
csipkebogyóecetük is.  
Annyira elvarázsolták az 
ízek meg a gyártás rejtel-
mei, hogy arra jutott, érde-
mes lenne komolyabban 
is foglalkozni ezzel. Kísér-
letezgetett, és háromévi 
munkával kialakult a saját 
technológiájuk. 
„Csak gyümölcs van a 
termékben: kimagozzuk, 
szeleteljük, gyümölcsbort 
készítünk belőle borásza-
ti technológiával, aztán 
erjesztjük, beoltjuk anya-
ecettel, utána kerül a sav-
álló tartályokba a pincé-
ben, és onnan hozzuk be, 
amikor palackozunk. Most 
már ott tartunk, hogy két 
hónapja otthagytam min-

séli Péter. – Én a városban 
dolgoztam informatikus-
ként, gépész végzettséget 
is szereztem, asztalos is 
voltam néhány évet. Linda 
fedezte fel az eceteket 4-5 
éve. „Nekem nagyon fon-
tos volt, hogy egészséges 
ételeket együnk – folytat-
ja Linda. – Egyszer meg-
néztem, mi van abban az 
ecetben, amit ipari körül-
mények között gyártanak, 
és akkor felhorkantam: hát 
én megnézem, hogyan le-
hetne házi ecetet készíte-
ni.” Linda először almaece-
tet állított elő, és miután az 
finom lett, mással is próbál-
kozott. Most már van alma-
birs-, szilva-bodza-, faeper-, 

dent, ami a városhoz kö-
tött, az irodai munkát, és  
június eleje óta már csak  
az ecettel dolgozom.”

MiNt Egy 
ízfoKozó

Péter és Linda a telkü- 
kön álló fákat vonták be  
a munkába. Először a cse-
resznyét, aztán a hatalmas 
eperfákat, amelyek mintha 
tudnák, mire van szükség, 
egyikük édesebb, másikuk 
savanyúbb gyümölcsöket 
terem. időnként frissítik a 
fákat, levágják róluk a lom-
bokat. Két év elteltével az-

tán megújulnak a fák, és 
sokkal jobb minőségű gyü-
mölcsöt hoznak. Ami nem 
terem náluk, például a csip-
kebogyó, a kökény vagy  
a bodza, azt a környékbeli 
forgalommentes helyekről 
szedik az önkormányzattal 
kötött szerződés alapján. 
Ezekből tisztított vízzel von-
ják ki az értékes anyago-
kat. Linda eredetileg kera-
mikus, és ma sem mondott 
le szenvedélyéről: van egy 
kis műhelye, ahol továbbra 
is foglalkozhat az agyaggal. 
Amikor Borókát várta, elvé-
gezte az óvónőképzőt, így 
ma már fehérvárcsurgón 
óvó néni. Ő a nagy kísér-
letező a családban. „Amíg 
itthon voltam, maradt időm Nálunk mindig van 

valamilyen állat – 
mosolyog Komá-
romi Linda, Nagy 

Péter felesége, miközben 
bemutatja és megkóstoltat-
ja a kézműves eceteket.  
A családnak mindig volt er-
refelé hétvégi háza, Linda 
és Péter Székesfehérvár-
ról költözött ide végleg.  
tizenöt éve vették a telket, 
tizenkét éve felépítették  
rá a házukat, azóta laknak 
itt három gyönyörű gyere-
kükkel, a 11 éves Rózával,  
a 8 éves Benedekkel és  
a 4 éves Borókával. 
„Akkor még nem ecetké-
szítéssel foglalkoztunk, 
hanem mindennel – me-

olvasgatni, utá-
najárni, hogyan 
kell csinálni a 
dolgokat – me-
séli. – A múlt 
század elején 
még több száz 
manufaktúra 
volt Magyar-
országon, az 
iparosodással 
azonban mind 
tönkrement. 
Pedig az ecet 
a legfontosabb 
fűszer volt a só 
mellett. Sava-
nyítónak hívták, 

és mindenhez használták: 
tartósításhoz, pácokhoz, 
zöldséges ételekhez. A pa-
radicsomos mártásokban is 
rendkívül jól működnek az 
ecetek. Élénkítik az ízeket. 
olyanok, mint egy ízfokozó. 
Sokkal több minden van 
bennük annál, hogy csak  
a megszokott salátát ké-
szítsük belőlük!” 

SEgítENEK  
A tyúKoK

„A természettel együtt élő 
ember hamar rájön, hogy 
minden mindennel össze-
függ – vallja Péter. – Ami-
kor idejöttünk, magunk 
akartunk előállítani min-
dent, egészségesen, vegy-
szermentesen. A zöldsé-
gekből szinte mindent meg 
tudunk már termelni. De ezt 
is meg kellett tanulni. Szem- 
ügyre vettük a szép, nagy 
földünket, és azt mondtuk: 
ültessünk répát. Ültettünk 
annyi répát, hogy abban 
az évben fél fehérvárt mi 
láttuk el, minden ismerős 
zöldségesnek szállítottunk. 
Máskor Linda egy hétig fej-
tette a borsót, annyit ter-
mesztettünk. Aztán rájöt-
tünk, hogy mit és mennyit 
érdemes és lehet. Kitapasz-
taltuk azt is, hogyan lehet 
az állatokkal együtt élni, 
közösen művelni a földet. 
Nálunk például kint vannak 
a tyúkok, ők takarítják az 

Minden Mindennel 
összefügg

Az ország 
a hőségtől 
szenved, 

Péter és Linda 
fehérvárcsurgói 

házában kellemes 
enyheség és 

nyugalom fogad. 
Lombos fák, 

színes virágok, 
szelíd szellő. 
Körülöttünk 

néhány hetes 
kölyökmacska 

ugrándozik.

egész gyümölcsöst. igazi 
kerti segítők. Bogár nincs 
nálunk, mert a tyúkok ro-
varevők is. Hatalmas ráesz-
mélés volt, hogy a tyúkok  
a komposztot is kitakarítják, 
minden olyan kártevőt ki-
szednek belőle, ami utána 
bosszúságot tudna okozni. 
Annyira jól ki van ez találva! 
Ami a kecskék óljából kijön, 
az komposztálva megy visz-
sza a kertbe. Sok elfoglalt-
ságunk van, de már nem 
hagyjuk, hogy felemésszen 
bennünket.” 

Az ELvESzEtt
RECEPt

Linda egy cseresznyeecet 
alapú csípős szószt már ki-
kísérletezett. Ugyanúgy 
bele lehet keverni az éte-
lekbe, mint az ecetet, tész-
tákban, ragukban, főzelé-
kekben, pácokban is finom. 
Összeállított egy másik csí-
pős szószt is, abban torma 
volt. „Készítettem három li-
tert, leírtam a receptjét, és 
elraktam, »biztos helyre«, 
de egyelőre sehol sem talá-
lom! – mondja Linda. – Ha 
elkészül, izgalmas lesz. Birs-
almás ecet lesz az alapja, 
alma lesz benne, torma, fok-
hagyma és citrom.” 
„Az ecet szinte mindenre 
jó – folytatja Péter. – A gye-
rekeink üdítőitalnak isszák 
rendszeresen. Melegben 
fröccsnek is remekül bevá-
lik. Ugyanolyan a hangulata, 
mint a bornak, de alkohol-
mentes. Ha valaki nagyon 
sokat evett, ecettel rendbe 
teheti a gyomrát. van olyan 
ismerősünk, aki torokfájás-
ra, meghűlésre fogyasztja 
természetes gyógyszerként. 
A birsecet különlegessé te-
szi a krumplisalátát, a töltött 
káposztát, a tökfőzeléket.  
A kökényes ecettől köny-
nyebben emészthető a  
bab-, lencsesaláta. A faeper- 
ecet a süteményekbe is jó. 
Szeretnénk feleleveníteni 
a régi idők ecethasználatát.”

ERDÉLyi z. ÁgNES
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Ecet erjed  
a tartályokban

Családi harmónia 
Borókával, 
Benedekkel, Rózával

Cégük elnevezése 
kettejük keresztnevét 
illeszti össze: Petlyn


