A házasságkötés fontos része a lakodalom, a házasságkötés utáni lakoma, illetve annak étrendje. Minden vidék, nemzet, vallás lakodalmának megvan a maga jellegzetes étele, ételsora. A lakodalmi étrend változását több tényezô befolyásolja, legfôképpen egyes vidékek táplálkozási szerkezete. A lakodalmakban a legfontosabb étkezés az ebéd
és/vagy a vacsora. Egy lakodalom során mindig mindenki igyekszik a lehetôségekhez mérten a vendégek kedvében
járni, a násznépet jóllakatni.

Lakodalmi menük
A hagyományos magyar
lakodalmas menü
A hagyományos magyar lakodalmas menü kezdô fogása szinte mindig
a húsleves, azon belül is a tyúkhúsleves (Újházy vagy falusi). A különbség,
hogy az Újházy tyúkhúslevesben julienre vágott húst és zöldségeket találunk, míg a falusi tyúkhúslevesben a
fôtt húst külön tálalják az asztalra a
különbözô mártásokkal (fokhagyma-,
kapor-, paradicsom-, meggymártás)
együtt. A második fogás a fôtt hús
mártással vagy pörkölt, töltött káposzta. Az utóbbi két étel minden hagyományos lakodalmas menüben jelen
van, csak tájegységenként más idôpontban kerül az asztalra. Van, ahol a
levest a pörkölt követi galuskával és
savanyúsággal, majd a töltött káposztát éjfélkor tálalják friss, puha kenyérrel
és tejföllel, máshol pedig a két fogás
helyet cserél. A fôfogás mindig valamilyen vegyes sültes tál vegyes körettel
és vegyes savanyúsággal/salátával.
Külön desszert csak akkor szerepel a
lakodalmi menüben, ha az a tájegység
vagy a ház különlegessége. Inkább a
már a vendégvárás alatt is kínált édes
és sós aprósütemények kerülnek újra
az asztalra. A vacsora után másfél-két
órával kóstolhatjuk meg a menyasszonyi tortát.
Sváb esküvôi étkezési szokások
A hagyományos sváb ünnepi ételek
között külön fejezetként olvashatunk a
lakodalmakra készített ételekrôl. A
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készülôdés nagy része a lányos ház
feladata. Az esküvô elôtti egész héten
folyik a sütés-fôzés, aminek elmaradhatatlan része a disznóvágás, ahol
szinte minden hús azonnali fogyasztásra szánva kerül feldolgozásra. Elkészítik a hurkákat (májas, véres), kolbászokat, melyeket vendégfogadásnál a
lányos háznál tálalnak fel. A falusi portákra már a reggeli óráktól érkeznek a
vendégek, így egy sátor alatt felállított
asztalokon az említett hurkát, kolbászt,
hideg sülteket, kenyeret és savanyúságot találhatunk. Italokból is van bôven,
sör, házi bor, kisüsti és finomabb likôrök. A család idôsebb hölgy tagjai már
hajnalban felteszik fôni a húslevest,
benne egész tyúkokkal. Panírozzák a
húsokat, egyben sütik a kacsát, libát.
A templomi esküvô végeztével a násznép visszamegy a lányos házhoz, és
megkezdôdik a lakodalmas menü elfogyasztása. Elôételként egy kis szelet
sertéssült gombás szósszal. Ezt követi
a finom húsleves cérnametélttel, fôtt
hússal. Zsemleszósszal és paradicsomszósszal tálalják fel a fôtt hús
másik részét. A következô fogás a
rizses hús. Majd fôételként következnek hatalmas pecsenyetálakon a sült
húsok, kacsa, liba, bundázott húsok,
karajszelet, csirkemell, csirkecomb
rizzsel és petrezselymes burgonyával
vagy hasábburgonyával körítve. Egyes
helyeken a különbözô ételek között
frissen sütött burgonyás és káposztás
rétest is kóstolhatunk. A fôételek elfogyasztása után kerülnek az asztalra a

sütemények és a torták. Az éjféli menyasszonytánc után hol sertéspörköltet
szolgálnak fel galuskával, hol rántott
csirkét tálalnak rizzsel, burgonyával,
vagy csak kenyérrel.
Zsidó esküvôi menüsor
Egy zsidó esküvôi vacsora a kenyér
(challah) megáldásával (hamotzi) kezdôdik, amit a pár szülei vagy más
nagyra becsült vendégek tehetnek
meg. A vacsorán mindig találkozhatunk csirke- és halhússal, mert mindkettô a termékenység szimbóluma. A
vacsora elsô fogása egy édes rizspuding (sutlach), ami kókusztejbôl
készül, mézzel és mandulával, ezek a
hozzávalók is termékenységi szimbólumok. Kóser ételként kerülhet a
menüsorba szárított lazac, napon
szárított paradicsom, articsókás tész-

a lakodalom során egy tányérból
étkezik. Vacsorára rendszerint a
következô ételek készülnek: tyúkhúsleves, fôtt hús paradicsommártással,
tormával, birka- és disznópaprikás,
sült hús salátával és a vacsora végén
a kalács. Bort minden vendég hoz
magával, de a házigazda is tesz ki az
asztalra a sajátjából. Hajnalban újra
terítenek. Ekkor a vacsoramaradékot
és húsos káposztát szolgálnak fel.

taféle, sült, zöldséges kuszkusz, rozmaringos csirke, fokhagymával
pácolt román szûzpecsenye vagy
tonhalas szusi is. Az étkezés befejezése egy újabb asztali áldással (Birkat Hamazon) történik. Végül a bort is
megáldják két borospohár felett, amit
aztán egy harmadikba töltenek, így
szimbolizálva a két élet összeköttetését a házasság által.
Székely esküvôi ételek
Már az esküvô elôtt egy héttel
elkezdôdik a készülôdés, rokon- és
ismerôs asszonyok nekiállnak sütnifôzni. A hagyományos laska (levesbe
kerülô tészta) elengedhetetlen étel az
erdélyi lakodalmaknál. Levest és töltött
káposztát egyaránt készítenek. Kenyereket, húsokat és süteményeket sütnek. Az esküvôi ebéd során az ifjú
férj egy szimbolikus csomagot (hét
kendô és egy csizma) visz arájának.
A násznép az ünnepi ebéden adja át
a nászajándékot, ami általában pénz.
A vacsorát a lányos és a fiús háznál
külön-külön is megtartják. A vacsorai
menü mindig házilag készül: húsleves, hús burgonyával, sütemény.
Pontban éjfélkor tálalják a töltött
káposztát, és ekkor megy el a férj és
a feleség végleg a fiús házhoz. Az
esküvô másnapján a segítô asszonyokat, rokonokat, férfiakat meghívják az úgynevezett kálátóra. Ezt a
késô esti ebédet a friss házasok és a
koszorúslányok együtt készítik el és
szolgálják fel.
Szlovák lakodalmas menü
A leölt birkák vérét össze gyûjtötték egy tálban és a szokásos
módon elkészítették, ezt fogyasztották az esküvô szervezését segítôk. A
lakodalom napján az ebéden a
szûkebb rokonság vett csak részt.
Levesként savanyú tyúkhúslevest

tálalnak, melyet birkapörkölt követ
második fogásként. Az ebéd süteménye a túrós lepény. Az esküvôre
menet fonott kaláccsal kínálják a
nézelôdôket. A lakodalmi vacsorán
tyúkhúslevest szolgálnak fel csigatésztával, melyet ismét birkapörkölt
követ fôtt burgonyával, savanyúsággal. Ehetünk még ezen kívül sült húst
befôttel is. Aprósüteményeket és tortákat is fogyasztanak a lakodalomban. Az új asszony éjfélkor tortával
kínálja meg a vendégeket.
Horvát (bunyevác) lakodalmi
ételek
A lakodalom elôtt két nappal a
meghívottak tyúkot, kalácsot és egy
liter bort hoznak az ifjú párnak. Kéthárom kemencében a legjobb lisztbôl sül a kenyér. A lakodalom elôtti
napon együtt készítik a közeli rokonok a levesbe való tésztát, levágják,
megkopasztják és földarabolják a
baromfikat. A vagyonosabb helyeken
birkát és borjút is vágnak erre az alkalomra. A pincékben elôkészítik a
többfajta bort és pálinkát. Az ifjú pár

Korszerû esküvôi menü:
nagy választék egészséges
ételekbôl
Manapság már az esküvôi
menü összeállításakor is hangsúlyos lehet az egészség. A hagyományos és az egészséges ételekbôl érdemes kombinált menüsort
készíteni, hogy minden vendég
megtalálja a vacsora során a neki
megfelelô ételt.
Elôétel: zöldséges, krémsajtos mártogatók zöldségrudakkal,
húsos, májas, zöldséges pástétomok.
Leves: ha van elôétel, akkor
nem feltétlenül van rá szükség.
Fôételek: a rántott dolgok
helyett inkább grillezett, pácolt
húsokat, halakat, zöldségeket kérjünk a szakácsoktól. A húsok mellé válasszunk többféle mártást,
köretként pedig zöldséges szalvétagombócok, kölesgánica, polenta is szóba jöhet, és természetesen a saláták joghurtos öntettel,
balzsamecetes mártással.
Sajtok: fontos a megfelelô sajtválaszték is, ami mellé finom gyümölcsöket kínálhatunk. Ez segít
elindítani az emésztést, és könynyûségérzetet ad a vacsora után.
Sütemények: a vajkrémes
süteményeket próbáljuk kerülni,
helyettük inkább a gyümölcsös,
kevesebb cukrot tartalmazó változatokat részesítsük elônyben.
Pohárkrémeket is kérhetünk,
ezek bármilyen gyümölcs, egy
kevés mascarpone vagy krémsajt felhasználásával készülhetnek, hozzá aszalt gyümölcsöt,
diót, mandulát vagy mogyorót
tálaltathatunk.
Italok: a cukros, szénsavas
üdítôk helyett százszázalékos
gyümölcsleveket és házi szörpöket kínálhatunk.
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