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Balaton

- et hav av helse

Ungarere har sterke følelser for Balaton, sin lille
dråpe av eldgammelt Middelhav. Innsjøen, med den
forlokkende grønnfargen er en lekeplass for seilfolk,
og med en innramming av sykkelstier og hundrevis av
bad er den et ypperlig feriemål for syklende familier.
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alatonsjøen er «Ungarns hav», for
når det er litt disig ser man ikke
tvers over, og det oppstår en illusjon
av hav. Men det er altså bare 20 mil
rundt. Nettopp dette med å skue utover sjøen
er en favorittsyssel for ungarere, enten de gjør
det mens de fisker ål eller gjedde fra en brygge,
seiler eller bare sitter hånd i hånd på en kafé
og ser på skyenes flakkende refleksjoner i den
gullskimrende vannoverflaten.
Innsjøens sørlige strender tiltrekker helst
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barnefamilier, for her er det langgrunt og trygt å
leke. I nord er det noe mindre grundt, men ikke
så veldig. Balatonsjøen er bare 3,5 meter dyp i
snitt. Så temperaturen varierer raskt med temperaturen i luften. Om sommeren blir vannet
fort godt og varmt og det blir faktisk ikke særlig
kaldt på vinterstid. Området er et eldorado for
trekkfugler og fugletittere.
Rundt Balatonsjøen er det hundrevis av
helsebad. Ja, i Ungarn er det hele tusen varme
kilder. Mange av dem utbygget, andre bare

venter på at «noen skal skru på kranen», som
vår guide formulerte det. I tilknytning til noen
av helsebadene finner du de verdensberømte
saltgrottene som helbreder astmarammede om
de innånder den kjølige luften. Grottetimer
subsidieres naturligvis av den ungarske stat,
pasientene får dem på blå resept, og egenandelen avhenger av hvor fancy grotte du velger.
Helsebadene har tradisjonelt vært mindre
utsmykkede enn vi er vant med her. I Ungarn
har man hatt blikket rettet mot gode behand-

linger og virkninger. Men nå som mange
hoteller har opprettet egne helseavdelinger, ser
man også gode interiører der man for eksempel
får sin tannbehandling. Om du drar for å få
nye kroner på tennene, vil du betale rundt
60 prosent mindre enn hjemme. Gledene er
kanskje ikke mange i tannlegestolen, men
mens du venter på dine nye kroner, kan du jo
nyte naturen – den er påfallende frodig i dette
hjørnet av Europa, med en spennende blanding
av løvskog, palmer, sypresser, kastanjetrær,

blomster og bartrær. Mange av de store hotellene har badelandlignende friluftsområder
midt i egne parker. I de omliggende skogene
er det veldig populært å jakte på alt fra hjort til
fasan – den jaktglade svenskekongen besøker
området årlig.
Kelterne og romerne som bygget
Budapest drev også med vindruedyrking.
Siden, under etpartisystemet, som varte
frem til 1989, ønsket folk desperat å ha noe
eget, og å kunne lage sin egen vin på en egen

jordlapp betød mye for mange. I dag sysler
så godt som alle som har en jordlapp med sin
egen vinproduksjon. Men glem 1970-tallets
Egri Bikavér og dessertvinen Tokaji (som
faktisk ble solgt som medisin på apotekene
til godt innpå 1970-tallet!). Ungarn har
mye mer å by på, og derfor er en vinreise fra
gård til gård på sykkel absolutt å anbefale.
Vinbøndene er veldig imøtekommende.
Enkelte steder serveres de også deilig mat
i skyggen av akasietrær, som på gården
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Szeremley St. Orban Wine House ved den
lille byen Badacsony. Her får du servert
nydelig økologisk kjøttmat fra vinbondens
egen bigesjeft. Så god at matglade Gerard
Depardieu spytter inn penger i prosjektet.
Og etter lunsj - hva med en helbredende
dupp i kildene? Revmatikere kan glede seg
over det naturlig varme termalvannet som
brukes for å lindre leddsmerter takket være
sine høye verdier av blant annet magnesium.
Det var munkene som begynte med badehus
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på 1000-tallet… badehus, vin og ost.
Munkene visste også å verdsette det karboniserte survannet som du idag finner i fontenene
rundt Balatonsjøen. Her fyller tilreisende sine
halvanneliters plastflasker og tar med vannet
hjem. Kanskje sammen med litt lokal grov,
bitter marsipan og paprikapulver – sistnevnte
uunnværlig i en ekte gulasj. Paprikaen kom til
landet med fransk aristokrati og tyrkiske handelsmenn, som spiste frukten mot forkjølelse.
Lenge etter studerte ungareren Albert Szent-

Györgyi paprika og fant vitamin C, et arbeide
han fikk Nobelprisen i medisin for i 1937.
Balatonsjøen er kjent for helsevann,
badeland og klinikker med rimelige og gode
medisinske behandlinger. Men for ungarerne
er nok Balaton elsket aller mest på grunn av
den smellvakre blågrønne sjøen, de sitrongule
rapsjordene, vakre gamle hus (her kan man
fremdeles gjøre røverkjøp!), kirkene, slottene,
lyden av fugler og duften av jasmin- og akasieblomster. Her kan man finne ro i sjelen.

M&H anbefaler

På nett

n Ungarns Turistbyrå:

ungarnturisme.com

n Info om Balaton (på engelsk):
balaton-tourism.hu

n Forfriskninger på bryggekafeen
Arany Mokka i Balatonfured
n Balaton golfbane
n Båttur i Tapolcais undervannsgrotter
n Besøk på Festetics-palasset
n Hotel Európa Fit for medisinske
behandlinger/tannbehandlinger
n Sykkeltur rundt i den lille byen Héviz
og et bad i termalvannet i Hévízsjøen.

n Hesteoppvisning og vinsmaking på
gården Rádpusztai Csárda
n Familiehotellet Azúr i byen Siófok,
badegøy for hele familien
n Eller herlige Hotel Yacht Club som er
where the beautiful people meet
n Båttur på Balaton
n Prøve fiskelykken
n Ta en halv dag i en saltgrotte
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