szer-nagykereskedésé-
vé váltunk. Cégünk nö-
vekedése folyamatos, 

az indulás körüli években csak kiskereskedőket szolgáltunk 
ki, azonban az egyre növekvő nagykereskedelmi igények-
re reagálva 1995-től ez a terület kapta a fókuszt; ezen 
időszaktól gyakorlatilag a gasztronómiában tevékenykedő 
partnerek kiszolgálására törekszünk. Meghatározó partne-
reink között vállalati étkeztetők, éttermek, vendéglátóipari 
egységek, büfék, konyhák, kórházak és természetesen 
gyermekétkeztetők is vannak.

Fontos számunkra, hogy minél több magyar termék kerül-
jön a közétkeztetésbe, ezért azon dolgozunk, hogy túl-
nyomórészt magyar gyártó és forgalmazó kerüljön be 
szortimentünkbe. A tulajdonosi kör érdekeltségébe tartozik  
a Mary-ker Pasta Kft., Magyarország egyik legnagyobb 
tésztagyártó cége, melynek termékeit Dunakeszi márkanév 
alatt forgalmazzuk a gasztronómiai piacon. Ezek a termé-
kek szintén magyar alapanyagból készülnek. Kiemelten 
figyelünk a minőségbiztosításra, szállítóink auditálására és 

a termékek megfelelő tesztelésére, bevizsgálására, hogy 
biztonsággal tudjuk kiszolgálni partnereinket.

A TS Gastroval 2014 óta dolgozunk együtt, partneri vi-
szonyunk a kezdetektől a megbízhatóságra és kölcsönös 
együttműködésre épült. Számos olyan eseményben segítet-
tük a TS Gastro-t, melynek segítségével a gyermekétkeztető 
szeretne szorosabban összekapcsolódni a velük szerződő 
városokkal és intézményekkel. Egyik legemlékezetesebb 
ilyen együttműködésünk az idei, májusi, Cegléden megren-
dezett palacsintakígyó-rekordkísérlet volt, ahová cégünk 
1000 db papírtálcát biztosított a rendezvény sikeréhez. 
Úgy tudjuk, hogy az utolsó darabig elfogyott a 260 m-es 
rekordhosszú kígyó felszeletelése közben. 

Egy másik, szívünknek kedves együttműködés az óvodá-
sokhoz kötődik. A TS Gastro konyhalátogatásokat szervez 
nagycsoportos ovisoknak, hogy lássák a konyhán tapasz-
talható volumeneket, folyamatokat. Ehhez az eseményhez 
biztosítottunk a ceglédi báziskonyha kis kuktái számára 
papír szakácssüvegeket. Örömmel állunk az ilyen ügyek 
mellé, és egészítjük ki a TS Gastro által megálmodott prog-
ramokat, élményeket.

Bízunk benne, hogy egyre bővülő portfóliónk és szakmai 
tapasztalatunk okán a jövőben is meghatározó partnerei 
lehetünk a TS Gastro Kft.-nek. (R)

Simon Tibor
Mary-ker Kft., cégvezető

Simon Tibor, Mary-ker Kft., cégvezető


