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„Senki nem születik 
konyhatündérnek, 

de mindenkinek lehetnek 
sikerélményei a konyhában.”

 

NIMILA ÁGI
a TV Paprika Magazin főszerkesztője

Hogyan is kezdjem a bemutatkozást? Nagyjából tíz éve dolgozom a médiában, de a gasztroszegmensbe 
a véletlennek és barátomnak, kollégámnak, Ördögh Bálintnak köszönhetően csöppentem bele. 
Sütni-főzni pont annyira tudok és szeretek, amennyire az ember egy eleven, óvodás korú kisfiú 
anyukájaként rendszeresen főz: lelkesen, néha fáradtan, sokszor kíváncsiságból vagy éppen a móka 
kedvéért. Nem vagyok nagy ínyenc, de szeretek jókat enni. Sokat eszem, amit az emberek általában 
nem hisznek el rólam, de valószínűleg nem tudják, hogy ha a kisfiammal és a munkámmal töltött idő 

mellett még találok néhány szabad órát, akkor rengeteget futok és jógázom. 

Szívem szerint mindig csak süteményeket, kekszeket ennék, mert az az igazság, hogy életem egyik 
mottója így szól: „a sütis doboz azért van, hogy mindig megtöltsük”. (Azért mindenkit megnyugtatok: 
én is, és családom többi tagja is kiegyensúlyozottan és egészségesen táplálkozik.) Tény, hogy sütni 
sokkal jobban szeretek, mint főzni. Ez érthető is, ha figyelembe vesszük, hogy a nagyszüleim között 
akadtak cukrászok is. Igen, én az a kislány voltam, aki ott ült a nagymamája mellett a konyhapultnál, 
és örült, ha megkaparintotta a keverőkanalat, rajta a nyers tészta maradékával. Aki kíváncsian figyelte, 

mit művel a konyharuhával letakart kelt tészta abban az óriási tálban. 

Az emberek nosztalgiával gondolnak vissza az „otthoni” ízekre, hiszen – szó szerint és átvitt 
értelemben is – csakis ezekből táplálkozhatunk. Közel állnak hozzám azok az ételek, amelyek a maguk 
egyszerűségével, természetességével idézik fel ezt az otthonosságot. A TV Paprika Magazinnal valami 
ilyesmit szeretnénk megmutatni és népszerűsíteni. Hogy az a legjobb étel, ami szeretettel készül, 
minden más csak a körítés. Hogy senki nem születik konyhatündérnek, de mindenkinek lehetnek 
sikerélményei a konyhában. Hogy bármilyen fogást elkészíthetünk, ha odafigyelünk és betartjuk az 
útmutatásokat. Hogy a finom étel nem egyenlő a drága étellel. Hogy a friss, szezonális alapanyagok 

használata nem gasztrotrend kérdése, hanem mindennek az alapja.

Nem tudok kibújni a bőrömből és nem tudok szerepet játszani. Nekem ezek a legfontosabb szempontok, 
ha főzésről van szó. Bízom benne, hogy a Tv Paprika Magazinban is meglátják ezt az őszinteséget és 

megtalálják benne a kedvükre való ételeket, recepteket.
                                                                                                                        
                                                                                                                     


