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Koccintó: Gesztesi Károllyal

Csak az egyik műszak lehetett 
szerencsés, hogy emlékezetessé te-
gye Gesztesi Károly itt eltöltött 
mintegy másfél óráját. Florovits 
György éttermi vezető előzetesen 
összeült a csapatával és úgy dön-
tött, hogy csakis erre az alkalom-
ra összeállít egy exkluzív menüsort 
kedves vendégük kényeztetésére. 
De ne siessünk ennyire előre! Szin-
te pontosan a megbeszélt időre ér-
kezett a bejárat elé meghívottunk, 
aki jó apa módjára magával hozta 
egyetemista fiát, Mátét is. A Lizar-
dos csapat „belépőjét”, a hidegben 
kínált, remek ízesítésű forralt bort 
együtt kóstolták. Már-már nyitott 
könyv a színész élete, hiszen a bulvár-
lapok folyamatosan kíváncsiak minden 
mozdulatára, nem kímélve magánéle-
tét, házasságait, kapcsolatait sem. Ez-
zel tisztában van ő maga is, aki azért 
tudatosan kormányozza saját kom-
munikációját. Csak úgy vaktában, a 
népszerűség fokozása érdekében nem 
kíván szerepelni a hasábokon, vagy a 
TV csatornák képernyőin. Igen, olyan 
felfogású művészember, aki jó arány-
érzékkel van megáldva e tekintetben 
is. Ráadásul még kitűnő ízlésben sem 
szenved hiányt, már ami a gasztronó-
miát, az étkeket, borokat és pálinká-
kat illeti. Nem volt ez ennyire mindig 
tudatos. Erről már a szépen terített 

asztal mellett beszélt oldottan, mi-
közben a jól megszerkesztett forgató-
könyv szerint érkeztek is rendre a fi-
nomságok:

- Pesti belvárosi srácként nőttem 
fel, meglehetősen piciny, 24 négyzet-
méteres lakásban, de a szüleim min-
dig gondoskodtak arról, hogy húgom-
mal lehetőség szerint ne szenvedjünk 
hiányt – mondja visszaidézve a kicsit 
nehezebb időket. - Vasárnaponként 
megjelent a családi asztalon a jófajta 
húsleves, rántott csirke vagy éppen-
séggel pörkölt, vagy más magyaros 
alapétel. Semmi különlegesség nem 
volt akkor az életemben, jó sorsom 
azonban úgy hozta, hogy előbb Nem-
zeti Stúdiósként, majd színészként e 

tekintetben is teljesebb, ha úgy tetszik 
minőségibb életet élhessek. Szép fo-
kozatosan szerettem meg ugyanis a 
főzést, mint foglalatosságot, amely – 
például egy lányokat, nőket meghódí-
tani akaró fiatalember számára – nem 
várt sikereket is hozott… Szép szava-
kon túl remek ízekkel is le lehet venni 
a lábáról a bájos hölgyeket! 

Hirtelen új megvilágításba he-
lyezi Gesztesi Károly az udvarlást, 
mosolyogunk is őszinte mondatain. 
Ahogyan érkezik a chilis, lime-mos 
lazac krémleves, majd utána fűszeres 
bárányborda, turbolyás brokkoli pü-
rével, karottás steak burgonyával, úgy 
tárja még szélesebbre saját kulináris 
világának megmutatását vendégünk. 
Jólesően nyugtázza, hogy illatozásra 
javasolják a villányi Gere Pincészet 
2006-os Cabernet Sauvignonját, ké-
sőbb pedig a túrókrémes desszerthez 
a tokaji Béres Pincészet Cuvée-jét. 
És sorakoznak az ételekkel, borokkal 
kapcsolatos sztorik, kedves emlékek. 
Például abból az egyszerű tényből ki-
indulva, hogy Gesztesi Károly mindig 

is nyitott volt a világra. Külföldön, 
de itthon is átéli a felfedezés örö-
mét egy-egy ország vagy tájegység 
ételkultúráját megismerve. Hason-
lóképp tágult világképe a borok-
ról, mindjárt megjegyezve azt az 
örömteli tényt, hogy honi borászati 
kínálatunk az utóbbi 10, 15 évben 
– véleménye szerint - átütően pozi-
tív irányban változott. 

- Nem panaszkodhatom felada-
tokra, filmbeli szerepekre, soroza-
tokban való felkérésekre – fordítja 
picit saját hivatása felé a beszélge-
tés menetét a találkozásunk esté-
jén épp a Mikroszkóp Színpadon 
futó Kabaréban is fellépő újdonsült 

barátunk. – Mégis, úgy látom, a mi-
nőségi élet része a kulturált étkezés. 
Hozzáteszem, a családi együvé tarto-
zásnak is olyan fontos momentuma, 
amelyre mindig kell figyelni. Több 
házasságból, összesen 4 gyermekem 
van, kicsi és már felnőtt korú is. Fon-
tosnak tartom, hogy ne csak az édes-
anyjuk főzzön rájuk, hanem magam is 
szakítsak időt erre. Bevallom: egyál-
talán nem esik nehezemre. Akárcsak 
az sem, hogy elmenjek akár több száz 
kilométert is egy jó borért, vagy fala-
tért mondjuk Sümegre, az Érseki Pin-
cészetbe, vagy Kalla Kálmán séf bará-
tomhoz, akit igazán nagyra becsülök. 
A hajdúszoboszlói Silver Hotelban 
törzsvendégnek számítok és tudom, 

Hogy mennyire népszerű jelenkorunk sztárszínésze, Gesztesi Károly, arra 
szolgáljon például az a momentum, amellyel magát e sorok íróját is meg-
lepte a lizard Étterem remek személyzete. amikor ugyanis megtudták, 
hogy sorozatunk részeként egy oldott ebéd keretében vendégül láthatják 
az Üvegtigris és sok-sok magyar film, ma is futó népszerű sorozat hősét, 
válogatás nélkül mindenki dolgozni szeretett volna azon a napon… 

Ízekkel is udvarol



Lazackrémleves

A lazachúst kis darabokra vágjuk 
és kevés vajon, póréhagyma tár-
saságában alaposan megpirít-
juk. Sóval ízesítsük és fris-
sen törött borssal és kevés 
chilivel fűszerezzük. 

Engedjük fel egy 
kevés hal, vagy zöldség 
alap lével és csepegtes-
sük bele negyed lime 
levét.

Kevés tejszínnel dú-
sítsuk és bot mixer segít-
ségével pépesítsük. Füs-
tölt parasztsonka chipsszel 
tálaljuk.

Bárányborda turbolyás
brokkolipürével 

és karottás 
steakburgonyával

A fűszeresen pácolt, meg-
tisztított báránybordát pirítsuk 
kérgesre, majd sütőben 180 
fokon 8-10 perc alatt süssük 
készre. A brokkolit sós, szere-
csendiós vízben főzzük meg és 
szűrjük le. Szórjuk meg turbo-

lyával és pépesítsük. Az előfőzött kifli burgonyát és a darabolt sárgarépát vajon, 
sóval, borssal ízesítve és petrezselyemmel színesítve alaposan pirítsuk meg egyen-
letesen. A pürét a tál közepére halmozva rakjuk körbe a karottás pirított burgonyát 
és ízlésesen halmozzuk rá a bárány szeleteket.

Túró krémhabkehely mandulás 
koktélgyümölcsökkel

A túrót alaposan törjük át és re-
szelt citrom héjával, vaníliával és 
cukorral ízesítsük. Könnyítsük 
friss tejszínből készült habbal.

A gyümölcsöket vágjuk 
kis kockákra és mézzel, ke-
vés fehérborral és jó minőségű 
mandulalikőrrel forgassuk ösz-
sze és tegyük egy kehely aljá-
ra. Halmozzuk rá a túróhabot 

és díszíthetjük málna öntettel 
és alma, vagy körte szeletekkel. A 

menta még színesebbé teszi.

hogy mindig a legki-
tűnőbb étkeket tálalja 
elém Gonda Attila séf 
cimborám. De sorolhat-
nám még tovább, mi-
lyen helyekre jutok el a 
már említett kíváncsisá-
gomból táplálkozva. A 
társasági életnek remek 
terepe a vendéglátás, a 
vendégfogadás. Akik 
pedig ezt magas fokú 
szakmaisággal művelik, 
tiszteletet érdemelnek. 
Ez a megbecsülés fogal-
mazódott meg bennem 
most is őszintén, amikor 
nemcsak a csodálatos fi-
nomságokat, de a szere-
tetet is bekebelezhettem 
az étterem felszolgálóitól, szakácsaitól 
és Gyuri barátomtól. 

Van idő még kicsit filozofálni ar-
ról, hogy Gesztesi Károly saját étkes 
és boros világának változásait a kor 
és minőség összefüggésébe helyezze. 
Egyre nagyobb az igénye az utóbbira 
az évek múltával. Igaz mindez mű-
vészetére és színészi törekvéseire 
is. Teljesíti a szép kihívásokat és 
készül újabbakra is. A nemrégi-
ben megírt önéletrajzi könyve 
után most egy olyan film for-
gatókönyvét írta meg, ame-
lyet majd ő maga rendez, mi 
több, főszerepével szeretne 
sikerre vinni. 

Mindannyian megelőle-
gezzük számára mindezt, s 
nyomatékul erre koccintunk 
is…

Kiss Dezső Péter
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