Hazánkban a legújabb táplálkozási ajánlás, az OKOSTÁNYÉR® képpel és szöveggel igyekszik
megmutatni mit, mennyit, hogyan és mikor kellene fogyasztani. Ennek gyerekekre adaptált változata nemsokára elkészül. Érdemes azonban ehhez kapcsolódóan a mesét, a mesebeli ételeket segítségül hívni, hiszen velük könnyebben lehet beszélni a témáról.

Mesebeli ételek
Elôször nézzük, találunk-e a különbözô élelmiszercsoportokhoz kapcsolódó élelmiszereket, ételeket a mesékben. Mit ettek, mit ismerhettek a múltban, vagy beszélnek-e róluk napjaink
meséjében, milyen szerepük lehetett és
lehet a mindennapi táplálkozásban?
A különbözô gabonákból készített kenyér régen és ma is nagyon megbecsült
élelmiszer, amit olykor még a király is élvezettel fogyasztott, különösen, ha elôtte szokatlan módon fizikai munkát végzett. „Ez

kozott egy öreg anyókával, aki már jó elôre
tudta, hogy mi bántja a kislányt. Az öreganyó kis fazekat ajándékozott neki, amelynek, ha csak annyit mondott: Fôzd a kását fazekacska!, máris fôzte a finom,
édes köleskását, és ha azt mondta: Fazekacskám, hagyd abba!, már fel is hagyott
a fôzéssel.”(4).
A zöldségek, gyümölcsök is gyakori
szereplôi a meséknek. A répa lehetett
akár az egyetlen elérhetô zöldség, tehát
öröm volt, ha nagyra nôtt, így sokáig volt

Forrás: http://mdosz.hu/hun/wp-content/uploads/2017/02/1.jpg (1)

bizony csak kenyér, mondták a katonák.
Nem királynak való, hanem csak a szegény
embernek. Elôvette bicskáját a király, szelt
belôle és megkóstolta. Addig falatozott,
míg a fele elfogyott. Azt mondja akkor: Na,
ilyen finomat nem ettem még, amióta a pólyából kioldottak.”(2). A szülôi házat a szegénység miatt ott hagyó, vagy a világot
megismerni, tanulni vágyó legény, vándorlásához útravalóul hamuban sült pogácsát kapott. „Egyszer aztán mit gondolt, mit
nem a szegény legény, ô bizony megunta
a sok éhezést, rongyoskodást, süttetett az
édesanyjával hamuban sült pogácsát, s elment világgá.”(3). A kása pedig a szegények tápláló eledele volt, mellyel jól meg lehetett tömni az üres gyomrot. „Hol volt, hol
nem, volt egyszer egy szegény, jóravaló kislány, aki egyedül élt az édesanyjával, és
már nem volt mit enniük. Fogta magát a kislány, kiment az erdôre, és csakhamar talál34
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mit enni a családnak. „Az apóka ültetett
egy répát, és így biztatgatta: Nôj, nôj, répa,
növekedjél gyökérke, jó édesre, szép kövérre, óriási nagyra! Meg is nôtt a répa, jó
édes lett, szép kövér lett, óriási nagy
lett.”(5). Az egyik állatmesében találékonynak kellett lenni az éhes nyúlnak, hogy
hozzájusson kedvenc eledeléhez, a káposztához, hiszen az emberek védték a
termést. „Szaladt a nyúl az úton, és nézegetett jobbra-balra, hogy valami jó étket találjon. Egy kert kerítésén bekukucskálva
igen szép kék káposztát látott. Nagyon
megkívánta a jó falatot, de a kerítéstôl nem
férhetett hozzá. Hiába tekingetett, hiába
kerülgette körbe a kerítést, nem talált rajta
rést, hogy beugorhasson a káposztáért.”(6). Egy mai mesében pedig inkább
már azzal kell megküzdeni, hogy az
egészségvédô összetevôkben gazdag
zöldségeket hogyan szerettessük meg a

gyerekekkel. „Hiába mondták neki, Zsófikám a zöldségek finomak, és egészségesek. Zsófi csak azt hajtogatta, nem kérek
zöldséget, nem jó, nem szeretem!”(7). A
gyümölcsökkel könnyebb dolgunk van,
hiszen édesek, kívánatosak, némelyek kimondottan különlegesek. A szôlô, az alma, a barack például akár a legszebb
ajándék is lehet. „Volt egyszer egy király s
annak három szép lánya. Ez a király egyszer, mikor a vásárra ment, kérdezte a lányaitól: No, lányok, mit hozzak nektek a vásárról? Azt mondta a legidôsebb: Hozz nekem, édesapám, aranyruhát. Azt mondta a
középsô: Nekem pedig ezüstruhát. Hát
neked mit hozzak? — kérdezte a legkisebbiket. Nekem, édesapám, mondta a legkisebb királykisasszony, szóló szôlôt, mosolygó almát s csengô barackot.”(8). Egy
mai mesében Süsü, a sárkány úgy énekli
meg a vackort (vadkörtét), hogy összefut
a szánkban a nyál, ha hallgatjuk, s már harapnánk is bele, ha elôttünk lenne. „Jaj, de
finom a vadkörte, más néven a vackor!
Eszegetném reggel, délben és délután
hatkor. Húsa roppan, leve csorran, harapd
gyorsan akkor! S szádban marad a vadkörte, más néven a vackor.”(9). A gyümölcsökön belül értékes zsírsavai miatt külön alcsoportot alkotó olajos magvak, pl. a dió
nem csak nassolni jó. Ügyes kezek különleges, egyedi, és pénzért nem kapható játékot tudtak belôle készíteni. „Böske kerekre nyitotta a csillagszemét. Micsoda királykisasszony ez? — kérdezte gyanakodva.
Hát dióbél királykisasszony. Úgy már igen
— nyugodott meg a babák királynéja. Ez
csakugyan olyan baba, amilyen még senkinek se volt, de mindenkinek lehet.”(10).
A jó biológiai értékû fehérjeforrások régen fôleg különleges alkalmakkor, vagy
ünnepnapokon kerültek az asztalra. A kolbász gyakran csak az álmokban, vagy
mesebeli kívánságként szerepelhetett.
„Jól van, jól, hát próbáljuk meg, kívánj valamit. Hát jól van, kívánok. Ó, uram istenem,
bárcsak egy rôfös kolbász kerülne ide! Abban a szempillantásban a kéménybôl leereszkedett egy nagy lábos, s a lábosban
egy rôfös kolbász volt, szépen összetekeredve.”(11). Ha ritkán mégis lakomára került sor, tehetségükhöz mérten igyekeztek
megadni a módját, vagy ha nem tudták,
legalább meséltek róla. „…ha leállították,

és rászóltak, hogy: „Terülj, terülj, asztalkám!” abban a minutában tiszta
abrosz, tiszta tányér, kés-villa termett rajta, közepén meg jóféle tálak illatoztak sülttel, pecsenyével,
köztük még egy flaska vörös bor
is csillogott…”(12). A mesék
megmutatják azt a szomorú
szegénységet is, amikor a
kemény munka ellenére
sem hal, sem egyéb betevô falat nem került az
asztalra. „Hiába kelt a
szegény halász kakasszóval, hiába feküdt le késô éjjel, hiába hordozta a hálóját reggeltôl estig folyóvízrôl folyóvízre, betelt rajta a mondás, hogy: halász, vadász, madarász, üres tarisznyában
kotorász - kevés isten áldása volt a munkáján.”(13). Ha mégis akadt valami kis fogás, valódi isteni csoda kellett ahhoz,
hogy a kevés halból mindenkit jól lehessen lakatni. „Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülôknek;
ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit
kívántak.” (14). A féltett vagyont a ház körül tartott jószág, pl a tehénke jelentette,
mely legalább biztosította a mindennapi
tejet. Ezt még gyerekversekben is megénekelték. „Tehén adjál tejet, Viszem a
macskának, Adja vissza nekem, Kicsi farkinczámat.”(15). Ha pedig egy-egy tyúk is
kapirgált a portán, vagy a kocsmáros udvarán, annak tojása valódi lakomát jelenthetett. „Hát a kocsmáros fôzött is neki
mindjárt öt tojást, s adott hozzá egy darab
kenyeret. Jóllakott a katona, azzal elment a
falujába.”(16). A hüvelyesek jól eltartható,
értékes energiát és fehérjét adó élelmiszerek voltak. Ha jól gazdálkodtak velük, a téli
hónapokban is jól lehetett laktatni velük a
családot, vagy akár mesét mondani róluk
a pattogó tûz mellett, pl. a Borsószem hercegkisasszonyról. „A királyfi nyomban feleségül vette, úgy megörült, hogy igazi herceg kisasszonyra akadt. A borsószem
meg a királyi kincseskamrába került, ott
mutogatják mind a mai napig, ha ugyan

azóta el nem lopta valaki.”(17). Vagy szólhatott a mese az oly régóta vágyott gyermekrôl is. „Ó én Uram, Istenem — mormolja magában —, csak egy akkorka kis
gyermeket adj, mint egy babszem, holtomig mindig áldalak érte!” Alig mondta ezt
ki, ott termett egy babszemnyi kisfiú elôtte a padkán...”(18).
A só, amibôl manapság túlságosan
sokat fogyasztunk, régen drága, megbecsült ízesítô- és tartósítószer volt. Ám akinek természetes volt, hogy bármikor hozzájuthat, az nem tudta értékelni, csak azután, amikor megtapasztalta a sótlan ételt.
„No, most téged kérdezlek — fordult a legkisebbikhez —, mondjad: hogy szeretsz? —
Úgy, édesapám, mint az emberek a sót! —
felelt a kicsi királykisasszony.”(19). A másik
nagyon fontos ízesítôszer sok évszázadon át a méz volt, ma pedig a nagyobb
mennyiségben hozzáférhetô cukor. Igaz,
hogy egyiket sem használták olyan gyakran, mint napjainkban. Az elôbbi nagy
kedvelôje Micimackó, aki nagyon szemléletesen fogalmazza meg a méz iránti rajongását. „Ami pedig azt illeti, ha valaki
már méh, ezt a minôségét arra szokta felhasználni, hogy mézet készítsen.” Ezek
után felállt, és így szólt: „A mézkészítésnek
pedig egyetlen értelmes okát és célját abban látom, hogy én a mézet megegyem.”(20). A táplálkozási ajánlás a mértékkel fogyasztott élelmiszerek közé sorolja a zsiradékokat, különösen a szalonnát.
Egy mai tanmese ennek kapcsán öszszefoglalja a leginkább megszívlelendô
javaslatot. „Mert tudd meg, királyuram:
nem az a fontos, hogy mit eszel, hanem
az, hogy mennyit. Meg az a fontos, hogy
mindehhez mennyit dolgozol. Mert igaz,
hogy a szalonna nehéz étel, akár füstölt,
akár csak sózott, és a hagyma is nehéznek tûnhet annak, aki nem szokta, meg
erôs is kissé némelyik. De azért kell melléje hagymát enni, mert az segíti az
emésztést, egészséget ad.”(21).
Végül mindezt öblítsük le egy kis vízzel, mely pl. meggyógyíthat. „Volt egyszer

hol nem volt, az Óperenciás tengeren túl,
az üveg hegyen innen, volt egy ország, és
annak az országnak a királya nagyon beteg lett. Akárhány orvost is hívtak hozzá,
egyik sem tudta meg gyógyítani, míg végre eljött hozzá egy varázsló, aki azt állította,
hogy ha inna az élet vizébôl, biztosan
meggyógyulna.”(22). Esetleg szépséges

lánnyá változtat. „Útközben egyszer csak
a vállára röpült a galamb és így szólt: — No
Jakab, mos te segíts rajtam. Locsolj rám
pár cseppet az élet vizébôl! S lássatok
csudát, ahogy pár csepp víz érte a galambot, gyönyörûséges lánnyá változott.”(23). Vagy, ahogy a valóságban is
van, életben tart, hiszen víz nélkül csak
pár napig bírnánk ki. „Ô bizony elôvette a csillagos bicskáját, felhasított egy
nádszálat, s kiesett belôle egy gyönyörûséges szép leány, a világszép Nádszál kisasszony egyik szobalánya. Az
volt az elsô szava: — Vizet, vizet, mert
mindjárt meghalok!”(24). Így is lehet tanítani az ételekrôl, élelmiszerekrôl!
Veresné dr. Bálint Márta,
dr. Lichthammer Adrienn
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