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Az első étellel kapcsolatos emlékem – valójában ez az első emlékem – az a pillanat, amikor
a nővérem, Simone, banánpürével etet, mintha csak a saját lánya lennék. Négy évvel idősebb
nálam, és valószínűleg csak öt vagy hat éves lehetett akkor.
Én pedig kettő! Amikor kicsit nagyobbak lettünk, szerettünk segíteni anyunak a konyhában
(bár, ahogy így utólag belegondolok, nem sok hasznunkat vehette), és sokszor magunk
készítettünk sütiket, kekszeket. Nagyon szerencsések voltunk, hogy mindig volt valamilyen
ﬁnom házias étel az asztalon, még azokon a napokon is, amikor anyu dolgozott, mégis
mindig együtt ült le a család az asztalhoz, és olyan jókat beszélgettünk vacsora közben.
Gyakran barátok is csatlakoztak. Ez még mindig így van, ha a szüleimet meglátogatom
Dublinban.
Most, hogy már nekem is vannak gyerekeim, az otthoni főzés nagyon fontossá vált számomra. Sok szép gyermekkori emléket idéz vissza. Imádom az estéket, amikor a férjem, Isaac
hazaér a munkából, iszunk egy pohár bort, és közben egyikünk elkészíti a vacsorát. Ilyenkor
szoktuk megbeszélni, hogy mik történtek velünk aznap. Az élményt csak növeli, amikor a
gyermekeink is csatlakoznak – még akkor is, ha épp veszekednek valamin.
Feltehetően Önök közül is sokan szülők, akik dolgoznak, ezért sok olyan tippet említek a
könyvben, amelyek megkönyítik a fogások elkészítését, hogy az egész család élvezhesse.
De még jobbak azok a receptek, amelyeket pillanatok alatt elkészíthetünk. Sok minden van,
ami élvezetessé teheti az otthoni főzést, mint például amikor a barátokat vagy a családot
hívjuk meg vendégségbe, vagy egy különleges alkalomra partit szervezünk, vagy amikor
annyira csodálatos az idő, hogy spontán grillpartit vagy kerti partit szervezünk egy balzsamos
estére. Vannak még azok a fontos események is, amikor senki más nem főzhet, csak anyu –
tudom, hogy érzek anyukám főztje iránt, és remélem egyszer az én gyerekeim is így fognak
érezni az enyémmel kapcsolatban. Süthetünk egy gyönyörű tortát vagy kenyérfélét a
számunkra oly fontos személynek, de készíthetünk akár egy fantasztikusan ﬁnom, ehető
ajándékot is. A nagyszerű fogások otthoni elkészítésével járó élvezetet szeretném átadni
Önöknek. Remélem, a könyvben található sok recept inspirációként szolgálhat, és a könyv
ezáltal hosszú éveken át családi kedvenc lesz, és csodás vacsorákkal ajándékozza meg
Önöket.
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