
Szerelemben sült nefelejcsvirág dughagymával, avagy tökéletesen romlott 

záptojás-világunk tini párkapcsolatai 

 

Hosszú cím, sok utalással. Ábécévég Z generációnk mézes cukortortájának receptjét 

olvashatod a következőkben, a sikeres végkifejlett és az ízek harmóniájának érdekében igazi, 

ősi alapanyagokhoz nyúlunk vissza, mint például a ma már fokozottan veszélyeztetett 

udvarlás.  

Mielőtt még nagyban elkezdenénk gyúrni a tésztát, tegyünk fel magunkban egy kérdést: Mit 

csinál a jó háziasszony, ha nem tudja pontosan, hogy hogyan kell elkészíteni a kiszemelt 

gasztroproduktumot? Segítséget kér a profiktól! Nézzük hát meg, hogy fajunk történelme 

során kik és milyen technikával főzték meg a romantika raguját! 

Ősasszonyaink korában még nem büszkélkedhettünk a konyhafőnök címmel, zárkózott 

ízvilágunk csupán azt eredményezte, hogy gyümölcslével írtunk a kőfalra. S bár ezeken a 

barlangrajzokon kutatók találtak bizonyos figurákat egymáshoz intim közelségű állapotban, 

az, hogy nem ismertük a „szeretlek” kifejezést, magában leölte a romantikát, akárcsak mi 

azokat a kancákat és egyéb vadállatokat, amelyek után Uraink rohangáltak botjaikkal. 

Mentségükre szóljon, a tűz megismerésével igencsak felforrósították a hangulatot, de ez 

sajnos nem volt elég ahhoz, hogy megfőljön az a bizonyos ragu. Pár ezer évvel később 

szerencsénkre megfőtt az alaplé, szép Heléna egy egész háborúnyi romantikát kapott az 

arcába. Nem Párizsban járunk, de Paris herceg legalább annyira romantikus volt, mint az 

említett mai főváros a kisboltban kapható szivecskés füzeteken. Akart egyszarvút is küldeni 

szíve választottjának (mert tudta, hogy az 2k17-ben menőnek számít majd), de ácsai nem 

voltak túl kreatívak, csak falovat tudtak építeni. Itt megemlíteném a szegény, magányos görög 

pásztorsuhancot is, akinek köszönhetően ma már tudjuk, milyen a kecskeszexualitás… És ha 

már állatok: Krisztus előtt 40 körül Kleopátra kígyókat bűvölt rendesen, bele is bukott egy 

termetes példány mérgébe. Szép-szép, a ragualap már kész, de ezt még mindig nem nevezném 

udvarlásnak! Na, majd most! A ló továbbra is marad, csak mellé nem fát, hanem fémet 

rendelünk: középkorunk lovagjai igencsak hölgyfogakra való csemegék voltak. Lovagi 

költészet, trubadúrdalok, újplatonizmus! Mind-mind ízletes fűszer készülő ételünkben. Dacos 

daliák dúdolnak Dámáiknak az ablak alatt, Veronában meg drámáznak a Capuletek a 

Montaguekkel. Aztán bejött a képbe Casanova is, akinek ugyan kaszája nem, de csábító 

mosolya és igéző tekintete annál inkább volt. Bár az udvarlás üdvöskéje, a szép szófordulatok 

alkotásának mestere, azt nem tudom, hogy hogyan fért be a hatalmas mennyiségű 

szoknyaréteg alá! Forog az időgép, elhaladunk kényszerházasságok, megcsalások, plátói és 

valós szerelmek mellett, megtapasztaljuk, hogy milyen elbűvölő dolog lehet pár őszinte 

kedves szó, csak árad a szerelem és a gyengédség, és erre: puff! Szia 21. század, kitörölték a 

szótáradból ezeket a kifejezéseket…? 

A jó ételhez jó hozzávalókra van szükség. Nem kell biogyümölcs, gyógyvíz meg 

gluténmentes rizsliszt, elég csak egy kis odafigyelés és egy kis gondoskodás, Micimackó 

szerint ez mindent megváltoztat. Bevallom, a mézek Gordon Ramsayével nem merek 



vitatkozni. De azért egy kis bátorság, önbizalom, egy kevés kis ész a káposztalé helyett, meg 

egy nem túl ragyás arc is hasznos lehet.  

Ha összeszedted a hozzávalókat, ideje megtanulni a helyes technikát. (Ha azt hiszed, hogy a 

továbbiakban erotikus fogások elemzését fogod olvasni, azt javaslom, inkább keresd fel az 

általad bizonyára már nagyon jól ismert oldalakat!) Természetesen nem kell pontosan 

követned a receptet, ezek csupán tippek lesznek, amelyek segíthetnek rávezetni a sárgaköves 

útra. 

Ismerkedés 

A jó séf a főzés során mindig az új alapanyagok megismerésére törekszik, ellenben a mai 

fiatalság túlnyomó részével. Ha az általad kiszemelt egy paradicsom lenne, nem azzal kellene 

kezdeni, hogy megeszed. A héját és a méreteit látod, de csak akkor válik világosság 

számodra, hogy romlott-e, ha felvágod. Ahhoz viszont, hogy felvághasd, szükséged van egy 

teleshopos akciós késre, az a kés pedig a köztetek kialakult kapcsolat lesz. Lehet hogy furcsa, 

de nem elég az, ha ráírsz Facebookon, hogy „Szia, mizu, járunk?”.  

Habarás 

Nem csak a pörköltbe készítjük tejföllel! Itt jön képbe az ősi, kihaló félben lévő udvarlás. 

Hallottál már a bók fogalmáról? Nagyszüleink korában még módi volt, de ma már örülhetünk, 

ha nem káromkodással köszön nekünk a nagy Ő, ugye? Ahogy a krumplifőzelékhez, úgy a 

szerelemhez is kéne egy kis csavarás, habarás. Biztos, hogy értékelné az illető, ha nem 

flegmáznál vele és a „k” helyett legalább egy „oké”-t képes lennél kiírni, meg tuti nem bánná, 

ha nem tonnaszámra kennéd magadra az alapozót vagy épp a hajzselét. A seprűkkel meg 

amúgy seperni szokták a konyhapadlót, nem a fejen növeszteni. Tudod, egy igazi lovag soha 

nem lovagol ki a divatból. Nagymamánk húslevese már évtizedek óta simogatja 

ízlelőbimbóinkat. A lovagiasság pedig már évszázadok óta megérinti a szívünket, ugye 

lányok? Nem arról van szó, hogy addig állsz az ajtóban, amíg a város összes nőnemű egyede 

be nem megy előtted, de még arról sem, hogy szerelmi zálog fejében elveszted a fejed és 

nekimész annak, aki a kiszemeltedhez szól: inkább arról, hogy egy véletlen este után is van 

annyi férfiasságod, hogy visszaírj neki és megmagyarázd a történteket!  

Éva és a lejárt szavatosságú alma 

Nem attól tűnsz majd érdekesnek, ha látja rajtad az Adidas Superstart meg a crop topot, a 

fülig húzott tusvonalat meg a vérvörös ajkakat. (Ez utóbbi kettő különösen izgalmas lehet, ha 

a meglepetés randin uszodába visz egyetlen szerelmed…) Akkor sem, ha annyi benned a 

műanyag, hogy használható lennél PVC csőnek. A mindennapos hisztiket próbáld meg 

magadban tartani, és nem elfelejteni azt, hogy a formás tested tükörben történő bámulásával 

eltöltött idő egyenesen arányos legyen azzal az időintervallummal, amikor őt nézed!  Állj le 

vele beszélgetni, de csak ha először a szemedet, és nem a melleidet nézi! Ezenkívül: a bécsi 

virsli finom mini és XXL változatban is. 

 



Az elektronikai eszközök segíthetik a projekt sikerességét, de minőségét nem garantálják 

Instagram, Facebook, Snapchat, jó barátok, nem hagyják, hogy akár egyetlen unalmas perced 

is legyen, elvonják a figyelmedet az amúgy melletted zajló dolgokról. A közösségi média, 

akár egy jó botmixer, segít abban, hogy célodat elérd, legyen az az egyetleneddel való 

kommunikáció, vagy éppen a hagymaaprítás. A Tinderellák Tündér Társasága hisz az igaz 

szerelemben és abban, hogy az internet a legjobb kerítőnő. Ha Fortuna szeret, akár még be is 

indulhat, (a srác meg a kerék is) de életszerűbb megoldás, ha szocializálódsz kicsit, és élőben 

ismerkedsz! Nem is beszélve az internet veszélyiről és a zaklatásokról! Előzd meg a bajt, ha 

teheted! 

Óh Rómeó, miért nem vagy már Rómeó?  

Egyértelműen el kell ismernünk azt, hogy a rohanó, elektronizált világ gyors, komolytalan 

kapcsolatokat eredményez. Nehéz a megállapodás, a felek gyorsan akarnak megélni mindent, 

utána meg csak szimplán megunják egymást. Bezzeg a régi időkben… 

Hmmm, érzem a főztöd illatát, csak nem elkészült?  Az utolsó lépés a tálalás lesz, de az már 

csak rajtad múlik. Vidd bele az egyéniségedet, ne legyél tömeg, légy kreatív, sok a beszéd 

kevés a tett, változtass! Legyél a saját kapcsolataid séfje, az életed főszakácsa!  

És hogy miért „gasztroul” írtam le mindezt? Mert a szívekhez a hason át vezet az út! 

 


