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BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

ÍZÖRZÕK BALATONUDVARIBAN

AZ Ízõrzõk a Duna Tv egyik népszerû adása, amely kamerája az elmúlt
héten Balatonudvariban pásztázta végig a falut, és Bocskayné Kurucz Mónika konyháját benne a már sokszor
bizonyított, többszörös díjnyertes szakácsaink munkájával.
A helyi õszirózsák Nyugdíjas klub
közremûködésével állított fel településünk egy étel listát, ahol régi és napjainkban kedvelt versenyeken is bizonyított ételek kerültek felsorolásra. Ezt a
listát küldtük el a Duna Tv Ízõrzõinek,
akik szívesen felvették Balatonudvarit
úticéljaik sorába.
Az Ízõrzõk címû mûsor ötlete már
valamikor 2006-ban fogalmazódott
meg a szerkesztõkben, Ildikóban és

Istvánban. Szándékunk az volt, hogy
a helyi ízek, gasztronómiai különlegességek mellett bemutassák az adott
települést, a környék kirándulási
lehetõségeit, látnivalóit, értékeit.
2007 elején, a Zala megyei Kustánszegen forgatták az elsõ epizódot,
a Göcseji Falumúzeum segítõkész
munkatársainak közremûködésével.
Az Ízõrzõk egyre több nézõt vonzanak
a képernyõk elé, aminek természetesen a készítõk örülnek a legjobban, és
mi Balatonudvariak, Balatonudvarit
kedvelõk is, amikor valamikor június
elején, péntek délután 16,30-tól leülünk, és még sokan mások is, a televízió elé. A pontos dátumot még nem
tudták megosztani velünk a készítõk,
de amint tájékoztatást kapunk róla,
közzétesszük hirdetõinken, webes felületünkön.
Helyi látnivalóink sorában a fövenyesi kápolna, református és katolikus
templomok, helytörténeti galériánk,
szív alakú sírköveink, Varga Sanyi bácsi és kádármûhelye, mûemlék pince,
szõlõhegy tûnnek majd fel, valamint
látképek a faluról, megújuló strandunkról.
Kedvenc vagy régi ízeink elkészítését Kurucz Istvánné Ili néni, Meilinger
Gézáné Maresz és Tigelmann János
vállalták, menûiket felsorolni is nehéz, amit az is bizonyít, hogy a teljes
menûsor elkészítése két forgatási napot vett igénybe.
Bableves lisztes sterccel, vadpásté-

tom, mint díjnyertes borkorcsolya, süllõ
– helyben akadt horogra – tormamártással, marhahúsos pörkölt gombóccal, mint marhahúsos fõzõversenyünk
különdíjasa, kelt gyümölcsös pite
vagy régies nevén lábatlan, prósza
kukoricalisztbõl Udvariban érlelt, szüretelt és elkészített szilvalekvárral.
Mindezek leírására, majdani megnézésére is csak teli gyomorral lehet
nekivágni.
Kérjük kedves majdani nézõinket,
hogy Önök is így üljenek a képernyõk
elé, mert az ízlelõbimbók mûködése
meggátolhatatlan lesz. Az ételek, receptjeik pedig honlapunkon és a Duna
Tv honlapján az Ízõrzõk mûsoránál
megtekinthetõek lesznek, honlapunkon
egy link segíti majd az érdeklõdõket
ide kalauzolni. A mûsor és településünk népsze-rûsítése érdekében a filmben szereplõk, a fentiekben felsorolt
személyek és polgármesterünk vállaltak nagy szerepet – köszönet érte!
Vajon mi sült ki belõle? Majd meglátjuk! Találkozzunk a képernyõk
elõtt!

