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Az elegáns és díszes budapesti 
Duna palota éttermét választot-
ta a Gergely Gasztronómi Kft. 19 
éves történetének első nagy-
szabású sajtótájékoztatójának 
helyszínéül. Kérdezhetnék, miért 
csak most szervezett a kitűnő 
cég ilyen szakmai találkozót, de a 
válasz nagyon is egyszerű: a kö-
zel 20 év alatt újabb és újabb ter-
mékekkel jelentek meg a piacon, 
ha úgy tetszik a munkával voltak 
elfoglalva. A cég áruválasztéka 
széles körben ismert, ezúttal egy 
szép múlttal, valamint remény-
teljes jövővel rendelkező termék, 
a Lapcsánka jutott főszerephez. 

Dr. Gergely Valéria, a Gergely 
Gasztronómi Kft tulajdonosi körének 
ifjabb nemzedékét képviseli, aki a nem-
régiben elhunyt, Venesz-díjas gasztro-
nómus, Gergely József gazdag szakmai 
hagyatékát viszi tovább édesanyjával és 
testvérével. A rendezvényen megjelent 
jeles szakácsok, étteremvezetők mind-
egyike külön is személyes kapcsolatban 
volt a cégalapítóval, különös tekintettel 
szervező, gasztronómiát pártoló tevé-
kenysége miatt is. (A Gastro-Art Sza-
kácsok és Cukrászok Regionális Klub-
jának elsőszámú alapítója.) A szakmai 
program nyitányaként Prohászka Béla, 
a Magyar Nemzeti Gaszt-
ronómiai Szövetség elnöke 
méltatta röviden Gergely 
József pályafutását, va-
lamint külön is taglalta a 
Lapcsánka sajátos szere-
pét, sikerét honi gasztro-
nómiánkban. 

A Lapcsánka (más né-
ven Tócsni) azon hagyo-
mányos ételeink egyike, 
amely átélte az évszázadokat, a szegé-
nyebb családokban éppúgy kedvencé 
vált, mint a profi gasztronómiában. Ez 

utóbbi szerepét taglalta Gergely Valéria, 
arra utalva, hogy tipikusan kényelmi 
termékről van szó. A Lapcsánka termé-
kekkel a Gergely Gasztornómi 2008-ban 
jelent meg a pia-
con. Káposztás, 
burgonyás-chilis, 
burgonyás-fok-
hagymás ízesíté-
sekben találhatók 
meg a boltokban. 

A céget bemu-
tató összefoglaló-
jában a program 
kedves és csinos házi-
asszonya elmondta, hogy 
családi vállalkozásuk hagyo-

mányos ízeket felelevenítő, 
gyorsfagyasztott töltött 

és töltetlen tésztafélék 
előállításával fog-

lalkozik és áru-
választékukat 
folyamatosan 
bővítik, ennek 
fontos állomá-
sa a Lapcsánka 
család megjele-
nése. (A Ger-

gely gombócok, derelyék, krokettek, 
leveles tészta, császármorzsa, a jól be-

vezetett termékek honi népes családját 
erősíti.)

A Lapcsánka sokszínűségét avatott 
szakember, Varga Károly, többszörös 
olimpiai bajnok, világhírű mestersza-
kács kóstolással egybekötött termékbe-
mutatón hatásosan érzékeltette. Mint 
mondotta, a profi gasztronómiában, 
éttermek, szállodai konyhák olyan ké-
nyelmi terméke ez, amely ilyen kiváló 
előkészítettségének köszönhetően bár-
mikor segítségére lehet a szakácsnak. 
Elkészíthető serpenyőben, sütőben, 
grillsütőn, kitűnő köret önmagában is, 
de nemes húsok mellett is felmutatja ér-

tékeit ugyancsak köretként. 
Varga Károly terített asztalán 

többféle formában is megjelent a 
Lapcsánka, vendégváró falatkák, 

sör- és borkorcsolyák for-
májában, sült liba-
comb kísérőjeként, 
lapcsánkatorta „ké-
pében”, sajttal töltve, 
friss zöldségekkel, de 
szállodák, reggelizte-
tő asztalain is méltó a 
helye ennek a finom-

ságnak. Ha úgy tetszik, hidegen és me-
legen egyaránt létjogosultságot szerzett, 
de még szerezhet a jövőben a Gergely 
Gasztronómi Kft-nek köszönhetően. 

A Duna Palotában rendezett sajtó-
tájékoztató, mindenki megelégedésére 
jóízű kóstolóval, beszélgetéssel, szak-
mai konzultációval ért végett.

Főszerepben a Lapcsánka
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