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koccintó: Rákóczi feRenccel

Hangját jóval előbb ismer-
hettük, mint arcát. közel húsz 
esztendeje rádiózik Rákóczi 
ferenc, akit ezekben a he-
tekben a „40 milliós játszma” 
című televíziós vetélkedő 
karmestereként láthat egy 
egész ország. korábban voltak 
már képernyős felkérései, de 
kétség nem férhet hozzá, ez 
a mostani, nagyot lendíthet 
népszerűségén. 

Korrekt riportalany, mert kész-
ségesen igazodik a riporter ké-

réséhez, aki persze viszonozza mind-
ezt, hiszen a televíziós műsor élőben 
fut, ezért már a délutáni órákban a 
stúdióban kell lennie, hogy készüljön 
a feladatra, azt megelőzően pedig kora 
reggeltől 10 óráig az egyik kereske-
delmi rádióban „osztja a szót”. Szóval 
könnyű is meg nem is az egyeztetés, de 
elérkezik a pillanat, amikor megszokott 
helyszínünk bejárati ajtaján, a Ráday 
utcában található Lizard Étterembe 
lép a maga 194 cm-es alakjával. A fel-
szolgálók már várták, mert még érke-
zése előtt bevallották, szabadnapjaikon 
bizony szívesen nézik ezt az izgalmas 
és újszerű műsort. Örömükre szolgál, 
hogy vendégül láthatják a műsorve-
zetőt. Florovits György üzletvezető is 
szintén hamar szót ért vendégével. Az 
első pillanattól mindenki mindenkit te-
gez. S perceken belül kiderül: nemcsak 
méreteit tekintve nagy egyéniség be-
szélgető partnerünk, de szerénységét, 
közvetlenségét megismerve is. Szép 
menüsort állítanak össze tiszteletére, 
melynek receptleírását oldalpárunkon 
tanulmányozhatja is a kedves olvasó. 
A gyakorlatban pedig alig negyedóra 
elteltével kóstolhatja is az elé varázsolt 
finomságokat sztárvendégünk. Kérde-
zés nélkül mesél gyermekkoráról, ami-
kor is egy átlag magyar család, elfoglalt 
szülőkkel élte mindennapjait, az akko-
riban megszokott szerény konyhakul-
túrával. (Rántott hús, pörköltek, ma-
gyaros levesek, stb.)  

- Nem azokat az időket éltük, hogy 
gyakorta összeüljünk, erre inkább a 
vasárnapi ebédek szolgáltak, nem túl-
cicomázott ételekkel – mondja nyitó 
gondolatként, hozzáfűzve, hogy meg-
győződése szerint amúgy is kevesen 
hoznak manapság otthonról magas fokú 

étkezési kultúrát. – Azt azért megemlí-
tem, hogy jó anyám például az ökörfa-
rok leves megfőzte után magát a farkat 
kisütötte és egy kellemes fokhagymás 
ízesítéssel tálalta. Békés megyei vagyok, 
újkigyósi, akinek szép disznóvágásos 
élményei is voltak ezekből az időkből. 
Aztán az életem úgy alakult, hogy hu-
szonévesen baráti társaságom bizalmat 
szavazott, hogy megfőzhessem életem 
első marhalábszár pörköltjét. Fantaszti-
kusan jól sikerült s ezzel a sorsom meg 
is pecsételődött, nyilván a pozitív moti-
vációnak köszönhetően.

Történt ugyanis, hogy Rákóczi 
Ferenc igencsak zsúfolt és szép fel-
adatokkal teli riporteri, műsorvezetői, 
később pedig magánéletét a gasztronó-
mia, a főzés, az italkultúra meglehe-
tősen mélygyökerűen áthatja. Mindez 
elsősorban családfőként is jellemzi, 
oly módon, hogy drága párja és két 
gyermekének édesanyja bizony ritka 
vendég a főzőalkalmatosságok és esz-
közök környékén. A család ellátásá-
ról – jó apaként és nem hősiességből 
– Feri gondoskodik, ha kell, naponta 
összeüt valami finomat. Rendszeresen 
bevásárol, piacra jár, gyűjti a szakács-
könyveket. De kicsit kritikusan szem-
léli az ezzel kapcsolatos folyamatokat, 
az emberek ízlésvilágát és kapcsolatát a 
gasztronómiához:

- Nem jó irányokat mutat a hatal-
mas értékekkel rendelkező magyar 
konyhakultúra jelene – mondja kicsit 
emeltebb hangon, miközben belefe-
ledkezhet a ház séfje Nagy Zoltán által 
megkomponált csirke ízeibe. – Azt is 
mondhatnám, bajban vagyunk, mert 
még mindig a mennyiség a meghatá-
rozó és az, hogy jó nagy adagokkal, 
nem sok fantáziával összeállított étlap-
ról lakassuk jól a vendéget. Ez bizony 
kétoldalú dolog, mert egyszerre múlik 
a vendég és vendéglős igényességén, 
fantáziáján. A magyar konyha többet 
érdemel, mert hatalmas értékeket kép-
visel. A jól ismert sztárszakáccsal Se-
gal Viktorral barátként gyakorta meg-
jelenünk, amúgy inkognitóba egy-egy 

A 40 milliós játszma előtt
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kiszemelt étteremben, hogy ele-
mezzük, górcső alá vegyik az 
adott kínálatot és stílust. Él-
ményeink vegyesek, így teendő 
bőven akad! 

Külföldön valahogy ez is más 
– meséli tovább. Szeretnek Horvát-
országba járni, de például az egzotikus 
Kambodzsában csodálatos felfedezésekben 
volt részük kedvesével. Itt ötvöződik a thai, 
a gyarmatosítás okán a francia konyha, bi-
zonyos Csendes-óceáni beütésekkel öt-
vözve. Nagyon megszerették és ő itthon is 
elkészíti az ott kóstolt kesudiós ananászos 
csirkét. 

Röpül az idő, a borokról még alig vál-
tottunk szót, pedig azokhoz is egyre erő-

teljesebb a kötődése. Szívesen fedez fel, ha 
úgy tetszik „tanul meg” új borokat, ismer 
meg borvidékeket. Jól megszervezi az éle-
tét, mert négy év után még most is fülig 
szerelmes feleségébe, ezért aztán ők a meg-
ismerkedésükhöz képest „hónapfordulókat” 
ünnepelnek. Ilyenkor étterembe illik össze-
súgni, finom falatok kóstolása közben. De ba-
ráti társasága is széles, szeret kikapcsolódni, 
lazítani. 

Ez az ebéd persze csak kicsit szól erről, hiszen 
az esti műsorvezetés miatt azért feszesebb a tempó. 
Este már csavaros kérdésekkel kell zavarba hoznia 
a 40 millió forintért küzdő versenyzőit…

Kiss Dezső Péter
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Rákóczi Ferenc menü

Mézben sült fetasajt zöld salátákkal

Keményebb állagú fetasajtot friss borssal megszórunk, 
majd felhevített mézben kisütjük. 

Galambbegy salátát egy tányérba halmozunk, 
ezután rárakjuk a kisütött fetasajtot.

Filézett csirkecomb 
barackkal és libamájjal 

töltve lime-os
burgonyapürével

Az egész csirkecombot kifilézünk, 
majd kiklopfoljuk, alufóliára helyez-
zük. Sózzuk, borsozzuk, majoranná-

val megszórjuk. Libamájjal és őszi-
barackkal megtöltjük, ezután a húst 
felgöngyöljük és alufóliába csomagol-
juk. Gőzpárolóban 100 % on 16 percig 
gőzöljük. Egy serpenyőben a kigőzölt 
húst körbesütjük. Köretként burgonya-
pürét reszelt lime-vel összekeverünk, 
majd az ételt tetszés szerint tálaljuk.


