
KOGART KULINART

Írta: Hajdú Sándor, Fényképezte: Szűcs Orsolya 

Ismételten a KOGART Házba látogattunk, hogy a második alkalommal 
megrendezett KULINART rendezvénynek lehessünk részesei. A Kovács 
Gábor nevével fémjelzett művészeti központ ezúton is arra tett kísérletet, 
hogy a gasztronómiát párosítsa a festészettel. E küldetéshez keresve sem 
lehetett volna alkalmasabb embereket találni, mint Fertőszögi Péter 
művészettörténészt és Danó Zoltánt, a KOGART Ház séfjét.

A rendezvény nyitányaként Fertőszögi Péter végigkalauzolta a látogatókat a 
KOGART Házban, és színvonalas előadás keretében mutatta be az egyes képek 
történetét. Ezt követően Danó Zoltán pár szóval beszélt arról a négy képről, ami 

ihletet adott neki a vacsora elkészítéséhez. Az est fénypontjaként megízlelhettük a négyfogásos menüt, s közben bőszen gondolkozhattunk 
azon, vajon sikerült-e a művészet és gasztronómia eme, mindennapinak egyáltalán nem mondható házasítását véghezvinni.

 
 

Előétel: Leányka a veteményeskertben – Fogas 3 féle káposztával 
 
Véleményem szerint a legjobbra 
sikeredett fogás volt. Az étel 
kitűnően adta vissza Vaszary 
János festményének hangulatát, 
ahol egy ártatlan kislány áll a 
káposzták között. A fogas 
jelképezte a lányt, a maga 
egyszerűségével; a 3 féle 
káposzta pedig a kertet. Az étel 
nem volt hivalkodó, ,indennek 
helyén volt az íze, és nem volt 
„túlf űszerezve”.

 

Leves: Sziklás táj – Erőleves vadgombával 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mint ahogyan a kép is, maga az étel is egy „fricska” volt a gasztronómia kedvelőinek. A gombával töltött ravioli betéttel tálalt erőlevesbe ecet 
is került, így nem egy szokványos erőlevest ízlelgethettünk.

 

Főétel: Madarak gyümölcsökkel – Bárány „pie” zöldségekkel
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A kaotikus, 
ugyanakkor élénk színekkel szervírozott bárány is hűen tükrözte Bogdány Jakab alkotását. Az omlós hús kitűnően ment a párolt zöldségekkel.

 

Desszert: Aequilibrium – Tejcsokoládé, kakaóbab, linzer, vaníliafagylalt 
 

Péreli Zsuzsa goblen 
remekművét kevésbé sikerült az 
ételben felfedezni. Ugyanakkor 
maga az ötlet – miszerint 
párosítsuk az édeset a sóssal, és 
ezáltal érjünk el egyensúlyt – 
újszerű és bátor vállalkozásnak 
bizonyult. 
 
Összességében egy remek és 
támogatandó rendezvénynek 
lehettünk részesei, reméljük, ez 
a lassan hagyománnyá váló 
sorozat a jövőben is folytatódni 
fog.

Hozzászólások

Regisztrálj, vagy lépj be, hogy hozzászólhass a cikkhez! Klikk ide!

Következő > 
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