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Könnyebb úgy közel kerülni egy ide
gen kultúrához, ha megkóstoljuk az 
ízeit. Legalábbis Carolyn Bánfalvi 
biztosan így gondolja, hiszen vál
lalkozásával az idelátogató gasztro
turistáknak segít felfedezni a magyar 
és a középeurópai ízeket. Carolyn 
az Egyesült Államokból költözött 
Buda pestre magyar férje miatt, majd 
az itteni borkultúra és gasztronómia 
annyira levette a lábáról, hogy köny
vet írt Food Wine Budapest címen. 
Hamarosan elárasztották az ide lá
togató turisták emailjei, tanácsot 
kértek tőle a témában.

Innen jött az ötlet, hogy a külföldie
ket ők maguk avassák be a magyar 
konyha és borok világába 
tematikus túrákon. Lét
rehozták férjével a Taste  
Hungary vállalkozást, 
majd a belvárosi Tasting 
Tablet. „Gyakran érkez
nek hozzánk magyar gyö
kerekkel rendelkező uta
zók is – meséli Carolyn. – 
Emlékeznek magyaros 
ételekre a gyerekkorukból, 
amit utoljára a nagymamájuk vagy 
az édesanyjuk készített el nekik, 
vagy egyszerűen csak hallották 
ezeknek a fogásoknak a nevét. Il
letve a pontos nevét sokszor nem 
is tudják felidézni, csak körülírják 
az ételt. Meghatódnak, amikor az 
ismerős ízek előhívják a gyermek
kori emlékeket, vagy nagyon örül
nek, amikor végül megkóstolhat
ják.” Vendégeik általában hason
lóan lelkes gasztromániások, akik 
mélységében akarják megismerni 

a kultúránk ízlelhető részét. Nem 
pusztán élvezik az evést, érdeklik 
őket a történetek is, és hogy hogyan 
készül egyegy fogás.

Carolyn sokat utazik az országban, 
hiszen nem viszik olyan helyre 
a vendégeiket, amelyet ne próbál
tak volna ki. Személyes kedvence a 
tokaji borvidék, ahol már házat is 
vásároltak. Külföldi utazásai során 
legalább ilyen hangsúlyos a gasztro

nómia. Indulás előtt alapos kutató
munkát végez: blogokat, könyveket 
és online cikkeket olvas, hogy kide
rítse, milyen ételeket, éttermeket, 
piacokat, gasztrotúrákat érdemes 
felkeresni a célországban, majd lis
tát készít ezekből. „Úgy látom, egyre 
többen fedezik fel az ilyen típusú 
utazás izgalmait. Enni sokan sze
retnek, a beszélgetés pedig mindig 
könnyebben indul a terített asztal 
körül.”  mc
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