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Norvégia nyerte a Bocuse d'Or nemzetközi 
szakácsverseny idén Tallinnban megren-
dezett kontinensdöntőjét, amelyen a Veres 

István séf vezette magyar csapat a kilencedik helyen 
végzett és bejutott a jövőre Lyonban rendezendő vi-
lágdöntőre.

A versenyen a második helyen Dánia, a harmadikon 
Svédország végzett. Minden résztvevő nemzet delegálhatott 
egy tagot a zsűribe is: Magyarországról idén Széll Tamás, 
a 2016-os Bocuse d'Or Europe győztese, a 2017-es lyoni 
világdöntő 4. helyezettje vett részt a grémium munkájában.

Az idei húsos téma a magyartól különböző, márványo-
sabb, zsírosabb húsú észt fürj volt, ennek fel kellett hasz-
nálni a belsőségeit és hozzá fürjtojást is kellett tálalni. Ezt 
a fogást tálra kellett elkészíteni, a tányéron tálalt fogás 
kötelező alapanyaga pedig a Dél-Észtországban tenyésztett 
afrikai harcsa.

Idén is cél volt, hogy a magyar gasztronómia bizonyos 
jellegzetességei is megjelenjenek a versenyfogásokban, 

Megkapta az AVPN (As-
sociazione Verace Pizza 
Napoletana) minősítést 

a budapesti Donna Mamma Piz-
za Napoletana. A világörökség 
részének számító valódi nápolyi 
pizza elkészítését szigorú előírá-
sok szabályozzák: nem lehetnek 
például nagyobbak 35 centiméter-
nél, közepük vastagsága legfeljebb 
0,25 centiméter lehet és kizárólag 
430-480 fokos kemencében ké-
szülhetnek el, mindössze 60-90 
másodperc alatt. 

Magyarországon immár két pizzé-
ria is rendelkezik AVPN minősítéssel.  
A valódi nápolyi pizza a világörökség 
része, így nem csoda, hogy szigorú 
szabályokhoz kötik, ki használhatja ezt 
a minősítést. A tradíció és a minőség 
felett az AVPN (Associazione Verace 
Pizza Napoletana), vagyis a Nápolyi 
Pizzaszövetség őrködik. Ez a szervezet 
ítélte oda nemrégiben a valódi nápolyi 
pizza minősítést a budapesti Donna 
Mamma pizzériának.

A világon kevesebb, mint 850 AVPN 
minősítésű pizzéria létezik, Európában 

alig több mint 300, Magyarországon 
pedig a Donna Mamma Pizza Napo-
letana másodikként kapta meg ezt az 
elismerést, ami hatalmas szó mind 
gasztronómiai, mind országimázs 
szempontból.

A Donna Mamma a Belváros első 
olyan nápolyi pizzériája, amely meg-
szerezte az AVPN elismerést, és bár 
az étterem még egy éves sincs, a mi-
nőség már a kezdetektől fogva bizto-
sított, hiszen a pizzéria a szakmailag 
is elismert Bamba Marha Burger Bár 
tulajdonosaihoz fűződik.

A valódi nápolyi pizza elkészítése 
szigorú szabályokhoz és normákhoz 
kötött. A valódi nápolyi pizza maximum 
35 centiméter átmérőjű, a széle meg-
emelkedett, a belseje lágy és aromás. 
A tészta csupán négy összetevőből áll: 
liszt, só, élesztő, víz. A kelesztés és az 
érlelés 8-24 órán keresztül történik, az 
egyes tésztagolyók mérete pedig az 
AVPN szabvány szerint 200-280 gramm.

A tésztát kizárólag kézzel lehet nyúj-
tani. A levegőt a tészta széle felé „terel-
getve” jön létre a valódi nápolyi pizza 
egyik tipikus jellemzője, a “cornicione”, 
a tészta megemelkedett széle, amely 
sülés után egyszerre lágy és roppanós. 
A nápolyi pizza közepének vastagsága 
nem lehet több, mint 0,25 centiméter. 
A sütés mindezek után 430-480 fokon 
történik, fatüzelésű vagy gázos kemen-
cében, mindössze 60-90 másodpercig.

ezért próbáltak magyaros alapanyagokat is felhasználni. 
Mivel Veres István erdélyi származású, ezért az erdélyi motí-
vumok a tál, a menükártya és a box dizájnjában megjelentek.

Veres István csapatának Molnár Bence commis (segítő) 
és Volenter István coach a tagjai.

BOCUSE D'OR EUROPE: A MAGYAR CSAPAT A KILENCEDIK HELYEN VÉGZETT

AVPN, AZAZ VALÓDI NÁPOLYI PIZZA MINŐSÍTÉST KAPOTT 
A DONNA MAMMA PIZZA NAPOLETANA
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A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipar-
testületének elnöksége hagyományteremtő 
céllal 2020-ban első alkalommal meghirdeti 

az „Év Bejglije” versenyt.
A verseny célja a kézműves bejgli népszerűsítése, hogy a 

verseny publicitása révén a fogyasztók megismerjék és meg-
kedveljék az igazán kiváló minőségű ünnepi süteményeket.

A versenyre az Ipartestület tagjain kívül nem ipartestületi 
tag cukrászdák is nevezhetnek. A nevezett termékeknek 
meg kell felelniük a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/16-1 számú 
előírásában foglaltaknak. A versenyre három kategóriában 
lehet nevezni: „Hagyományos diós bejgli”; „Hagyományos 
mákos bejgli” és „Ínyenc bejgli”.

IDÉN ELŐSZÖR MEGHIRDETIK 
AZ „ÉV BEJGLIJE” VERSENYT

        Tisztítás és 
       fertőtlenítés az Ön

 konyhájában!
neomoscan® TE 350   

•  baktericid, levurocid, fungicid, 
virucid, sporocid

• Hatékonyan távolítja el a szerves 
szennyeződéseket mint pl. állati 

és növényi eredetű fehérjéket 
valamint zsírokat 

• fékezett habzású termék

Dr. Weigert Hungaria Kft. • Hunyadi János út 16. • H - 1117 Budapest
Tel.: +36 1 237 0604 • Mail: info@drweigert.hu

www.drweigert.hu
Kombinált tisztítás és fertőtlenítés ( szennyezett felületeken )

Baktericid (EN 1276) 27 ml/l (2,7 Vol.-%), 5 perc, 20 °C

Levurocid/Fungicid (EN 1650) 13 ml/l (1,3 Vol.-%), 15 perc, 20 °C

Vírucid (EN 14476) 10 ml/l (1,0 Vol.-%), 5 perc, 20 °C

Sporocid (EN 13704) 33 ml/l (3,3 Vol.-%), 15 perc, 20 °C

A világ legnagyobb és legbefolyásosabb bor-
versenye közzétette a díjazottak listáját – a 
magyar borok kiemelkedő sikereket értek el.

16.518 bor tételt kóstolt a 116 borszakértő (köztük 37 
Master of Wine és 9 Master Sommelier) egy teljes hónapon 
át – augusztus 1–28. között Canary Wharfban, a DWWA ver-
senyén. A magyar borok a tavalyi 3 platina és 7 aranyérmet 
magasan felülmúlták, hiszen 1 Best in show, 5 platina és 
12 arany minősítést hoztak el a hazai borászatok.

A fehér borok között a Juliet Victor édes szamorodni Best in 
show, míg Bomboly száraz furmintja Arany kitüntetést szerzett. 
A Harsányi Pincészet 6 puttonyos aszúja Platina, Kútpatka 
száraz furmintja pedig szintén Arany minősítést kapott. A 
legjobb vörösek idén Villányból származnak, Maul Zsolt száraz 
kékfrankosával és száraz cuvée-jével nyert Arany minősítést. 

A versenyre 56 országból érkeztek nevezések. A borokat 
a már szokottá vált, egységesen használt és jól értelmezhető 
100 pontos skálán értékelték. A legjobb magyar borok idén 
97 pontot értek el. A legjobb hat bor Tokaji borvidékről 
érkezett (5 aszú és egy édes szamorodni).

DWWA: DÍJESŐ A MAGYAR BOROKNAK
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Sikertörténetet írhat és globális márkává 
válhat a finn Wolt a Netpincért is tulajdonló 
Delivery Hero társalapítója, Lukasz Gadowski 

szerint.   
A német-lengyel kockázatitőkebefektető 7,5 millió eurót, 

azaz több mint két és fél milliárd forintnak megfelelő ösz-
szeget invesztál a világ 23 országában és több mint 100 
városában jelenlévő technológiai cégbe.

A hat évvel ezelőtti Finnország fővárosában, Helsinkiben 
alapított, jelenleg már a világ 23 országában aktív, immár 
Magyarországon is 7 városban működő, összesen 500.000 
regisztrált felhasználóval rendelkező Wolt legutóbb a német 
ételrendelési piacon vetette meg a lábát: ott, ahol az egyik 
megkerülhetetlen szereplő az a Delivery Hero, amely 2016-
ban vásárolta fel a szintén német Foodpandát, így azóta a 
Netpincérnek is a tulajdonosa.

„Azért fektetek a Woltba, mert kiváló minőségű szállítási 
szolgáltatást kínálnak, lehetőségük van globális márkává 
válni, én pedig hozzá akarok járulni a sikereikhez, segíteni 
szeretném a csapatot hosszú távú céljai elérésében” – fo-
galmazott Lukasz Gadowski, aki üzleti angyalként 7,5 millió 
euróval száll be a Woltba.

Miki Kuusi, a Wolt vezérigazgatója és társalapítója szerint 
a befektetés nem a pénzről szól, hanem sokkal inkább az 

A Taste Hungary csapa-
ta nyerte el a londoni 
Drinks Business Wine 

Tourism díját. A céget többek 
között a közösségi média inno-
vatív használatáért jutalmazták, 
amelyet a manapság komoly ki-
hívásokkal küzdő borturisztikai 
ágazatban fejtettek ki.

Az angol Drinks Business maga-
zin már 18 éve követi figyelemmel a legjobb, italokkal fog-
lalkozó vállalkozások tevékenységét. Patrick Schmitt MW 
(Master of Wine) főszerkesztő szerint a Taste Hungary azért 
kapta meg a díjat, mert sikeresen használta a közösségi mé-
diában rejlő lehetőségeket annak érdekében, hogy a nehéz 
helyzetbe került, jócskán visszaeső turisztikai iparágban új 

Az év utolsó Food Truck Show-ján elkészült 
2020 Szuperstreetfood-ja. Az ételkülönle-
gességet inkább látványosságnak szánták 

az alkotók, amelynek receptje sem titok.
A ropogós waffel és a pizz’burger tészta közé töltött 

pulledpork hús kerül, amelyre forró, mangó-chili szószt 
csöpögtetnek, majd megfűszerezik egy kis nachossal. 
Köretnek churrost, házi paradicsom szószt és érlelt házi 
sonkát tálalnak.

Alkotók: Waffel Land, Spago, Pizz burger, MexKitchen, 
Zabáljcsak, Meraki, Happy Churros, Piknik UtczaBár.

perspektívát nyújtson mind a vásárlók, mind partnerei, a 
borászok számára. A Taste Hungary fő célja, hogy nemzet-
közi elismertséget szerezzen a magyar boroknak. Amikor 

márciusban a nemzetközi turizmus 
hirtelen leállt, a Taste Hungary gyor-
san változtatott eddigi stratégiáján, 
és átalakította a korábban működő 
értékesítési láncot. A vendégek fo-
gadása helyett a borokat szállították 
az ügyfeleikhez, nemcsak Magyaror-
szágon, de egész Európában és az 
Egyesült Államokban is. Elindították 
a tastehungary.eu weboldalt, web-

shopot, ahonnan belföldre és az Európai Unió tagállamaiba 
is lehet rendelni borokat. Több tucat ingyenesen elérhető, 
angol nyelvű élő adást szerveztek a Facebookon. Privát, 
sommelier-k által vezetett online kóstolókat is tartottak az 
EU-ban, illetve az USA-ban élők számára, akik a megrendelt 
boraik mellé így szakmai tudást kaphattak. 

együttműködésről. „A Delivery Hero egyik társalapítójaként 
Lukasz az iparág minden csínját-bínját ismeri, és első kéz-
ből van elképzelése arról is, hogyan válhatunk nemzetközi 
márkává. Az ehhez vezető úton természetesen továbbra is 
az ügyfeleket tekintjük első számú prioritásnak, ahogyan 
arra is odafigyelünk, hogy hatékonyságra alapozott növe-
kedésünk hosszú távon fenntartható legyen” – tette hozzá 
Miki Kuusi, aki a lokális rendezvényből a világ egyik vezető 
technológiai és befektetői seregszemléjévé fejlesztett Slush 
technológiai vásár társalapítójaként és vezérigazgatójaként 
vált ismertté. 

BESZÁLL A WOLTBA A NETPINCÉR ANYACÉGÉNEK TÁRSALAPÍTÓJA

TASTE HUNGARY: NEMZETKÖZI 
BORTURISZTIKAI DÍJAT NYERTEK

MEGVAN 2020 SZUPERSTREETFOODJA
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A Balatoni Turizmus Szövetség négy külön-
böző célcsoportot megszólítva átfogó fel-
mérést készíttetett arról, hogy a COVID19 

hogyan befolyásolta a nyaralás, pihenés helyszínének 
megválasztását. 

A közel 6800 fős kérdőíves kutatás során augusztus 10-e 
és szeptember 10-e között nemcsak a Balatonon nyaraló 
vendégeket kérdezték meg, hanem arra is kíváncsiak vol-
tak, hogy az ország különböző térségeiben élők hogyan 
választották meg a nyaralásuk helyszínét. A kutatást, amely 
meglepő, a korábbi évek tapasztalatától eltérő eredményeket 
is hozott, az Innotime Hungary Kft készítette.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke a 
kutatással kapcsolatban elmondta: az adatok jól bizonyítják, 
hogy már nem csak nyáron szeretnek a vendégek ebbe a 
régióba járni, a turizmus szempontjából is négy évszakossá 
vált a Balaton. Ugyanakkor az adatok jól mutatják, hogy a 
turisták fogyasztói szokásai jelentősen megváltoztak. Egyre 
tudatosabban választanak a különböző ajánlatok, csoma-
gok közül, ezek egyes elemeit szeretik maguk kiválasztani 
és programjukat egyénileg alakítani az utazók. A balatoni 
vendéglátás következő nyertesei azok a vállalkozók, cégek 
lehetnek, amelyek a jövőben jobban koncentrálnak  a tuda-
tosan utazó, minőségi szolgáltatásokat kedvelő vendégekre.

A válaszadók 70%-a szereti elő re megtervezni a nyaralá-
sának programját, s csak a 30%-uk bízza a véletlenre, hogy 
mivel fogják az idejüket töltetni a nyaralás alatt. Meglepetés 
volt azonban, hogy a válaszadók 95%-a nem preferálja 
az előre összeállított csomagokat, hanem maga szereti 
összeválogatni a nyaralás programelemeit. 

Ha lenne egy hete, amit nyaralással tölthet és szabadon 
választhat helyszínt, mit választana? – tette fel a kérdést 
a kutatás. A koronavírus jelentősen átstrukturálta a főbb 
élményelemek iránti érdeklődést is. Míg a nagyvárosi kínálat 
a kulturális programkavalkád élményígéretével önmagában 
pusztán a válaszadók 8%-a számára jelent jelenleg vonzerőt, 
s nem sokkal többen jelölték be a kulturális és történelmi 
értékekre építő önálló kínálatot sem helyszínválasztási té-
nyezőként, a melegvizes fürdőkhöz képest is felértékelődött 
az ökoturizmus, a túrázás élményígérete. Érdekes továbbá, 
hogy mindösszesen az összes válaszadó alig több mint 
negyede jelezte, hogy ha lenne egy hete és nem lennének 
korlátai, akkor a tengerpartot célozná meg – miközben a 
válaszadók közel 40%-a számára számára az a legvon-
zóbb, ha többféle élményígéretet egyszerre kínál számára 
a nyaralási helyszín.

ÍGY NYARALTUNK A COVID IDEJÉN

GASTROBOX KFT. 
Tel: 20/344-7306, 20/346-5574  

info@gastrobox.hu
www.gastrobox.hu

• PIZZADOBOZOK

• HAMBUGERDOBOZOK 

• STREETFOODTÁLCÁK 

• TORTADOBOZOK 

• SÜTEMÉNYES 

 DOBOZOK 

• MIKROZHATÓ 

 MŰANYAG 

 DOBOZOK 

• HABDOBOZOK 

• ALUDOBOZOK

• EGYEDI MÉRETŰ HULLÁMKARTON 

DOBOZOK TERVEZÉSE, GYÁRTÁSA 

 ÉS FORGALMAZÁSA AZ ORSZÁG 

 EGÉSZ TERÜLETÉN DÍJTALAN 

HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL.

   

  profiktól 
profiknak!

          Tökéletes 
       tisztaság,   
 ragyogó edényzet

neodisher® - 
kiváló termékek, kiváló 
szervíz a gépi mosogatásban
Dr.Weigert Hungária Kft.
06 1 237 0604 / info@drweigert.hu

www.drweigert.hu
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2020 októberétől a METRO korábbi horvátor-
szági vezérigazgatója, Thierry Guillon-Verne 
kerül a METRO Magyarország élére. A hazai 

posztot 7 évig betöltő vezérigazgató, Horváth Imre 
mostantól a horvátországi METRO irányítását veszi át. 

A vezetői átszervezés a METRO vállalatirányítási és 
stratégiai működésének rendszeres része, mely során az 
igazgatók az egyes régiókban szerzett tapasztalataikkal 
fejleszteni és bővíteni tudják a vállalat hálózatán belüli 
egységeket. Thierry Guillon-Verne 2010 óta dolgozik a 
METRO Csoportnál. 2010 és 2013 között a Reál romániai 
kereskedelmi igazgatói pozícióját töltötte be, majd 2013-ban 
a Reál Németországnál kapott marketing stratégiai igazgatói, 
később üzemeltetési igazgatói kinevezést. Korábban 11 évig 
dolgozott a Franciaországban alapított Carrefour Group-
nál, mely Európa második legnagyobb áruházlánca. Thierry 
Guillon-Verne a cégen belül számos országban töltött be 
igazgatói pozíciót, Franciaországban a stratégiai csoport 
igazgatójaként, Dél-Koreában áruházigazgatóként és a non-
food terület igazgatójaként, Malajziában friss termékekért 
felelős igazgatóként, Szingapúrban operatív igazgatóként, 
Thaiföldön pedig merchandise igazgatóként dolgozott. 

„A METRO már 26 éve a magyar HoReCa szektor stratégiai 
partnere. Az egyik legfontosabb küldetésemnek tekintem, 
hogy a vállalat központi stratégiai céljai szerint tovább erő-
sítem a METRO piacvezető pozícióját a HoReCa területen 
belül. A teljes csapattal közösen azon dolgozunk, hogy 
hozzájáruljunk ügyfeleink sikeréhez, ügyfeleink számára 
professzionális vásárlói élményt nyújtsunk, egyre szélesebb 
áruválasztékkal és egyedi megoldásokkal.” – nyilatkozta 
Thierry Guillon-Verne az érkezése kapcsán. 

Átlagban csaknem napi négy rendelést adott 
le április-májusban a leggyakrabban NetPin-
cérező, a legnagyobb összeget költő ételren-

delő pedig milliós nagyságrendben vásárolt a kijárási 
korlátozások időszakában. 

Népszerű lett a reggeli rendelés, este pedig az alko-
hol házhoz szállításra kaptak rá a magyarok. A NetPincér 
adatai alapján megvizsgálták, hogy hogyan rendeltünk 

ételt az elmúlt hónapokban.Tavasszal szinte egyik napról 
a másikra változott meg sok minden a vírus hatására, egy 
dolog azonban maradt a régi: a magyarok szeretnek enni, 
nem is akármennyire. Ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy 
a kijárási korlátozások időszakában a korábbiakhoz képest 
is kiemelkedően sokan használták ki az ételrendelés lehe-
tőségét: Budapest mellett Gyöngyösön, Szekszárdon, Ka-
posváron, Mosonmagyaróváron és Szombathelyen például 
kimondottan megugrott a rendelések száma. És ez azóta is 
tartja magát: vidéken a NetPincér által lefedett több, mint 
800 településen egyre népszerűbb az étel házhoz szállítás.

Persze a jó döntéshez sok idő is kell, így márciusról 
áprilisra átlagosan alkalmanként több, mint 10 százalékkal 
tovább gondolkoztunk azon, hogy vajon milyen fogást 
ennénk szívesen aznap. A vírushelyzet hatására nemcsak 
a rendeléssel töltött idő, de a rendelt ételek mennyisége is 
sokaknál növekedett.

A kijárási korlátozások ideje alatt új szokásokat is felvettek 
az ételrendelők. Például egy rövid időre a hamburger leta-
szította a trónról az évek óta élen járó pizzát a rendelések 
toplistáján, de ez nem tartott sokáig: az utóbbi időben 
az olaszok kedvence ismét fölényesen vezet. Míg tavaly 
a legsűrűbb napszak az ebéd– és a vacsoraidő volt, a 
kijárási korlátozások időszakában minden bizonnyal több 
ideje maradt a magyaroknak a vacsorakészítésre, mivel 
április-májusban az esti/éjszakai rendelések helyett az 
ebédidős és délutáni házhoz szállítások szaporodtak meg.

A koronavírus a reggeli szokásainkat is megváltoztatta: 
május végére közel duplájára nőtt azoknak a száma, akik 
az életmentő kávét és a frissen sült péksüteményt házhoz 
rendelték ébredés után. Ehhez pedig úgy látszik könnyű 
hozzászokni, mert a reggel rendelők száma azóta is tartja 
magát. Az esti szórakozásnál is sokaknak nyújtott gyors 
segítséget az azonnali házhoz szállítás: április-májusban 
50%-kal többen szereztek be alkoholt online rendeléssel 
a korábbiakhoz képest. 

Az idén minden borvidéken később kezdődött 
a szüret tavalyhoz képest, a szárazság és a 
tavaszi fagy által érintett fajták esetében 15-20 

százalékos terméskiesés várható – közölte Légli Ottó, 
a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) elnöke. 

A HNT a szüret felénél úgy látta, hogy a maximális ter-
méshozam 2020-ban 3,5-3,6 millió mázsa körül alakul, amely 
megközelítőleg 2,2-2,5 millió hektoliter bor előállítását vetíti 
előre. Ez a mennyiség nemcsak a múlt évi 2,7 millió hekto-
litertől marad el, de az előzetesen becsült mennyiségtől is.

Kiemelték azt is, hogy a minőségre nem lehet panasz, a 
leszüretelt szőlő egészséges, így megvan a kiváló évjárat 
lehetősége.

ÚJ VEZÉRIGAZGATÓ ÉRKEZETT 
A METRO MAGYARORSZÁG ÉLÉRE 

ÍGY VÁLTOZTAK AZ ÉTELRENDELÉSI 
SZOKÁSAINK AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN

IDÉN KEVESEBB BOR LESZ,
DE KIVÁLÓ ÉVJÁRAT LEHET

!
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A Falatozz.hu országos 
ételrendelő portál össze-
állította a legnépszerűbb 

frissensültek tízes toplistáját. A 
felmérés alapján a rántott húsé-
telek továbbra is toronymagasan 
vezetnek. 

A Falatozz.hu országos ételrendelő 
portál legújabb felmérése a magyarok 
frissensült fogyasztási szokásait vizs-
gálta. Idén az összes rendelés 11%-át 
választották ebből a kategóriából, és 
továbbra is a rántott húsételek a leg-
népszerűbbek a fogyasztók körében. 

A frissensült rendelések két legnép-
szerűbb kategóriája az összes rendelés 
nagyjából harmadát kitevő rántott hús 
(27,2%), illetve a gyerekek és a vege-
táriánusok örök kedvence, a rántott 
sajt (14,6%). A leggyakrabban rendelt 
fogásból, a rántott csirkemellből négy-

szer annyi fogyott, mint a roston sült 
változatból. Összességében 2020-ban 
a három leggyakrabban rendelt fogás a 
rántott csirkemell, a Cordon Bleu, és a 
rántott sajt. A dobogó negyedik helyén 
a rántott sertésszelet végzett, amiből 
majdnem harmadannyit rendelnek, 
mint a csirkéből készült változatból. 
Az ötödik helyre a milánói sertésborda, 
a hatodikra a mátrai borzaska, a hete-
dikre pedig roston sült csirkemell került. 
A 9. helyezett a bolognai sertésborda 
lett, a tízes toplista utolsó helyén pedig 
a kijevi csirkemell áll.

Az összes rendelt ételt tekintve a 
Falatozz.hu megrendelőinek 3,1%-a 
rendelt idén valamilyen formában rán-
tott húst (rántott csirkét, karajt, sertést, 
bécsi szeletet, polpettit vagy milánói 
sertésbordát stb.), és 1,6%-a rántott 
sajtot.

FALATOZZ.HU: A RÁNTOTT CSIRKEMELL 
TOVÁBBRA IS AZ ELSŐSZÁMÚ FRISSENSÜLT

VKF Renzel
www.vkf-renzel.hu

NÁLUNK MINDEN SZÜKSÉGES 
HIGIÉNIAI MEGOLDÁST MEGTALÁL:

Saját gyártású termékek raktárról, rövid szállítási 
határidővel.

Irányítás, védelem, informálás

✓  védőfalak

  higiéniai állomások

  térelválasztók✓
✓

tájékoztató állványok

élelmiszervédő termékek

stb.

✓
✓

Keresse webshopunkat: www.vkf-renzel.hu

élelmiszervédő termékek

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete  megtar-
totta hagyományos Kitüntetési Bizottsági 
ülését. A szakma idén 7. alkalommal döntött 

a Gundel Károly-díjazott személyéről.
A Kitüntetési Bizottság 19 tagja 15 jelölt közül válasz-

totta ki azt a személyt, akit méltónak talált a „szakma 
Kossuth-díjára”.

A Kitüntetési Bizottság a 2020. évi Gundel Károly-díjat dr. 
Csizmadia Lászlónak, a BGE KVIK nyugalmazott főigazga-
tójának, és Molnár Attilának, az Arany Kaviár Étterem tulaj-
donosának ítélte oda. Gundel Károly (1883-1956) ikonikus 
jelentőségű vendéglős emlékére alapította meg a Magyar 
Vendéglátók Ipartestülete a szakmai szervezetek széles 
körű bevonásával 2014-ben a Gundel Károly–díjat. Olyan 

személyek részesülhetnek 
a díjazásában, akik a ma-
gyar vendéglátás területén 
Gundel Károly életútjának és 
gasztronómiai munkásságá-
nak példaértékű követői. A díjra az jelölhető, aki a magyar 
vendéglátás területén kiemelkedően sikeres tevékenységé-
vel minimum 25 éve jelen van, feddhetetlen szakmai múlttal 
és példamutató életúttal rendelkezik, a magyar vendéglátás 
történelmi hagyományait ápolja és annak megújulása iránt 
elkötelezettséget érez, a fi atal generáció szakmai fejlődését 
támogatja, valamint közreműködik a magyar vendéglátás 
népszerűsítésében. Az elismerést a vendéglátó szakma 
legjobbjai kaphatják, évente legfeljebb hárman.

KIHIRDETTÉK AZ IDEI GUNDEL-DÍJAZOTTAKAT
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Tizennyolc magyar borvidék 103 borászatának 
tételei indultak idén Az Országház Bora 2020 
borkiválasztás elismeréseiért, amelyeket a 

nyertes borászatok képviselőinek az Országház épü-
letében adtak át.

A szakmai zsűri negyedik alkalommal választotta ki – ez-
úttal 231 benevezett tétel közül – azokat a borokat, amelyek 
Az Országház bora 2020 elismerő címet viselhetik egy újabb 
válogatással gazdagítva az Országgyűlés reprezentációs 
célú borkínálatát. 

A megmérettetésen ezúttal is elsősorban a Kárpát-me-
dencében őshonos vagy már régen meghonosodott szőlőfaj-
ták és tradicionális házasítások, borstílusok kaptak szerepet. 
A pincék kilenc kategóriába nevezhettek versenyborokat, 
idén először rozékat is. 

A borkiválasztás első helyezett tételei, Az Országház Bora 
2020 cím birtokosai olaszrizling kategóriában a csopaki Petrányi 
Pince 2017-es Olaszrizling Birtokválogatása, furmint kategóri-
ában a mádi MAD Wine 2017-es MAD Furmint Selection tokaji 
száraz bora, egyéb fehérbor kategóriában pedig a káptalantóti 
Istvándy Pincészet 2019-es Kékderű Badacsonyi Kéknyelűje. 
Az újonnan bevezetett rozé kategória első győztese a sziget-
csépi Gál Szőlőbirtok és Pincészet 2019-es Kékfrankos roséja 
lett. A vörös borok közül a kékfrankos kategóriát a villányi 
Csányi Pincészet 2017-es Teleki Selection – Villányi Kékfran-
kosa, a bikavér kategóriát a noszvaji Thummerer Pincészet 
2016-os Egri Bikavér Superiorja, a kadarka kategóriát a szek-
szárdi Németh János Pincészet 2018-as Szekszárdi Kadar-
kája, a cabernet franc kategóriát pedig a nagyharsányi Koch 
Csaba Vin Art Pincészet 2017-es Villányi Franc-ja nyerte meg. 
A tokaji aszúk közül az erdőbényei Béres Szőlőbirtok és 
Pincészet 2016-os 6 puttonyos Tokaji Aszúja viselheti Az 
Országház Bora 2020 címet.

Modellváltás nélkül a budapesti turizmus nem 
fogja túlélni a koronavírus-járvány miatti vál-
ságot – mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisz-

tikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója podcastjában.
Hozzátette: arra számítanak, hogy a következő hónapok-

ban a fővárosba külföldi turista nem fog érkezni. Véleménye 
szerint minden vállalkozásnak arra kell felkészülni, hogy a 

„belföld az új külföld”, azaz minél több belföldi turistát kell 
Budapestre csábítani. Az elmúlt hónapokban a belföldi 
turizmus erős volt vidéken, és jelenleg is az; a legtöbb 
szálláshely el van adva a hétvégékre, az emberek az utolsó 
pillanatban foglalnak, ami megnehezíti a tervezést.

A magyar turizmust újraindítani három szereplő együtt-
működésével lehet a vezérigazgató szerint: az állam a 
turisztikai ügynökségen keresztül, az önkormányzatok és 
a vállalkozások. Az MTÜ minden kampányával a belföldi 
turizmust népszerűsíti, ezzel tud segíteni. Ösztönözni kell 
az embereket arra, hogy menjenek éttermekbe, keressék 
fel a fürdőket, járják be az ország különböző szegleteit.

Budapest kitettsége a külföldi turizmusnak 93 százalékos, 
ilyenre nincs példa Nyugat-Európa fővárosaiban. Példaként 
említette Bécset, ahol 80 százalékos, Rómát, vagy Párizst, 
ahol 68, illetve 51%. Meg kell érteni, hogy ez nem fenntart-
ható modell. Bármikor megtörténhet újra, hogy nem jönnek 
a külföldi turisták.

MEGVÁLASZTOTTÁK AZ ORSZÁGHÁZ 
IDEI BORAIT

MODELLVÁLTÁS NÉLKÜL A BUDAPESTI 
TURIZMUS NEM ÉLI TÚL A VÁLSÁGOT

A DiningCity Országos Étterem Hét őszi prog-
ramja október 9 – 18. között zajlott. Ország-
szerte mintegy 130 étterem állított össze 

válogatott alapanyagokra épülő, gondosan megkom-
ponált 3 fogásos menüsorokat a már megszokott 3.900 
forintos Top, 4.900 forintos Prémium, vagy 5.900 forintos 
Exkluzív árkategóriákban.

A tavaszi kényszerű bezárások után különösen nagy 
gonddal összeállított, igényes menüsorokkal készültek 
az őszi Étterem Hétre a résztvevő éttermek. A fogások 
között szarvas carpaccio, füstölt kacsamáj, uruguay-i rib-
eye steak, mákkéregben sült lazac, birka– és bivalygulyás, 
homár barigoule, langusztin cappuccino, vajhal steak, az 
alapanyagok között vaddisznószűz, borjúgerinc, galambhús 
és Angus hátszín is szerepelt. 

Az október 9 – 18. között zajló eseményen mind az étter-
mek, mind a szervezők kiemelt szempontja volt a vendégek 
biztonsága. A foglalási lehetőségek kialakításakor például 
figyelembe vették az adott étterem nagyságát és ehhez 
igazodott a fogadható vendégek maximális száma.

LIMITÁLT HELYEKKEL RENDEZTÉK
MEG IDÉN A 19. ORSZÁGOS ÉTTEREM HÉT RENDEZVÉNYT
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2020. augusztusban a koronavírus okozta 
járvány hatására a külföldi vendégek által 
a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött éj-

szakák száma 71%-kal esett vissza az előző év azonos 
időszakához képest.

A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 2,1%-kal 
mérséklődött. Az összes vendégéjszaka 81%-át a belföldi 
vendégek töltötték el. A kereskedelmi szálláshelyek – folyó 
áron számolt – összes bruttó árbevétele 33%-kal volt keve-
sebb. A belföldivendég-forgalom júniusban kezdődött előző 
hónaphoz viszonyított dinamikus növekedése augusztusban is 
folytatódott. 2020. augusztusban az előző év azonos hónapjá-
hoz képest a külföldi vendégek száma 73, a vendégéjszakáké 
71%-kal visszaesett. A szálláshelyekre érkezett 204 ezer ven-
dég 607 ezer vendégéjszakát töltött el. A szállodákban töltött 
éjszakák száma negyedére esett vissza. Az üdülőháztelepeken, 
a kempingekben és a panziókban 54-58%-os, a közösségi 
szálláshelyeken 84%-os volt a visszaesés. A legnagyobb 
mértékű, 85%-os csökkenés Budapesten történt. A belföldi 

Új magyar gin jelent meg a palettán Mrs Mil-
licent néven. A prémium pálinkáiról ismert 
Bestillo főzdéjéből került ki két év kísérle-

tezés után.
A gin népszerűsége világszerte töretlen. Ez Magyarorszá-

gon sincs másként, részben ezért a Bestillo pálinkafőzde 

saját gint kísérletezett ki. A több mint két éves munka 
eredménye a Mrs Millicent gin lett. 

Ez egy újhullámos gin, melynek ízében nem a boróka 
dominál, hanem különböző fűszernövények, organikus 
citrusok és fűszerek friss, egyedi elegye bontakozik ki 
benne. Botanikai jellege miatt hangsúlyos íze és illata van, 
ezért önmagában is tökéletesen megállja a helyét, illetve 
olyan koktélokat érdemes belőle keverni, ahol érvényesülhet.

vendégek száma 1,4, a vendégéjszakáké 2,1%-kal csökkent. 
A vendégszám 916 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 2,5 
millió volt. Az öt kereskedelmi szálláshelytípusból a panziók 
után a szállodákban és a kempingekben is megfordult az 
előző hónapok trendje: több vendégéjszakát regisztráltak, 
mint az előző év azonos hónapjában. Tízből 6 éjszakát szál-
lodákban töltöttek, ahol a növekedés mértéke 2,8%-os volt. 
A panziókban 13, a kempingekben 15%-kal több éjszakát 
regisztráltak. A legnépszerűbb turisztikai régió a Balaton volt.

A VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA AUGUSZTUSBAN 33%-KAL CSÖKKENT

ÚJ MAGYAR GIN A BESTILLÓTÓL

!

Bádi Gábor a GRANCAFÉ tulajdonosa (és NASZ alel-
nöke) szerint a „tej az új kávé”, a szakma mégis sok 
helyen mellékesen kezeli.

B.G • Beszédes információ, hogy 
„tej” címszó alatt például a hazai 
forróital automaták 90%-a, vagy a 
szállodai reggeliztető kávéautoma-
ták jelentős része növényi zsiradék 
alapon (kókuszzsír), glükózszirup 
hozzáadásával készített „tejport” 
adagol. De az átlagos presszók és 
vendéglátóhelyek, jó nevű cukrászdák is nagy szeretettel 
teszik asztalra a jó minőségű „fekete” mellé a kávétejszínt, 
ami általában és többek között kukoricaszirupot, részben 
hidrogénezett növényi olajat, tejfehérje származékot 
(kazein), és egyéb „érdekességeket” tartalmaz.

– Ez indokolta, hogy gyártóként a MILK IT branddel egy 
kategóriával feljebb lépnek?
B.G • Úgy gondoltuk, hogy a helyes és vállalható út 
mindig felfelé vezet. A MILK IT szortiment termékeivel 
elérhető, hogy a szakma ne csak a kávéból, hanem a 
tejből is a legjobbat nyújtsa, így emelve tovább az adott 
hely jó minőségű kávéját, de biztosítva egyben a valódi 
tej(por) nyújtotta kényelmet is. 

– A MILK IT választékot nézve azt látjuk, hogy több ter-
mékből áll a szortiment.
B.G • Úgy gondoltuk, hogy nem árt a szegmentálás.  
A VENDING mellett belép a HoReCa is, mint célpiac, ahol 
pl. a MILK IT tejporainkkal kiváltható a hűtést igénylő 
jelenlegi tejrendszer is. 

Egy alapanyag váltásnál – nem csak költségoldalról – 
jobb a fokozatosság, így három lépcsős folyamatban 
biztosítjuk a tej(por) felé váltás lehetőségét.      

Az első lépcsőben a valódi tej(por) felé történő minő-
ségi elmozdulást – a már megszokott árszinttől – egy 
nem túl jelentős eltéréssel tudjuk biztosítani, viszont már 
valódi tej alapon; ez a MILK IT Topping 100. 

A második lépcsőben lévő MILK IT 100% sovány 
tejpor már nem csak a VENDING-ben vagy az automata 
kávégépekben, hanem a HoReCa szegmensben, de a 
cukrászatban is tökéletes megoldást kínál.

A 100% sovány tejpor egyébként a MILK IT  
NESPRESSO-kompatibilis kapszulába is bekerült, így az 
ilyen gépekkel dolgozó helyek is egy tökéletesen működő, 
standolható, kényelmes megoldáshoz jutnak.

A MILK IT Proffessional Topping pedig olyan barista 
minőséget nyújt, amit bármely luxus szálloda vagy TOP 
kávéház is bátran használhat.  (x)

Bővebben: www.kave24.hu

A TEJ AZ ÚJ KÁVÉ
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100% papír, 100% újrahasznosított anyagok. 
Ezen dolgozik a Coca-Cola vállalat, hogy 
megvalósuljon a Hulladékmentes Világ. A 

célok eléréséhez a Paboco startup céggel közösen 
megalkották az első papírpalack-prototípust.

A Coca-Cola arra törekszik, hogy 2030-ig minden egyes 
eladott palackja vagy fémdoboza után összegyűjtsön és újra-
hasznosítson egyet, ezzel is jelentősen csökkentve az új, nem 
újrahasznosított csomagolóanyagok használatát, miközben 
csak 100%-ban újrahasznosítható csomagolóanyagokkal 
dolgozik. A dán Paboco tavaly indult innovációs közössége, a 
Paboco Pioneer Community – melynek a Coca-Cola az egyik 
alapítótagja – azon dolgozik, hogy a világon elsőként olyan, 
teljesen bioalapú és újrahasznosítható papírpalackot hozzon 
létre, ami üdítők, szépségápolási cikkek és más mindennapos 
fogyasztói termékek csomagolásaként is szolgálhat. 

Az újrahasznosítható papírpalack prototípusa már elkészült, 
de a tökéletes megvalósításáig még további teendők vannak. 
Az első generációs palack még mindig tartalmaz valamennyi 
műanyagot. „Ez a prototípus papírvázból áll, de még egy 
vékony műanyag a bélése. Ez a műanyag persze 100%-ban 
újrahasznosított műanyagból készül, amely felhasználás után 
ismét újrahasznosítható. De olyan papírpalackot szeretnénk 
megalkotni, amely teljes egészében papírként hasznosítható 
újra. A következő lépésben arra keressük a megoldást, hogy 
műanyagréteg nélküli palackot hozzunk létre” – mondta a 
projekten dolgozó Stijn Franssen, a Coca-Cola EMEA Kuta-
tás-Fejlesztés csomagolási innovációs menedzsere.  

A COCA-COLA 
PAPÍRPALACKOKAT FEJLESZT

Jelentősen megnőtt az érdeklődés idén a bo-
rászati rendezvények iránt, 50 százalékkal 
meghaladta a tavaly ilyenkor mért adatokat

– derül ki Lounge Group elemzéséből, amelyet a Magyar 
Turisztikai Ügynökség (MTÜ) megbízásából készített.

Az elemzés szerint az őszi turisztikai szezon elején folya-
matosan, lassan nő az érdeklődés az interneten az utazások 
iránt. Ugyanakkor a lakosság 57 százaléka továbbra is 
bizonytalannak érzi az idei szezonra tervezett kikapcsoló-
dását. Még inkább felértékelődött a belföldi turizmus, ezt 
legjobban a borturizmus iránti érdeklődés tavalyi évhez 
képest kiugró növekedése támasztja alá.

A Budapesttel kapcsolatos említések háttérbe szorultak 
az interneten, helyét átvették a borkóstolókról, borászatok-
ról és szüretekről szóló bejegyzések. A 18-29 évesek, a 

magasabb iskolai végzettségűek, illetve a fővárosban vagy 
megyeszékhelyeken élők voltak azok, akik az átlagosnál 
nagyobb arányban utaztak kifejezetten borturizmus céljából.

A szürettel kapcsolatban a felhasználók leginkább a 
Balatont és Badacsonyt említették, a magánszüreti ese-
mények nagy részét is az élménybeszámolók alapján a 
balatoni régióban tartották. A top térségek és helyszínek 
listáján szintén a magyar tenger vette át a vezető helyet, 
a Badacsonnyal és Tokajjal összefüggő említések száma 
megduplázódott, a top helyszínek között pedig megjelent 
Villány is. A Szekszárdi Szüreti Napok, a Badacsonyi Szüret 
és a Winelovers események kerültek a fi gyelem középpont-
jába, amiből szintén jól látszik, hogy a borturizmus iránti 
érdeklődés jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban.

JELENTŐS AZ ÉRDEKLŐDÉS A BELFÖLDI BORÁSZATI RENDEZVÉNYEK IRÁNT 

• ÚJDONSÁGOK         

• INNOVÁCIÓK    

• TERMÉKBEMUTATÓK   

• TERMÉKBEVEZETÉSEK   

• AKCIÓK, PROMÓCIÓK        

• NYEREMÉNYJÁTÉKOK   

• ÉTTEREM BEMUTATÓK

• SZÁLLODA BEMUTATÓK

AZ FMCG ÉS A HORECA SZEKTOR
BESZERZŐINEK, ÜZLETVEZETŐINEK

INFORMÁCIÓ: beszerzespiac@termekmix.hu  •  +36-1-614-0121
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A Chaine des Rotisseurs Baráti Asztaltársa-
ság 2020. október 5-én a Gerbeaud Házban 
tartotta éves közgyűlését.  

A lovagrend – mely 1248-ban Franciaországban alakult, 
majd a XX. század közepén megújult – az igényes gasztro-
nómiát támogatja. A szervezet fele-fele arányban amatőr és 

profi  tagokból áll. Fontos küldetés a fi atal 
szakemberek támogatása is. Magyarország 
is több mint tíz éve sikeresen részt vesz a 
fi atal szakácsok és sommelierek nemzetkö-
zi versenyén.  Többek között Kovács Lázár, 
Széll Tamás, Ádám Csaba és Tóth Ágnes 
is szép sikereket ért el a világversenyeken. 

A közgyűlés egyben tisztújító is volt. 12 
sikeres év után Novák Iván leköszönt az 

elnöki pozícióról és az új elnöknek Pintér Katalin választották. 
Az elnökség további tagjai: Vig Bence, Hanzély Attila, Meskál 
Tibor, Kovács Lázár, Kozma Kálmán, Raj Ráchel és Barka 
Áron.  A Felügyelőbizottság tagjai: Novák Iván, Makai Éva 
és Dr. Komáromi Péter. Az első elnökségi ülésen deklarálták, 
hogy az alapítók céljain túl a magyar gasztronómia, a helyi 
alapanyagok népszerűsítését kívánja a szervezet támo-
gatni.  A pandémia okán több kisebb, lokális rendezvény 
megtartását tervezik. A Világszervezet döntése alapján a 
2020. évre tervezett ifjúsági világbajnokságok 2021-ben 
kerülnek megrendezésre, Így lesz lehetőség mind az idei 
évi győztes (Lendvai Levente – Arany Kaviár) mind a jövő 
idei győztes nemzetközi szereplésére.

A budapesti szállodák többségénél az idén a 
bevételkiesés 2019-hez képest 70 százalék 
fölötti, míg vidéken 20-40 százalékos lehet a 

Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége által készít-
tetett reprezentatív kutatás szerint

Az elemzésben kiemelték: az elérhető üzemi eredmény-
szintre vonatkozóan is hasonlóak a különbségek a fővárosi 
és a vidéki szállodák között. A szállodavezetők arra a 
kérdésre, hogy mikor lesz újra a 2019-hez hasonló üzemi 
nyereségszint a szállodában, a többség Budapesten 2023-
2024-et jelölte meg, míg vidéken ez inkább 2021-2022-re 
várható. A választ adó hotelek 10 százaléka még szep-
temberben is zárva tartott, ezek 90 százaléka budapesti 
szálloda. 

A koronavírus-járvány olyan társadalmi és gazdasági 
krízishelyzetet teremtett a világban, amire a modern törté-
nelem során még nem került sor, és ez a 2019-ig "dübörgő" 
magyarországi turizmust sem kerülte el. Pontos hatásai 
még 5-6 hónap elteltével sem világosak, a felmérés azon-
ban rávilágít a budapesti és vidéki szállodapiacok közötti 
jelentős különbségre a várható felépülést illetően. 

A felmérés szerint a válaszadóknak mindössze fele ter-
vezi létszám-optimalizálással orvosolni a kialakult helyzetet. 
Mindez jól mutatja a személyzet minőségének és meg-
tartásának fontosságát. Megjegyezték, hogy a munkaerő 

megtartása és hatékony pótlása a szektorban már évek 
óta nehéz feladat.

A jelentés felidézi: 2020 márciusa – a járvány kitörése – 
előtt a turizmus aranykorát élte Magyarországon országos 
szinten. Tavaly az ágazat a GDP 13 százalékát termelte 
ki, munkát adva több mint 400 ezer embernek. A tavalyi 
évben összesen 23,47 millió vendégéjszakát regisztráltak 
a magyar szállodák, amely egy példanélküli eredmény volt 
a magyar turizmus történetében. Ez a töretlen szárnyalás 
volt jellemző az idén januárban és februárban is, amikor 
átlagosan 9,9 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma a 
2019. hasonló időszakában mért adatokhoz képest.

ÚJ ELNÖKÖT VÁLASZTOTT A CHAINE 
DES ROTISSEURS

SZÁLLODASZÖVETSÉG: 
BUDAPESTEN 70 SZÁZALÉK FELETTI LEHET A BEVÉTELKIESÉS IDÉN
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Hazánk piacvezető ásványvízmárkája hosszú 
évek óta dolgozik a vállalat és az egész iparág 
környezettudatos működéséért.

A Szentkirályi palackok 100 százalékban újrahaszno-
síthatóak, ám idén ősszel, a fenntarthatósági törekvések 
folytatásaként, az ásványvízmárka bevezeti az 50 száza-
lékban rePET-ből – azaz újrahasznosított PET-ből – készült 
0,5 literes palackokat.

 „A Szentkirályi legújabb innovációjával a három alapelvű 
körforgásos gazdaság következő szintjére lép. Az első, már 
teljesített alapelv, hogy a környezetbarát tervezésnek kö-
szönhetően a palackok 100 százalékban újrahasznosítható 
anyagból készülnek.

 A második alapelv szerint kulcsfontosságú a palackok 
hatékony visszagyűjtése, lehetőleg betétdíjas rendszer-
ben, hiszen csak annyit lehet újrahasznosítani, amennyi 
visszajut a gyártásba. A mostani innováció a harmadik, 
másnéven „palackból-palackot” alapelvet követi, amely a 
legfenntarthatóbb megoldás, hiszen a régiből új PET-pa-
lack készül, és ezzel bezárul a PET-körforgás” – mondta 
Balogh Levente, a Szentkirályi Magyarország elnöke és 
tulajdonosa.

 Az új, 0,5 literes kiszerelésű szénsavas és szénsavmen-
tes ásványvizeket kezdetben a netpincer.hu, a kifli.hu és az 
emag.hu webshopokban lehet beszerezni.

A magyarok nagy része még mindig a szüleitől 
átvett vagy tanult étkezési szokásokat követi, 
azonban 89%-uk már a közösségi médiából 

és az internetről tájékozódik az egészséges táplál-
kozásról – derül ki a Magyar Dietetikusok Országos 
Szövetsége (MDOSZ) felméréséből. 

A Hamé Kft. felkérésére készített kutatás a hazai halfo-
gyasztást térképezte fel.

Rávilágított arra, hogy tisztában vagyunk ennek előnyeivel 
és a szervezetre gyakorolt pozitív hatásaival, hiszen 10-ből 
9 ember jelenlegi étrendje is tartalmaz halat, ugyanakkor 
csupán 22%-uk fogyaszt hetente többször ilyen típusú 
ételt. A válaszadók 40%-a ha teheti, friss halat választ, 
közel egyharmaduk pedig a hőkezelt halkészítményeket, 
a halkonzerveket és halpástétomokat részesíti előnyben.

Bár hazánkban növekvő tendenciát mutat az egészség-
tudatosság, a több mint 1100 fő megkérdezésével készült 
kutatás eredménye is megerősítette, hogy nem árt felhívni a 
figyelmet az egészségtudatos életmód, és annak részeként, 
a halfogyasztás előnyeire.

A felmérésből kiderült, hogy a válaszadók az egészsé-
ges életmódról nem csupán az internetről és közösségi 
médiából tájékozódnak, hanem a szakemberek, a dieteti-
kusok tanácsait is elfogadják. A halfogyasztási szokások 
kialakulásában azonban a családnak vitathatatlanul fontos 
szerepe van. A válaszadók 85%-a ugyanis már kisgyermek-
ként, 10 éves kora előtt fogyasztott halat. Az pedig, hogy 
a későbbiekben mennyi halat tartalmaz majd étrendjük, 
nagyban függ attól, hogy a szülők milyen sűrűn és milyen 
típusú halat, halkészítményt iktattak be mindennapjaikba. 
A leggyakrabban rántott formában fogyasztanak halat a 
megkérdezettek, ugyanakkor minden ötödik ember a hal-
krémet és a pástétomot részesíti előnyben. A válaszokból 
az is kiderült, hogy a halfogyasztási szokások majdnem 
minden második embernél hasonlóan alakultak az elmúlt 
években, azonban 43%-uk több halat fogyaszt, mint 5 vagy 
éppen 1 évvel ezelőtt.

EXKLUZÍV rePET-PALACKOT VEZET BE 
A SZENTKIRÁLYI

A HALFOGYASZTÓK 85%-A MÁR 
10 ÉVES KORA ELŐTT MEGSZERETTE
A HALAT
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MEGTARTOTTÁK A HOPFERENCIA RENDEZVÉNYT

A cél a magyarországi kézműves 
sörfogyasztás fellendítése
Megrendezésre került a  hazai komlótermesztés és -szüret szakmai rendezvénye. A résztvevők 

párbeszédet folytattak a területen végbemenő változásokról, illetve arról, miként lehet 

nagyobb ismertséget, teret adni a magyarországi komlótermesztésnek.

kutatási eredmények alapján a legnagyobb európai sörfo-
gyasztók a csehek, évi 149 literes fejenkénti fogyasztá-

sukkal. A második Ausztria, a harmadik pedig Németország. 
Hazánkban az adatok alapján 71 liter a fejenkénti éves sör-
fogyasztás. 

Összességében a nagy gyártók forgalma csökkenő ten-
denciát mutat, és nem meglepő módon a prémium- és szu-
perprémium sörök forgalma kezdett el erősödni. 

A hazai sörfogyasztás a Covid miatt ebben az évben vissza-
esett, ami nagyban köszönhető a vendéglátó szektorban vég-
bemenő változásoknak. Jellemzően ezeken a helyeken csapó-
dik le a sörfogyasztás nagy része, és ahogy mindent, ezt is 
érintette a járvány-helyzet. Mindezek mellett összességében 
észrevehető a nagy sörfőzdék mellé felsorakozó kisebb kéz-
műves sörökkel foglalkozó vállalkozások előretörése, hiszen 
minden, ami egyedi és különleges, annak létjogosultsága van.

A hazai komlótermesztés 
és szüretelés szakmai rendez-
vényének a KEG Sörművház 
adott otthont, ami alapvető-
en is a kézműves, különleges 
sörök Mekkája.

Mint kiderült a rendez-
vényen, a hazai komlóter-
mesztés új kezdetek előtt áll. 
Korábban a nagy mennyi-
ségben termesztett komló a 

80-as évektől teljesen eltűnt az országból. A magyar agrá-
rium viszont akkor lehet versenyképes, ha az élelmiszeripar 
minél nagyobb arányban támaszkodik hazai alapanyagokra. 
A komlótermesztés újjáélesztésére az Agrárminisztérium is 
erőfeszítéseket tett ebben az évben, hogy az egykori hagyo-
mányokat visszaállítsuk. 

Természetesen a kis sörfőzdék is ezt az utat próbálják jár-
ni. Az Uradalmi Sörmanufaktúra komlóföldje Mária Anna-
pusztán adott otthont az éves szüreti mulatságnak, amely a 
kraft sörpiac szereplőinek immár ötödik éve szakmai és ba-
ráti találkozója is egyben. Az egykori Váli Uradalmat Dreher 
Antal építtette 1906-ban, a Pest megyei község területén a 
fővárosban gyártott sör melléktermékét, a malátatörkölyt 
hasznosították takarmányozási céllal. A földterület külön-
legessége, hogy egy régi magyar fajtát, a Bácskai komlót is 
szaporítják, amellyel idővel akár Magyarország is újra fel-
kerülhet a világ komlótérképére. A Bácskai komló fontos-
sága egyértelmű, hiszen minden sört készítő nemzetnek 
megvan a saját, egyedi komlója, és az abból készült külön-

legességek pedig a kuriózum értéket képviselik. Persze még 
nem tudunk nagy mennyiséget termeszteni belőle, ezért a 
termőmennyiséget egyelőre házi sörfőzők között sorsolják 
ki, hogy minél színesebb palettával tudják tesztelni a faj-
ta sajátosságait.

A Hopferencia rendezvény nem titkolt célja a magyaror-
szági kézműves sörfogyasztás fellendítése. Minden érdeklő-
dő találkozhatott a hazai komlótermesztés szakértőivel, és 
rendkívül érdekes előadásokat hallgathatott meg a területről. 

Nem maradt ki a sörkóstoló sem: az idei harvest sörök 
palettájával lehetett megismerkedni közelebbről. A harvest 
elnevezés a frissen szüretelt, zöld komlóval főzött sörökre 
utal. Ilyenből idén három készült Magyarországon: a Monyo 
Brewing és az Uradalmi Sörmanufaktúra közösen, a Zentus 
Craft Beer a KEG Brewing Crew-val együttműködve, a 
Yeast Side Sörfőzde pedig önállóan készítette el a saját vál-
tozatát. 

A
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Napjainkra a szállás vagy az étterem kiválasztásakor 
döntő tényezővé vált az egészségügyi előírások betar-
tásának biztosítása. Az Ecolab vizuális azonosító rend-
szert biztosít HoReCa-ügyfelei számára, amely segíti a 
vendégeket a professzionális takarítási rendszereket 
használó helyek kiválasztásában. Továbbá az Ecolab 
úgy döntött, hogy megosztja tudását és tapasztala-
tát a Covid19-világjárvány által érintett összes iparág 
képviselőivel. 

A vállalat a weboldalán hozzáférést biztosított számos 
ingyenes képzési segédanyaghoz, valamint tisztítási és 
fertőtlenítési tervekhez, falon elhelyezhető utasításokhoz 
vagy az egyes területekre vonatkozó ellenőrző listákhoz.

A HoReCa iparágban mára a legmagasabb szintű hi-
giéniai szabványok garantálása kétségkívül az üzleti si-
ker kulcsa. Elengedhetetlen követelménnyé vált, hogy az 
ügyfelek és az alkalmazottak teljes biztonságban érezzék 
magukat minden egyes létesítményben, valamint az, hogy 
a létesítmény átfogó higiéniai rendszert működtessen.  
A szállodák és az éttermek követik a Nemzeti Népegészség-
ügyi Központ és az országos Tisztifőorvos iránymutatásait.  
Azonban egyre több vállalat próbál egy lépéssel előrébb 
járni, vagyis sokkal szigorúbb biztonsági intézkedéseket 
bevezetni, illetve szüntelenül ellenőrizni a belső takarítási 
eljárások javulását. A víz, az élelmiszer-biztonság és a fer-
tőzések megelőzésében technológiákat és szolgáltatásokat 
nyújtó, világvezetőnek számító Ecolab ebben kíván segíteni 
a vállalatoknak. Az Ecolab szakértői csapata kidolgozta az 

ingyenes hozzáférésű ’Töretlen helyreállítás’ elnevezésű 
programot, amely olyan eszközöket és segédanyagokat 
tartalmaz, amelyek segítik a vállalatokat a munkájuk meg-
szervezésében a világjárvány idején, ezáltal biztosítja a 
biztonságos működést.

– A világjárvány kezdete óta azon dolgozunk, hogy 
korlátozzuk a SARS-CoV-2 vírus terjedését. Támogatjuk 
a vállalatokat és az intézményeket a biztonságos mun-
kakörnyezet létrehozásában és a szükséges biztonsági 
intézkedések végrehajtásában. Meggyőződésem, hogy 
a nemzetközi szakértői csapatunk által kidolgozott se-
gédanyagok megkönnyítik a szállodák és éttermek műkö-
dését, valamint segítenek abban, hogy megfeleljenek ezen 
nehéz időszak kihívásainak – nyilatkozta Aneta Krupa, az 
Ecolab közép– és kelet-európai intézményi szegmensének 
marketingmenedzsere. – A Töretlen helyreállítás prog-
ram a koronavírussal kapcsolatos ismeretek ingyenesen 
elérhető gyűjteménye. Képzési segédanyagokat, webes 
szemináriumokhoz való hozzáférést, kész tisztítási eljárá-
sokat és a vásárlói környezet kulcsfontosságú területeinek 
tisztításához szükséges részletes utasításokat tartalmaz. A 
szállásadók és az éttermek a tevékenységeikhez igazított 
takarítási és fertőtlenítési tervekhez, papír és elektronikus 
változatban elérhető ellenőrző listákhoz, valamint nyom-
tatásra előkészített fali ábrákhoz férhetnek hozzá – tette 
hozzá Aneta Krupa.

Minden segédanyag elérhető a következő címen: 
https://ecolab.com/coronavirus  

AZ ECOLAB INGYENES OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI SEGÉDANYAGOKAT 
BIZTOSÍT A COVID19-JÁRVÁNYRÓL.

TISZTASÁG, MELYRE SZÁMÍTHAT
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TISZTASÁG, MELYRE SZÁMÍTHAT
Napjainkban a vendégek nemcsak a legmagasabb szintű 
tisztaságot várják el az éttermektől, a vendéglátóhelyek-
től és a szállodai létesítményektől. Látható és olvasható 
információkat is akarnak a fertőtlenítéshez és a higiéniai 
biztonsághoz használt módszerekről és eszközökről. Szem-
mel látható megnyugvásra van szükségük a tisztasággal, 

valamint a biztonsági és egészségügyi követelményekkel 
kapcsolatban.”

  – Ügyfeleink támogatása érdekében vizuális azonosí-
tó rendszert hoztunk létre: ez a ’Tisztaság, melyre számít-

hat’ című program. Ajtóra akasztható táblák, ablakmatricák 
és szórólapok tartoznak ide, amelyek információkat tartal-
maznak a partnerségről és a professzionális Ecolab-ter-
mékek használatáról. A fogyasztók megismerhetik belőlük 
a létesítményben a biztonságuk érdekében követett egész-
ségügyi eljárásokat. Az elismert takarítási módszerek hasz-
nálatának tudatában, valamint egy jól ismert márka látha-

tó jelenlétének köszönhetően a vendégek szívesebben 
élnek az éttermek és a szállodák ajánlataival – nyilatkozta 
Aneta Krupa, az Ecolab közép– és kelet-európai intézmé-
nyi szegmensének marketingmenedzsere. 

HA TÖBBET SZERETNE MEGTUDNI, LÉPJEN KAPCSOLATBA AZ ECOLAB KÉPVISELŐJÉVEL.

• Berencsi Géza 06/30-919-2813, geza.berencsi@ecolab.com (Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun- 
Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye)

• Broder Ferenc 06/30-919-2831, ferenc.broder@ecolab.com (Budapest VI. VII. VIII. IX. X. XIV. XXIII. XV.-XX.  
és Nógrád Megye)

• Brunecker Zoltán 06/30-919-2814, zoltan.brunecker@ecolab.com (Budapest III. IV. V. XIII. és Komárom- 
Esztergom Megye)

• Lator Zsolt 06/30-919-2821, zsolt.lator@ecolab.com (Budapest I.II XI. XII. XXI. XXII., Somogy, Tolna és Baranya Megye)
• Takács Balázs 06/30-919-2812, balazs.takacs@ecolab.com (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém Megye)
• Túróczi Erik 06/30-919-2820, erik.turoczi@ecolab.com (Bács-Kiskun, Csongrád és Békés Megye)

Ecolab
Az Ecolab (ECL) több mint kétmillió ügyfélhelyszín megbízható partnereként globális piacvezető a higiéniai, víztechno-
lógiai és energetikai megoldások és szolgáltatások terén, amelyek megóvják az embereket és a fontos erőforrásokat. 
A cég évi 14 milliárd dolláros forgalmat ér el, és 48 000 munkatárssal dolgozik. Az Ecolab átfogó megoldásokat, 
adatalapú információkat és helyszíni megoldásokat biztosít az élelmiszer-biztonság, a tiszta környezet, az optimális 
víz– és energiafelhasználás és a hatékonyabb működés érdekében az élelmiszeripari, egészségügyi, energetikai, 
vendéglátási és ipari piacokon működő ügyfeleknek több mint 170 országban világszerte. Ha további híreket és 
információkat szeretne kapni az Ecolabról, látogasson el a következő weboldalra: www.ecolab.com.

Megtalál minket a Twitteren: @ecolab, Facebookon: facebook.com/ecolab, 
LinkedInen: Ecolab és Instagramon: Ecolab Inc. 
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A Magyar Vendéglátók Ipartestülete – Gundel Károly születésnapján – megtartotta 

hagyományos Kitüntetési Bizottsági ülését, ahol immáron 7. alkalommal osztották ki a Gundel 

Károly-díjat. A Kitüntetési Bizottság 19 tagja 15 jelölt közül választotta ki az arra méltó 

személyeket, akik idén Csizmadia László, a BGE KVIK nyugalmazott főigazgatója, és Molnár 

Attila, az Arany Kaviár Étterem tulajdonosa voltak. A díj, az eddig elért eredményei, illetve 

életútja kapcsán Molnár Attilával beszélgettünk, aki kitért az Arany Kaviár hosszú útjára, és 

arra, miként lehet valaki sikeres ebben a szakmában.

MOLNÁR ATTILA, AZ ARANY KAVIÁR ÉTTEREM TULAJDONOSA

Gundel Károly nyomdokain

25 év elég sok idő a szakmában. Ezalatt az idő alatt mi-
ként jutottál el eddig a megtisztelő elismerésig?

– Alapvetően nekem az egész családom vendéglátós volt, 
így egyszerűen beleszülettem ebbe a szakmába. Azt szok-
tam mondani, hogy vendéglátós dinasztia vagyunk, en-
nek okán már gyerekkorom óta magamba szippantot-
tam ezt az életérzést, ezt a szüleimnek köszönhetem. 
Én 16 éves koromig versenyszerűen sportoltam, de már ak-
kor is nyaranta a vendéglátásban dolgoztam. Az Alabárdos 
Étteremben volt szerencsém ezt megtenni, ami az akkori 
szakma csúcsa volt. Ez volt szinte az egyedüli olyan étterem, 
ahol minden alapanyagot be tudtak szerezni, és ide szivárog-
tak be legelsőnek az új technológiák, az új gasztronómiai né-
zőpontok. Így kezdődött a pályafutásom. 

Akkoriban Jakabff y László vezette az éttermet, akit azóta 
is mentoromnak, sőt talán még pótapámnak is tartok, mivel 
rengeteget tanultam tőle. Végigjártam a szamárlétrát: moso-
gató, pultos, konyhai kisegítő, segédfelszolgáló, felszolgáló, és 
dolgoztam a konyhán és a pályán is. Egy olyan rálátást kaptam 
egy étterem működésére, ami számomra mindennek az alapját 
képezte. De ami még fontosabb volt ennél, hogy megtanultam 
az alázatot, a vendéglátást szívből csinálni. Elsajátítottam azt 

Gundel Károly (1883-1956) kiemelkedő alakja a magyar-
országi vendéglátásnak, nevéhez rengeteg minden fűződik. 
Gasztronómiai könyveivel, melyek idegen nyelven is megjelen-
tek, rengeteget tett a hazai vendéglátó szakma nemzetközi el-
ismeréséért. Hozzá köthető a Wampetics Vendéglő, 1920–1925 
között a Royal Szálló, 1927-től a Gellért Szálló felvirágozta-
tása, és természetesen a Gundel Vendéglő, mely ikonikus és hí-
res világszerte. A magyaros vendéglátás, a magyaros konyha, 
a magyaros szakácsművészet első mestere. Pályája példaértékű 
az utána következő generációknak, és a gundeli úton halad-
va Magyarország szakmai hírneve további sikereket érhet el. 

A vendéglős emlékére a Magyar Vendéglátók Ipartestülete 
2014-ben létrehozta a Gundel Károly-díjat, amiben olyan 
személyek részesülhetnek, akik a magyar vendéglátás terüle-
tén Gundel Károly életútjának és gasztronómiai munkássá-
gának példaértékű követői, és kiemelkedően sikeres tevékeny-
ségükkel minimum 25 éve jelen vannak a szakmában. Az 
elismerést a vendéglátó szakma legjobbjai kaphatják, éven-
te legfeljebb hárman.



PORTRÉ

az elengedhetetlen dolgot, amitől ebben a szakmában egyál-
talán működni lehet: ez pedig a vendégek szeretete.

A következő lépcsőfoka pályafutásomnak 1992-ben volt, 
amikor is bekerültem az épp akkor nyitó Kempinski Szálloda 
csapatába, gyakornokként. Ez egy óriási változás volt: német 
mentalitás, a legmodernebb eszközök, és minden jó szakem-
ber oda ment dolgozni akkoriban. Számomra egy teljesen 
más látásmódot tudott biztosítani. Ott is végigjártam az utat: 
áruátvevő, mosogató, room szerviz, reggeliztető, söröző, bár. 

Dolgoztam a szálloda csúcséttermében, a Gourmet 
Étteremben; a Bistro Jardenben, ami egy lazább stílust kép-
viselt; a Pub Five-ban és az éjszakai bárjában; ugyanakkor 
részt tudtam venni a rendezvényekben és általa a catering-
ben is. Rendkívül fontos volt számomra a kontrolling, az iro-
dai munka, amibe ugyancsak belátást kaphattam. 

Azt tudom mondani, hogy szerencsés voltam abban, hogy 
a szakma szinte minden területén részt tudtam venni, amiről 
egy fi atal azt tudja később mondani, hogy igen, nekem ez a 
része tetszik, és ezt szeretném csinálni.

A tanuló évek és a tapasztalatszerzés után hogyan in-
dult az Arany Kaviár? 

– Említettem, hogy vendéglátós dinasztia vagyunk. Abban a 
szerencsés helyzetben voltam, hogy a keresztszüleim üzemel-
tették az Arany Kaviár Éttermet. Ez időben 1990. Ez azért is 
fontos, mert idén lettünk 30 évesek. Én 1996-tól a keresztszü-
leim kezei alatt megtanultam, milyen is igazából egy magán 
üzletet vinni. Eltöltöttem egy évet velük, majd ők egy szál-
lodát kezdtek el üzemeltetni, és tulajdonképpen ott marad-
tam egyedül az étteremben. Bevallom, 
rengeteget tanultam meg a saját bőrö-
mön, vagy mondjuk úgy, saját káromon. 

Innentől kezdve szinte meseszerű a 
történet. Ebben az időben ismerked-
tem meg Nyíri Szásával. Az volt ben-
ne a szépség, hogy eleinte nem üzleti 
viszonyban dolgoztunk, hanem Szása 
odajött hozzánk a konyhára, és együtt 
vittük a hétköznapok nehézségeit. 
Aztán megismertük egymást, és rá-
jöttünk, egyfelé gondolkodunk, és az el-
képzeléseink teljes mértékig összecsen-
genek. Ennek az lett a végeredménye, 
hogy keresztszüleimtől megvásárol-
tuk közösen az éttermet, beruháztunk, 
hiteleket vettünk fel, és elkezdtük az éttermet együtt vezetni.

Miután ketten elkezdtétek építeni az Arany Kaviárt, 
gondolom, a koncepció is elkezdett változni.

– Az Arany Kaviár Étterem mindig is egy orosz étterem volt, 
a kezdetektől fogva. Nyilván egy séfnek az emblematikus 
ételei rendkívül fontosak egy étterem számára, és Szása tel-
jesen megreformálta a koncepciót. Eleinte a népi ételek vo-
nalán futottunk, aztán egy idő után egy teljesen más szintre 
emeltük magunkat. Úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy 
eljött az Arany Kaviáros ételek időszaka: kifi nomultabb, kor-
szerűbb, egyedi, amolyan cári és franciás, ötvözve a modern 
elvárásokat a tradicionális ételekkel. 

A mi erőnk, úgy gondolom, a folyamatos megújulás, de 
azon eszmeiség mentén, amitől az Arany Kaviár egy ikoni-

kus, ismert hellyé vált az utóbbi években. Nem csak a kony-
hát és az étlapot frissítjük szinte folyamatosan, hanem magát 
az éttermet is. Az évek során tudtunk hozzákapcsolni része-

ket, kialakítani a belső udvarból a te-
raszunkat, és olyan miliőt létrehozni, 
ami méltón tükrözi éttermünk esz-
meiségét. Mondhatjuk, hogy a folya-
matos innovációnak köszönhetően lé-
pésről lépésre építettük fel magunkat, 
és azt elmondhatom, hogy igazából 
most, három éve lettünk kész mind-
azzal, amit megálmodtunk, és látni 
szerettünk volna.

Mikor jött el az a pont ezen az 
úton, hogy Te és Nyíri Szása, 
vagyis az Arany Kaviár a csúcs-
gasztronómiát képviselitek?

– Az éttermünkben – nevéhez méltó-
an –, mindig megtalálhatták vendégeink a kaviárt, manapság 
már széles kaviárválasztékkal rendelkezünk. Magában az ét-
termünkben alapvetően van egy kaviárválaszték. 

Már ez, és az a koncepció, amivel dolgozunk, lényegében 
megcéloz egy releváns közönséget. Egy olyan esszenciális 
étteremnek mondhatjuk magunkat, mely a maga nemében 
szinte egyedülálló, ami nyilván szelektál is. A kaviár a gaszt-
ronómia top három ételében mindig benne volt. Ha megné-
zi valaki a híres séfek által kiadott könyveket, ott biztosan az 
első helyeken benne van a kaviár, a szarvasgomba, a libamáj, 
és természetesen a champagne, vagy épp a pezsgő. 

Úgy gondoltuk, ha valaki tényleg az általunk képviselt 
orosz gasztronómia, vagy épp a kaviár után érdeklődik, ak-
kor nekünk a legjobb minőséget kell bemutatnunk. Méltóan 
e nemes anyagokhoz, amelyeket megkóstolhatnak nálunk, a 
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A harminc év tele 
van történelemmel, 
érzelmekkel,
eseményekkel 
és rengeteg 
tapasztalattal
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legjobb alapanyagokat, különleges, minőségi italokat, boro-
kat, champagne-okat szereztük és szerezzük be, és ezáltal az 
ételeink kiemelkedően magas minőséget, szervizünk pedig 
professzionalitást képvisel. 

Ezen gondolatiság mentén pedig akár a kávéról, akár a vi-
zekről beszélünk, mindenből a legjobbat céloztuk meg. Az 
étterem komfortérzetét, és a vendégtér kialakítását is a leg-
magasabb szintre emeltük, csakúgy, mint a szerviz profizmu-
sát. Tehát a kérdésre a válasz, hogy a kezdetektől a minőségi 
vendéglátást választottuk, ezek összességeként így elmond-
hatjuk: igen, különleges egyedi minőséget képviselünk.  

Az kétségtelen, hogy szakmaiságod hosszú évek tapasz-
talatából nyert erőt és tudatosságot. Ennek a hozomá-
nya maga a Gundel Károly-díj. Hogy élted meg ezt a 
magas elismerést?

– Meglepetés volt számomra. Már csak azért is, mert ez az 
elismerés a magyar gasztronómiának a legmagasabb díja, és 
több társszervezet által kiadott elismerés. Én eddig is követ-
tem az évek során, kik kapták meg, és olyan kollégák közé ke-
rültem ezzel, akik példaértékűek számomra is. Nem beszélve 
a mostani díjazottról, Csizmadia tanár úrról, akinek ezúton is 
gratulálok, hiszen a szakmámban abszolút etalon. Hogy vele 
együtt említenek engem, ez számomra egy hihetetlen nagy 
dolog. A másik, ami kicsit vicces, hiszen nem számolom az 
éveket, meg hogy mit is csináltam már, de egyszer csak kapok 
egy olyan díjat, amit idősebb kollégák szoktak kapni. Ezáltal 
azért rá lehet. döbbeni, hogy tényleg mennyi mindent letet-
tem már az asztalra, és hány év munka van ebben. Nem be-
szélve arról – a szakmabeliek tudják -, hogy a vendéglátásban 
eltöltött évek duplán számítanak. Rendkívül megtisztelő, és 
nagy büszkeséggel tölt el. Mindenkinek köszönöm!

Most ott tart az Arany Kaviár, hogy harminc évesek 
vagytok, ami ritka a magyarországi vendéglátásban. Mi 
a titok?

– Az Arany Kaviár Étterem legmeghatározóbb identitása az 
állandó értékek mentén történő megújulás. Az arany nem csak 

az étterem nevében jelenik meg, hiszen harminc éve járja si-
keresen az arany középutat az állandóság és a megújulás kö-
zött, amelyet generációkon átívelő, stabil vendégköre bizonyít. 

A vendégekkel kialakított egyedülállóan meghitt kapcsola-
tot az elegancia és a luxus biztosítása mellett megtartott csa-
ládias, biztonságos hangulat adja meg. A proaktív profizmus 
azonban nem hagyja megpihenni a vezetést, így akár az al-
kimistákat, mindig hajtja őket az újabb „arany” megtalálása. 
Most is egy óriási megújulás alatt áll az étterem.

Lehet tudni valamit erről az új koncepcióról?
– Október közepétől indítjuk az új menünket, Golden Seasons 
néven. A harminc év tele van történelemmel, érzelmekkel, 
eseményekkel és rengeteg tapasztalattal. Ez egy egyedi me-
nü, amivel egy teljesen új gasztronómiai koncepciót indítunk 
el éttermünkben. A menüben inspirálódtunk ikonikus éte-
leinkből, elkészítési módokból, amikben találkozási pontok 
vannak a tradíció és a modernitás között, amivel teljesen új 
élményt fogunk prezentálni a vendégeink felé. Most a leg-
megfelelőbb lezárni egy korszakot, bár megvan a meglévő 
vendégkörünk, és működik is az üzleti modell, de úgy gon-
dolom, hogy megint itt az idő váltani.

Csak egy pár szóban, mivel manapság ezt a kérdés nehéz 
kikerülni. Hogyan éltétek meg a pandémiás helyzetet? 

– Mi ezt a nagyon kellemetlen, gazdaságilag nehéz idősza-
kot fejlesztésekkel töltöttük, ahelyett, hogy a sebeinket nya-
logattuk volna. Végül is azt is mondhatom a nagy képet néz-
ve, hogy mi jól jöttünk ki, ha nem is anyagilag, de az Arany 
Kaviár életútját mérlegelve mindenképp pozitív történésekkel. 

Azt hozzá kell fűzni, hogy a mi koncepciónk továbbra is 
nagyban épít a törzsközönségre és a magyar vendégekre. Ez 
most mondhatjuk, hogy gyümölcsözik. Ezzel a vírussal saj-
nos most hosszú távon együtt kell élni, komolyan kell venni 
a maszkviselést, betartani azokat a higiéniai előírásokat, amik 
mentén lehet dolgozni. Én arra buzdítok mindenkit, hogy men-
jen nyugodtan étterembe, mert nincs veszélyeztetettebb hely-
zetben, mint bárhol. A vírusnak köszönhető sajnálatos leállás 
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első sokkja után házhozszállítással kedveskedtünk vendége-
inknek, így tarthattuk meg szakembereinket. Elkezdtünk tré-
ningeket, tanfolyamokat tartani, fejleszteni a személyzetet, és 
természetesen magunkat. 

Érkezett hozzánk külföldről egy roppant tehetséges R&D 
(kutatás-fejlesztés) szakember, név szerint Jose Guerrero, aki 
már a leállás után csatlakozott a csapathoz. Az ő tudását öt-
vöztük Kanász László séf, és Kovacsik 
Dániel étteremvezető szakmaiságá-
val, és erre építve hoztuk létre az új 
koncepciót, ami nélkülük nem jöhe-
tett volna létre.

Említetted, hogy a szakmában el-
töltött évek alatt az egyik legfon-
tosabb dolog volt a fi atalok neve-
lése. Vajon hányan voltak már a 
kezed alatt, és milyen gondolati-
ságot próbálsz átadni nekik?

– Pont nemrégiben gondolkodtam 
rajta, a harmincéves nyitva tartásunk 
kapcsán, hogy hányan is fordultak 
meg nálunk – megdöbbentő számom-
ra is. Az a jó, hogy sokukkal a mai napig kapcsolatban va-
gyok, és büszkén nézem a pályafutásukat. 

Nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy fi atal kezdő – le-
gyen az szakács, vagy pincér – olyan gyakorlati helyen tud-
jon felnőni, ahol megszerettetik vele a szakmát. 

Én is nagyon fi atalon kaptam meg a lehetőséget, és ponto-
san ezért szeretek a fi atalokkal foglalkozni. Tudom, hogy ren-
geteg munkával jár, viszont ha megkapják a törődést, odafi gye-
lést, iránymutatást, gondolatokat, csak akkor tudnak fejlődni. 

A legfontosabb a szakmai alázat. Lehet, hogy ez olyan nagy 
szónak hangzik, de ha hiszel valamiben, és meg akarod valósí-
tani, minden erőddel, az előre visz. Ha meg is valósítod, akkor 

lehetsz csak sikeres, és ez sok munká-
val, odafi gyeléssel, küzdéssel jár. 

Hozzánk rendszeresen jönnek tanu-
lók, és akár a konyhán, akár a szerviz-
ben dolgoznak, látják a szakmaiságot, 
elhivatottságot. Viszont mindenkép-
pen fogni kell a kezüket, oktatni őket, 
és semmiféleképpen nem megróni, ha 
hibáznak, hiszen mindenki hibázik. 

Nálunk egy nevelőműhely alakult ki 
az évek során, a fi atal tehetséges szak-
embereinknek biztosítjuk a szakmai 
fejlődésüket azzal, hogy támogatjuk és 
fi nanszírozzuk a hazai és külföldi verse-
nyeken és eseményeken való részvételü-
ket. Ennek köszönhetően legnagyobb 

részben az éttermünk utánpótlását is így tudjuk biztosítani. 
És itt a lényeg! Nekünk, akik a fi atal generációnak átadják 

a tudást, muszáj úgy megmutatni a szakmát, hogy ők is ugyan-
úgy a szerelmesei legyenek, mint mi. Csakis így lehet minősé-
get, és elismerésre méltó gasztronómiát alkotni.

Nemcsak a konyhát 
és az étlapot 
frissítjük szinte 
folyamatosan, 
hanem magát az 
éttermet is



A háttérzene tudatos használata egy olyan biztos eszköz a vállalkozó kezében, mellyel 
növelheti üzlete sikerességét. Nemcsak szórakozóhelyeken, éttermekben vagy 
edzőtermekben fontos a zene szerepe, hanem minden üzletnél. A hazai dalszerzők 
a Zenével jobb! (www.zeneveljobb.hu) oldallal segítik a vendéglátó vállalkozókat a 
megfelelő lejátszási lista összeállításában. 

A háttérzene tudatos használata egy olyan biztos eszköz a vállalkozó kezében, mellyel 

Zene az üzletben: 
lépések és tudnivalók egyszerűen 

Megdöbbentő, milyen sokoldalú a háttérzene hatá-
sa: befolyásolja a hangulatot, a vásárlói döntéseket, 
a munkakedvet, sőt még az ízérzékelést is. Az étter-
mekben a megfelelő látvány-és hangzásvilág a ven-
dégélmény elengedhetetlen része. Ha az ételeink 
és a zene passzolnak egymáshoz, akkor az élmény 
fokozódik. A megfelelően megválasztott háttérzene 
tehát növeli a fogyasztói élményt, így pozitívan hat-
hat az üzlet forgalmára és árbevételre. Fontos azon-
ban tisztában lenni azzal, hogy a háttérzene nincs 
ingyen: a nyilvános zenelejátszás után szerzői jog-
díjat kell fizetni. 

Íme néhány egyszerű lépés, hogyan lehet 
egy vállalkozás jogkövető:

Önkéntes bejelentés az Artisjusnak
A szerzői jogi törvény világosan fogalmaz: a zene hasz-
nálatát – még mielőtt megszólalna az üzletben – önkén-
tesen jelenteni kell az Artisjus Egyesületnek. Az Artisjus 
weboldalán, az oldalsó menüből a megfelelő üzletjel-
leg kiválasztásával néhány kattintással nagyságrendi-
leg kideríthető a fizetendő jogdíj mértéke. Minden ehhez 
szükséges dokumentum és egyéb hasznos információ 
megtalálható az Egyesület weboldalán.

Kedvezmények
Új üzlet létesítése esetén – a megfelelő feltételek tel-
jesülése mellett – az Artisjushoz önként bejelentkezők:

• az első évben 30%,
• a másodikban 20%,
• a harmadikban pedig 15% kedvezményre jogosultak.

Pontosan mennyibe kerül, és hogyan lehet 
bejelenteni?

• Tarifa: Az Artisjus weboldalán (www.artisjus.hu) a 
jobb oldali menüsor Vendéglátás menüpontjában 
kalkulátor számolja ki a fizetendő jogdíj mértékét, 
ha az „Új üzlet bejelentése” oldalt választjuk. Első 
lépésként meg kell adnunk a település lélekszámát, 
ahol az üzletünk található, valamint a befogadóké-
pességet és a nyitvatartási időt.

• Bejelentés: Ehhez nem kell mást tennünk, mint a 
kalkulálás után kitölteni az online űrlapot, majd be-
küldeni azt egyetlen gombnyomással.

• Vendéglátó üzletek zenés rendezvényei (koncertek, dj-k, 
karaoke stb.): Az üzletben alkalmanként megvalósuló 
zenés rendezvényeket nyomtatványon előzetesen be-
jelenthetjük, az űrlap az Artisjus honlapjáról elérhető. 
Rendszeres rendezvények és további kérdések esetén 
az Artisjus munkatársainál lehet érdeklődni. 



Segítenek a dalszerzők
A zene tudatosabb használatában segíti a vendéglá-
tó vállalkozásokat az Artisjus Egyesület által elindított 
Zenével jobb! (www.zeneveljobb.hu) oldal. Itt a zeneipa-
ri szakemberek többek között ötleteket adnak az üzlet 
zenei stílusának és repertoárjának kialakításához, be-
mutatják az aktuális zenei trendeket és gyakorlati tip-
peket kínálnak a zenelejátszó eszközökkel kapcsola-
tos kérdésekben is. 

Az új dalok születését támogatjuk
A háttérzenéből profitáló vállalkozások (éttermek, ká-
vézók, szállodák stb.) jogdíjat fizetnek az alkotóknak, 
így veszik ki részüket az új dalok létrehozásának költ-
ségeiből – hogy a jövőben is legyen háttérzene.

Bezárni kényszerült, szünetelteti a zeneszolgáltatást, más 
változás állt be? Kérjük, jelentse az Artisjusnál pár kat-
tintással: www.artisjus.hu Később tud fizetni? Jelezze a 
bejelentes@artisjus.com e-mailcímen!  (x)

PÖRGESD FEL 
ÜZLETED 
háttérzenével!
zeneveljobb.hu
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Új csatornákon 
szólították meg a fogyasztókat 

a kávéforgalmazók

sebbet jártak el kávézókba, éttermekbe, így ezeknek az egy-
ségeknek a kávéforgalma szinte teljesen lenullázódott. 

Ez a mi esetünkben is igaz volt, szerencsére az egyéb csa-
tornák, mint pl. a kiskereskedelmi egységekben helyben fo-
gyasztásra kínált kávék, vagy az újonnan indított webshop 
forgalma tudta valamelyest kompenzálni a kiesést” - mond-
ta Zádor Ákos, a Pannon Kávé Kft. értékesítési igazgatója. 
A kiskereskedelem felé történő nyitás már évek óta téma volt 
a cégen belül. „Úgy gondoltuk, hogy ennek a legideálisabb 
módja – ami nem veszi el a fókuszt az alaptevékenységünkről 

– a webáruház létrehozása. A vírushelyzet felgyorsította ezt a 
folyamatot, mert szerettünk volna egyéb alternatívát is talál-
ni a kieső forgalmunk pótlására. A webáruház a MindigKávé 
Webshop elnevezést kapta. A MindigKávé koncepción ke-
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A kávépiac itthoni szereplőinek is feladta a leckét a Covid-19. Ám az élelmes gyártók 
és kereskedők felvették a kesztyűt, új csatornákon szólították meg a fogyasztókat 
és a megváltozott piaci igényekhez igazodva fejlődnek tovább.

Webshopot indítottak
Zádor Ákos
Pannon Kávé Kft.
értékesítési igazgató

A hazai kávégépes szolgáltató 
szektor meghatározó szereplője, a 
Pannon Kávé Kft. forgalma is meg-
érezte a Covid-19 hatását. „Sajnos 
szinte az egész kávépiacot negatí-
van érintette a koronavírus járvány, 
vagy legalábbis komolyan megtisztította, átalakította azt. A 

„Maradj otthon” időszak egyet jelentett azzal, hogy fogyassz 
is otthon, azaz az emberek – érthető módon – sokkal keve-
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resztül az egész márkaarculatunk megújul, ennek a beveze-
tése ezekben a napokban kezdődik el, és a jövő évben ez a 
megújulás lesz a fókuszban” - egészítette ki. 

A HORECA szektor bizonytalan helyzetben van manap-
ság. Kiszámíthatatlan, hogy hány vendéget tudnak fogadni, 
milyen módon tudnak nyitva lenni, azaz végeredményben bi-
zonytalan, hogy mennyi kávét tudnak értékesíteni. 

„Pont emiatt rendkívül előnyös választás tud lenni egy 
vendéglátósnak az utólagos adagelszámolásos konstrukci-
ónk, amelynek segítségével nem szükséges több 10 kg kávé 
vásárlásra elköteleződniük, hanem csak a ténylegesen elké-
szített adagokat kell megfi zetniük, ráadásul miután értékesí-
tették azokat. Általában ez az elszámolási rend havi 500 adag 
(kb. 4 kg kávé) vállalása mellett érhető el nálunk. A járvány-
helyzetre való tekintettel ezt a minimum elvárást sem kel-
lett partnereinknek megfi zetniük, ezzel is segítve a további 
működésüket” - fogalmazta meg Zádor Ákos. 

A tavalyi év végén még teljesen más elképzelésekkel futott 
neki a cég az új esztendőnek. „2020-ban kb. 20-30% növek-
ményt terveztünk elérni országos szinten, ami akkor még egy 
reális terv volt. Sajnos ma már a pandémia hatásai miatt lega-
lább ekkora mértékű visszaesésre számítunk” - tudtuk meg az 
értékesítési igazgatótól, aki hangsúlyozta, hogy a Pannon Kávé 
Kft. 100 %-ban magyar tulajdonú vállalkozás, azaz a megter-
melt profi tot itthon költik el, forgatják vissza a tulajdonosok. 

„Mi is erősítjük azt a kampányt, hogy a fogyasztók válasz-
szanak inkább hazai vállalkozások által készített, forgalmazott 
termékeket, szolgáltatásokat. Kiemeljük, hogy a vírushelyzet 

ellenére a kollégáink továbbra is fenntartják a személyes kap-
csolatokat a Partnereinkkel, valamint a szerviz szolgáltatásunk 
gyorsasága sem csorbul. Továbbá az is fontos, hogy minden 
igényt kielégítő kiegészítő termékválaszték legyen (papírpo-
hár, cukor, édesítő stb.), valamint megbízhatóan, gyorsan és 
jó kávét készítő berendezésekkel tudjunk dolgozni. 

A prémium minőségű alapanyagnak, azt gondolom ma-
napság alapkövetelménynek kell lennie, viszont abban sok 
potenciál van még, hogy az alapanyagból ténylegesen ki is 
hozza a maximumot a partner. Ezen oktatásokkal, barista 
képzésekkel tudunk segíteni, ami a legtöbb esetben a szol-
gáltatásunk részét képezi. Szervizszolgáltatással vagy épp az 
üzletek részére kínált egyedi dekor-kialakítással ezek a té-
nyezők egy komplex egészet adnak, ami összességében adja 
a teljes hozzáadott szolgáltatási értéket” - fogalmazta meg 
Zádor Ákos. 

A Pannon Kávé Kft., mint a kávézási szektor teljes verti-
kumában jelen lévő cég azt tapasztalja, hogy egyes ágazatok-
ban csökken a vásárlóerő. Ettől függetlenül a cég optimistán 
tekint a jövőbe. „Készülünk a szezonális termékek felfutására, 
egyre szélesebb választékban jelennek meg a kínálatunkban
a különböző teák, forró csokik. Folyamatosan újítjuk meg a 
gépparkunkat, szélesítjük azon termékek körét, amelyek ed-
dig kevesebb hangsúlyt kaptak az értékesítésben. Gőzerővel 
készülünk a környezettudatosságunk növelésére, ezért egy-
re kevesebb műanyag terméket kínálunk, felváltva őket más 
alternatív „zöldebb” eszközökkel” - ismertette terveiket az 
értékesítési igazgató.
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Újdonságokkal csábítanak
Kiss Zoltán
KAVE-DISZKONT.HU
üzletvezető

A közel három évtizede kávé keres-
kedelemmel is foglalkozó KÁVÉ-
DISZKONT webáruházában az új-
donságok és akciók mellett a világ 
minden tájáról származó több tucatnyi fajta kávé között vá-
logathat az érdeklődő. 

„Ma már nem sikk jó kávét inni Magyarországon, hanem 
alapkövetelmény. Meglátásunk szerint ez az igény már az ott-
honokban is megjelenik. Amíg az elmúlt években szinte minden 
karácsonyfa alatt volt egy kapszulás kávégép, úgy mostanában 
sokkal többen ruháznak be akár automata, akár kisebb kapacitá-
sú félautomata eszpresszó gépekbe. Egyre innovatívabbak a fo-
gyasztók és bátran vásárolnak akár teljesen ismeretlen márkát is” 

- tudtuk meg Kiss Zoltántól, a Kávé-Diszkont üzletvezetőjétől.
A márciusi korlátozásokat követően mind a HORECA 

szektor, mind a vállalati beszerzések gyakorlatilag nullá-
ra redukálódtak. A lakossági vásárlások, bár érezhetően nö-
vekedést mutattak, közel sem tudták pótolni ezt a kiesést. 
A kísérletező kedvű kávé kedvelőknek volt idejük otthon ká-
véspecialitásokat alkotni, újdonságokat kipróbálni. Ebben 
az időszakban jellemzően nagyobb volt az érdeklődés az 
őrölt kávék felé.  „A digitális világ és talán az idei év helyze-
te is segíti, hogy lassan minden családban legyen egy kávé-

specialista. Rengetegen beleásták magukat a kávé rejtelme-
ibe és néha számunkra is zavarba ejtő kérdésekkel jönnek a 
fogyasztók. Otthon - akár egy webáruházban böngészget-
ve - sokkal hamarabb elcsábul bárki, hogy kipróbáljon va-
lami újat. Amíg a megszokott kávézóba azért ül be, hogy 
mindig az elvárt minőséget kapja, addig a sivár karanténos
időszakban vágyik a kalandra” - magyarázta Kiss Zoltán. 

Még egy sokat kóstolt kávéfogyasztó is talál újdonságot a 
Kávé-Diszkont webáruházában, hiszen folyamatosan tesz-
telik az új márkákat, amelyek hosszabb-rövidebb ideig elér-
hetőek lesznek a vásárlók részére.

Duplázódott a partnereik száma
Horváth Gabriella
ROASTOPUS
ügyvezető

A KSH adatai alapján az elmúlt 20 
évben az egy főre jutó kávéfogyasz-
tás hazánkban évi 2 és 3 kg között 
mozgott. Ez a szám az elmúlt 7-8 
évben növekvő tendenciát mutatott. 

„Azt gondolom, hogy ennek a szám-
nak a jelentős részét az olaszos, vagy 
annak titulált sötét pörkölésű kávé jelenti, vagyis a „fekete”. 

Viszont megjelent egy olyan fi zetőképes fogyasztói ré-
teg, mely teljesen új elvárásokat támaszt a kávé tekintetében 
is, előtérbe kerültek az ún. specialty kávék. Ennek a körnek 
a nagysága folyamatosan növekszik a korlátok nélküli on-
line információáramlás, valamint néhány meghatározó ha-
zai piaci szereplőnek köszönhetően. Beleértve szakembereket, 
vendéglátó egységeket, pörkölőket, bloggereket, baristákat 
és sok-sok lelkes fogyasztót” - mondta Horváth Gabriella, a 
Roastopus ügyvezetője.

A hazai kisüzemi kávépörkölők reagálása a megváltozott piaci 
helyzet kapcsán eltérő tendenciát mutatott annak ellenére, hogy 
létrejött egy szorosabb együttműködés a szereplők között. Egy 
részük a teljes leállás mellett döntött, míg voltak olyan piaci sze-
replők, akik beléptek az online értékesítés területére és a kávézók/
éttermek kiszolgálásán túl nyitottak a magánvásárlók irányába is. 

„A Roastopus esetében a vírus okozta piaci változások kevés-
bé voltak érzékelhetőek, mivel a pörkölő létrehozásának alap-
koncepciója egy hiánypótló piaci rés volt: néhány évvel ezelőtt 
Magyarországon nem volt olyan kisüzemi kávépörkölő, ami a 
magán vásárlókat egy teljesen automatizált webshoppal és ál-
landó magas minőséggel szolgálta volna ki, ami mellé értékte-
remtő social media platformot tudott volna kapcsolni.” - tud-
tuk meg az ügyvezetőtől. 

Mint a kereskedelem többi területén, így a kávéfogyasz-
tás esetében is előtérbe került az online vásárlás. Ez nem egy 
meglepő folyamat, hiszen egy teljesen új vásárlási szokások-
kal és online igényekkel rendelkező fogyasztói réteg jelent 
meg néhány éve. „Inkább úgy fogalmaznék, hogy a folya-
mat a vírushelyzet miatt felgyorsult. Ezen a rétegen kívül 
sok olyan vásárló jelent meg, aki korábban az online vásár-
lást hírből sem ismerte, viszont a kialakult helyzetre való te-
kintettel belépett az online vásárlás területére” - magyarázta. 

A kereskedelem ezen szegmensében az állandó magas mi-
nőségen és kiváló kávékon felül nagy hangsúlyt kell fektetni a 
fogyasztók folyamatos edukációjára, valamint a social media 
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WWW.AVXCAFE.HU

MINOSÉGI
KÁVÉÉLMÉNY

KÍNÁLATUNKBÓL  AJÁNLJUK:

10 kg kávé vásárlása esetén
20% kedvezményt biztosítunk

BRAZIL
DIAMOND SPECIALTY 82P
Pörkölt szemes kávé | 1000 g

bruttó 5.990 Ft

AVX BRONZE BLEND
50% ARABICA- 50% ROBUSTA

Pörkölt szemes kávé | 1000 g
bruttó 5.590 Ft

AVX BRONZE BLEND
50% ARABICA- 50% ROBUSTA

Pörkölt szemes kávé | 1000
bruttó 5.590

kedvezményt biztosítunk

BRAZIL
DIAMOND SPECIALTY 82P

1000 g
5.990 Ft

AVX BRONZE BLEND
50% ARABICA- 50% ROBUSTA

1000 g
5.590 Ft

20% kedvezményt biztosítunk

Hazánkban az egyik legnagyobb 
kávéválasztékot kínáljuk
Saját blendek kialakítását is vállaljuk
Pörköléseinkhez az egyik 
legmodernebb és 
legkörnyezetkímélőbb 
pörkölőgépet, 
a Loring S35-t választottuk

Elérhetőségeink:
Cím: 6728 Szeged, Budapesti út 4.
Tel.: +36 70 455 6545
E-mail: avxcafe@gmail.com

felületek értékteremtő tartalmakkal való megtöltésére, mely 
segítséget nyújt abban, hogy a minőséget preferáló réteg to-
vább bővüljön. „A Roastopus kávépörkölő értékesítési stra-
tégiájának alapja az online tér, így viszonylag kevés, de szá-
munkra annál fontosabb vendéglátóegységet szolgálunk ki. 
Fontos kiemelni, hogy ezek a kávézók zömében a magyar tu-
rizmusra és fogyasztókra építő egységek. Számukra természe-
tesen halasztott vagy hosszabb intervallumot felölelő fi zetési 
lehetőséget biztosítunk, amennyiben igénylik” - fogalmazott. 

Hogy milyen fogyasztási szokásokkal bírnak ebben a szeg-
mensben a fogyasztók, Horváth Gabriella elmondta, hogy 
az újhullámos kávépiachoz köthető fogyasztók merőben más 
fogyasztási szokásokkal és minőségi elvárásokkal rendelkez-
nek, mint az átlag kávéfogyasztók ma Magyarországon, azon-
ban az árérzékenység természetesen ezen a szinten is jelen 
van, viszont tágabb határokat jelent. Nagy feladat ezeknek a 
kifi nomult érzékekkel rendelkező fogyasztóknak a kiszolgá-
lása, hiszen egyetlen gyengébb minőségű terméket sem to-
lerálnak. Ha pedig egy ilyen tétel jut el hozzájuk, márka ide 
vagy oda, többet nem vásárolnak az adott pörkölőtől” - ma-
gyarázta az ügyvezető, aki a Roastopus jövő évi terveit ille-
tően elmondta, hogy nagy kihívás lesz számukra a következő 
év, hiszen a nekik bizalmat szavazó fogyasztók száma meg-
duplázódott a 2019-es évhez képest. „Szeretnénk az ő igé-
nyeiket a megszokott minőségben és gyorsasággal kiszol-
gálni. Ehhez újabb folyamatokat kell automatizálnunk az 
üzemben. Szeretnénk előre lépni a környezettudatosság út-
ján is. Bízom benne, hogy 2021-ben a partnereink bevoná-
sával sikerül olyan megoldásokat megvalósítanunk, melyek 
csökkentik a környezeti terhelést, viszont a kávé minőségét 
illetően nem igényelnek kompromisszumot” - tette hozzá.

20%-os forgalomnövekedés 
a webshopban

Farkas-Horváth Szilvia
AVX Kft. 
értékesítési vezető

Magyarország európai viszonylat-
ban a kávéfogyasztást tekintve az 
alsó szegmensben helyezkedik el, az 
AVX Kft. ezért is érzi küldetésének 
hazánkban a kávékészítés, kávéfo-
gyasztás népszerűsítését. „Cégünk tapasztalatai alapján azt 
látjuk, hogy van egy fogyasztói réteg, akik nagyon nyitottak 
az ún. újhullámos kávézásra, ami a világosabb pörkölésű ká-
vék térnyerésében nyilvánul meg. Persze vannak olyanok is, 
akik a megszokott, már bevált, sötétebb pörkölés nyújtotta 
ízvilágból nem engednek és azt látjuk, hogy a kényelmi ká-
vékészítés is egyre jobban teret nyer a kapszulás kávéfogyasz-
tás formájában” - tudtuk meg Farkas-Horváth Szilviától, az 
AVX Kft. értékesítési vezetőjétől. Mivel a járvány miatt egyre 
többen kényszerülnek otthon maradni vagy home offi  ce-ban 
dolgozni és egyre többen vásárolnak kávégépeket, így a fo-
gyasztók saját döntése lett, milyen kávékat vásárolnak.

„Azt gondoljuk, hogy ezen az óriási piacon a márkahűség 
megtartása az egyik legfontosabb és egyben a legnehezebb 
feladat is. Mi ezt folyamatos tanulással és a minőségünk fej-
lesztésével igyekszünk fenntartani” - mondta az értékesítési 
vezető. A cég nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy minél több 

kávéfogyasztóhoz eljusson, ezért fontos számukra, hogy részt 
vegyenek a kávéfogyasztást népszerűsítő rendezvényeken, ki-
állításokon, kóstoltatásokon, ahol szeretnék a fogyasztókat 
megismertetni az új trendekkel.

„Az AVX kávékat nagyobb arányban a webshopunkon ke-
resztül értékesítjük. A pandémia hatása miatt a vevők szin-
te minden szektorban elmozdultak a webshopos vásárlások 
irányába, ezáltal a mi forgalmunk is ezen a területen növeke-
dett, idén 20%-kal nőtt. Hazánkban szinte egyedülálló pör-
költ kávé kínálattal rendelkezünk, ezzel is segítve a szektort, 
hogy mindenki meg tudja találni egy helyen a számára ide-
ális kávétípusokat. A vásárlási mennyiségek függvényében 
több ársávot hoztunk létre, amivel a nagyobb megrendelő-
ket, cégeket ösztönözzük a termékeink megvásárlására” - fo-
galmazta meg Farkas-Horváth Szilvia. 

S hogy mik a hírek a cég háza táján? „Cégünknél a leg-
nagyobb és legjobban várt újdonság, hogy szeptembertől egy 
új kávépörkölő gépet, egy Loring S 35-t állítottunk üzembe, 
amivel nem csak a teljesítményünket növeltük meg, hanem 
a pörkölésünk minőségében is egy jelentős előrelépés való-
sult meg. Ezzel a technológiával a kávé ízminősége is töké-
letesebb lesz, mert a kávészemek kíméletesebb hőbehatáson 
esnek át, ezáltal a kávé sajátságos ízjegyei még jobban érvé-
nyesülnek. Terveinkben az új pörkölő gépünk nyújtotta, nö-
vekvő termeléskapacitásunk kihasználására szeretnénk a leg-
nagyobb hangsúlyt fektetni, így több vendéglátóegységet, 
kávézót, éttermet tudunk kiszolgálni” - ismertette terveiket 
az értékesítési vezető. 
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A kávénak nincs szüksége népszerűsítésre. 

Miért is lenne? Hiszen aki egyszer megkóstolta, 

tudja, hogy az isteni illat és a speciális, kesernyés íz nem 

a kávé egyetlen titka. Az igazi áldás, a koffein már az elfogyasztása

utáni percekben elkezdi kifejteni jótékony hatásait az emberi szervezetben. 

Nem véletlenül ez a világ egyik legnépszerűbb itala. 

De hogy immunis lenne-e a kávé és a piaca a Covid-19-re és annak hatásaira? 

Ez már közel sem olyan egyértelmű. 

Bizonytalan kilátások
A közelmúltban ünnepeltük a kávé világnapját. Ez az ün-
neplés azonban idén nem lehet teljesen felhőtlen, hiszen a 
Covid-19 nagy ütést mért a kávépiacra és a HORECA szek-
torra is. A tavaszi felvásárlási láz a kávépiacot sem kerülte el, 
extra keresletet eredményezett. A bezárásra kerülő vendég-
látóhelyek látogatása helyett az emberek áttértek az ottho-
ni kávéfogyasztásra. Főleg tavasszal Észak-Amerikában és 
Európában nőtt meg jelentősen a kereslet a kávébab iránt, 
hiszen a nagy áruházláncok pótolni akarták a készleteiket. 

Az ICO (Nemzetközi Kávé Szervezet) nemrégiben nyilvá-
nosságra hozott kutatása a Covid-19 kávéágazatra gyakorolt 
hatásait vizsgálta. A szervezet azon 16 tagországa vett részt 
ebben a felmérésben, akik a világ kávétermelésének 85%-át 
adják, köztük Brazíliával, Vietnammal, Kolumbiával, Indiával, 
Costa Ricával és Indonéziával. Ezen országok mindegyike 
a Covid-19 hatására májusban olyan intézkedéseket veze-
tett be, amelyek súlyosan érintették a kávészektort. Egyrészt 
a munkaerőpiacra gyakorolt kedvezőtlen hatásával, de a lo-
gisztikai hálózatokat és az export infrastruktúrájának műkö-
dését is megzavarta, ami szállítási késedelmekhez és megnö-
vekedett kereskedelmi és tranzakciós költségekhez vezetett. 

A válaszadó országok 70%-a arra számít, hogy a kávéter-
mesztésből élő háztartások bevételei csökkenhetnek. Több 

mint a fele pedig azt várja, hogy nőni fognak a kávéter-
mesztés ráfordítási költségei. Nemcsak az anyagbeszerzés 
és az ellátórendszer zavarainak köszönhetően, hanem a mű-
trágyák és növényvédő szerek árának növekedése miatt is, 
mivel néhány helyi valuta leértékelődött az USA dollárhoz 
képest. Bevétel tekintetében tehát a krízis leginkább a farm-
munkásokra és az ültetvényesekre van hatással. A betakarí-
tást és szállítmányozást illetően a válaszadók nagyobb része 
(38%-a) számít negatív hatásra, míg a feldolgozási területek 
már kevésbé tűnnek sérülékenynek. 

A belföldi fogyasztások jelentősen nőttek az elmúlt évtize-
dekben. A ma előállított kávé kb. 15%-a az exportáló orszá-
gokban marad, ott fogy el. A Covid-19 hatása az exportáló 
országok fogyasztására hasonló az importáló országokéhoz: 
ugyanúgy eltolódás mutatkozik a helyszíni fogyasztástól az 
online eladás és a kiszállítás felé. 

A tanulmányból kiderül, hogy a pandémia miatt a bi-
zonytalan bevétellel és likviditási problémával küzdő farme-
rek fenntarthatósági beruházásai csökkenhetnek. A felmérés 
idején a válaszoló 16 ország közül mindössze egynek nem 
volt pénzügyi intézkedése a gazdaság megsegítésére, míg a 
többi országban ezek a rendelkezések közvetve vagy köz-
vetlenül jótékony hatással vannak a kávészektorra is - de-
rült ki a riportból.

Kávét 
a világnak!
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Többlettel zárul a 2019/20-as kávéév
A világ kávétermelését a 2019/20-as évben 169,34 millió 
zsákra becsülték, ami 2,2%-kal kevesebb a tavalyi évhez ké-
pest. Ezen belül is az arabica termelése 5%-kal 95,99 millió 
zsákra csökkent, míg a robusta kávéé 1,9%-kal, 73,36 mil-
lió zsákra nőtt. A világ kávéfogyasztása 0,5%-kal csökkent, 
mivel a járvány továbbra is nyomást gyakorol a világgazda-
ságra és nagy mértékben korlátozza a házon kívüli kávéfo-
gyasztást. Ennek eredményeként pedig a 2019/2020-as ká-
véév 1,54 millió zsák felesleggel zárul. Összehasonlításként, 
a tavalyi időszak 4,4 millió zsák többlettel zárult. A két egy-
mást követő többlet pedig korlátot szab az árak visszaren-
deződésének, ami így a 2007-2018 közötti hosszú távú átlag 
(fontonként 1,35 dollár) alatt marad – tudtuk meg az ICO 
legutóbbi kimutatásából. 

Brazília, a világ legnagyobb kávéexportőre a 2019/2020-
as kávéévben 6,8%-kal kevesebb kávét exportált, mint egy 
évvel ezelőtt. Az exportmennyiségben őt követő Vietnam 
(-7%) és Kolumbia (-5,9%) adatai szintén hasonló tenden-
ciákat mutatnak. Összességében a világ kávéexportja jelen 
kávéév első 11 hónapjában (2019 októberétől 2020 augusz-
tusáig) 5,6 százalékkal 116,54 millió zsákra csökkent, ösz-
szehasonlítva a tavalyi év ugyanezen időszakában exportált 
123.44 millió zsákhoz képest. 

Érdekességként: egy zsákba 60 kilogrammnyi kávébab ke-
rül, egy csésze kávé (2 dl) pedig körülbelül 11 gramm pörkölt, 
vagy 2 gramm instant kávét tartalmaz. Egy kilogramm kávé 
tehát nagyjából 90 csésze pörkölt kávénak vagy ötszáz csésze 

instant kávénak felel meg. A kávé túlnyomó részét továbbra 
is zöld kávé formájában exportálják, ami a 2019 és 2020 jú-
niusa között szállított összes kávé 90,4%-át teszi ki. Az old-
ható (instant) kávé szállítmányai a teljes mennyiség 9,1%-át 
tették ki ebben az időszakban, míg az exportált pörkölt ká-
vémennyiség csupán a teljes export 0,5%-a volt.

A kávé ára három hónapos csökkenés után 
júliusban emelkedett
Három hónapos csökkenés után júliusban végre emelkedett 
a kávé ára – derül ki az ICO statisztikáiból. A Nemzetközi 
Kávé Szövetség adatai alapján júliusban 4,7 százalékkal, át-
lagosan fontonként 1,04 dollárra nőtt a kávé ára.

Az összes kávécsoport ára emelkedett 2020 júliusában, de 
a legnagyobb növekedést a Brazil Naturals tudhatta magáé-
nak, melynek ára 5,8 százalékkal emelkedett. Szeptemberre, 
harmadik hónapja egymás után végre minden csoportmu-
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tató emelkedett. Az átlagár pe-
dig fontonként 1,16 dollárra nőtt. 
Ugyan az árak emelkedtek, de továbbra 
is alacsonyak a 2007-2018-as hosszú távú átlag-
hoz képest, ami fontonként 1,35 dollár. Ha kiemel-
jük a szeptemberi adatokat, akkor azt látjuk, hogy a kávé ára 
a hónap közepéig fontonként 1,20 dollár felett maradt, míg-
nem szeptember 14-én 1,17 dollárra esett vissza. A hónap 
további részében tovább esett, elérve a 1,09 dolláros mély-
pontot, kitörölve az előző három hét nyereségét. 

A finnek szeretik a legjobban
A világ legtöbb kávéját fogyasztó nemzete az Amerikai 
Egyesült Államok, akik országos szinten átlagosan 400 mil-
lió csésze kávét fogyasztanak el naponta. Az európai konti-
nensen körülnézve talán meglepő adat, hogy a temperamen-
tumuk miatt az olaszokat vagy a spanyolokat gondolhatnánk 
a legnagyobb európai kávéfogyasztóknak. Ők sem vetik meg 
a frissítő fekete nedűt, de arányait tekintve mégis a finnek 
fogyasztják a legtöbb kávét a világon. Közel 12 kilogram-
mot fogyasztanak el fejenként évente, ami lebontva 5 csészét 
tesz ki egy nap. A skandináv nemzetek valóban nagy kávé-
fogyasztók, hiszen utánuk a norvégok következnek az éves 
szinten fejenként 10 kg-os kávéfogyasztással. 

Hazánkat nem sorolhatjuk be a nagy kávés nemzetek 
közé. Míg fél évszázaddal ezelőtt, 1970-ben az egy főre ju-
tó kávéfogyasztás mindössze 1,6 kilogramm volt fejenként 
Magyarországon, addig a KSH adataiból kiderül, hogy az 
1980-as évek óta nálunk is egyre többen hódolnak kávézás 
örömeinek. 2018-ban 2,7 kg volt itthon az egy főre jutó ká-
véfogyasztás. 

Mit hoz a jövő?
Várhatóan a fenntarthatóság lesz a legfontosabb szempont a 
közeljövőben a kávépiacon, ahogy a világ elkezdi maga mö-
gött hagyni a pandémiát. Az emberek tudni akarják, hon-

nan érkezik a kávé, mennyire etikai-, 
társadalom- és környezettudatosak a kávé-

termesztésben érintett felek. 
A GlobalData friss felmérése szerint a fogyasztók 43%-a 

vallotta azt, hogy a fenti tényezők erősen befolyásolják őket 
a termék vagy szolgáltatás választása esetén. 

A kávézó tulajdonosok is egyre jobban odafigyelnek a 
fenntartható és etikus forrásból származó kávébeszerzésre, 
valamint a környezetvédelemre, például az újrahasznosít-
ható vagy éppen cserélhető kávés poharak és újrahasznál-
ható szívószálak használatával. Persze az eldobható pohár 
problémája csak nagyon apró része a kávéipar által hagyott 
ökológiai lábnyomnak (0,6%) - de sok kicsi sokra megy! 
Hazánkban is sok a példamutató cég, köztük a Starbucks, 
aki például idén papírra cserélte a műanyag szívószálakat, 
majd augusztus végétől egy újfajta szívószálmentes fedő-
vel rukkolt elő a poharai tetején. Így próbálja csökkenteni 
a világszinten napi fél milliárd egyszer használatos szívó-
szál problémáját és a keletkezett műanyaghulladék meny-
nyiségének csökkentését. 

Kóstolta már?
Amíg a pörkölt kávé leginkább a tradicionálisan kávékedvelő 
nemzeteknél (pl. Egyesült Államok, Brazília, Németország, 
Olaszország) népszerű, addig a hagyományosan teakedvelő 
országok (pl. Egyesült Királyság, Ázsiai országok) alapvetően 
az egyszerűbben elkészíthető kávék mellé teszik le a voksukat. 

Persze az újdonságokra és specialitásokra a világ min-
den táján kíváncsiak és nyitottak a kávé szerelmesei. A kö-
zelmúlt egyik újdonsága volt a különleges eljárással készült 
Nitrokávé, ami hasonlóan habos és selymes, mint a barna sör. 
Nagynyomású nitrogén hozzáadásával készítik, aminek kö-
szönhetően egy egyedi, édesebb íz érhető el hozzáadott cukor 
nélkül. További pozitív hatása, hogy az így elkészült nitro-
kávé sokkal lágyabb és kevésbé savas lesz. Aki a krémes ízvi-
lágra esküszik, nem hagyhatja ki a Dél-Koreából származó 
Dalgona kávét sem, ami a covid-19 alatt lett igazán népsze-
rű. Leginkább azért, mert otthon is könnyen elkészíthető és 
nagyon látványos. Instant kávét, cukorral és vízzel együtt kell 
felverni ahhoz, hogy egy karamell-színű habot kapjunk, amit 
aztán rákanalazhatunk a tej tetejére és máris egy luxus kiné-
zetű kávéspecialitást kapunk. A kávégyümölcs, pontosabban 
annak lehántolt és kiszárított héja, spanyolul Cascara is sok-
oldalúan felhasználható. A kiszárított cascara emlékeztet a 
tealevelekre. Ez a superfood tele van antioxidánssal, prote-
innel, vassal és rosttal. Főzéssel vagy áztatással kávét és teát 
is lehet készíteni belőle, a végeredmény pedig egy alacsony 
koffeintartalmú, gyümölcsös ízvilágú édesebb ital. Egy pil-
lanat alatt készíthetünk egy jó erős feketét, a JOT Ultra ká-
vé segítségével. Ez a kis üvegbe zárt kivonat hússzor erősebb, 
mint egy hagyományos kávé. A legtisztább és legkoncent-
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SZE-SZÓ SZIKVÍZ- ÁSVÁNYVÍZ PALACKOZÓ KFT.
2700 Cegléd Mizsei út 34.  •  szegedipiroska0118@gmail.com  •  Telefon: 0620/3204-574

Cégünk családi vállalkozásban mûködik 1991 óta. 
Cegléd körzetében terítjük a szénsavas vizet, 2 és 21,5 literes kiszerelésben.

A vásárlói szokások változásával 2005-tôl viszonteladók részére töltjük az ásványvizeinket 
a Gerje 841 vízkönyvi számú kútjainkból. 

PANNÓNIA AQUA  •  Lúgosító hatású elismert ásványvíz (B-115)
CEGLÉDI AQUA  • Nátrium szegény, elismert ásványvíz (B-345)

2006-tól megjelentek a komoly kávéfôzô gépek. A magas ásványi anyag tartalom sok gondot jelentett a gépek 
karbantartásában, valamint a kávé minôségét is befolyásolta a vízben fellelhetô fertôtlenítô szerek. Ezt felismerve 
üzembe állítottunk egy berendezést, ami az ásványi anyag tartalmat kiszûri a ivóvízbôl. Ez a berendezés a víz 
vezetôképességét gyógyszertári minôségben állítja elô. Vezetôképessége 15 mikrosiemens alatti. 

KÁVÉFÔZÔ VÍZ  •   ajánlott: kávéfôzéshez, teafôzéshez, levesek készítéséhez,
DESZTILLÁLT VÍZ  •  ajánlott: akkumulátorokhoz, gôzölôs vasalókhoz, laboratóriumi használatra stb.

Telephelyen kiszolgálás:  hétfôtôl péntekig: 8-17 óra, szombat: 8-12 óra

ráltabb folyékony kávé a világon. Csupán egy teáskanállal 
kell egy pohár forró vagy hideg vízhez vagy éppen tejhez 
adni és máris kész az ébresztő reggeli ital. S ha ezek az új-
donságok nem lennének elég különlegesek, akkor még min-
dig ott vannak a világ legdrágább kávéi, a Kopi Luwak és a 
Black Ivory Coff ee. Előbbi esetében a cibetmacskával etetik 
meg a kávészemeket rejtő kávécseresznyét, ami végigmegy 
az állat emésztőrendszerén, majd utána kerül feldolgozásra. 
Utóbbi hasonló eljárással készül azzal a különbséggel, hogy 
a thai elefántok testén küldik végig a kávégyümölcsöt, hogy 
egy speciális, zamatos és csak korlátozott mennyiségben el-
érhető kávét nyerjenek belőle. 

Pesten a világ tíz legszebb kávéháza közül az egyik
A kávé nemcsak egy frissítő ital, sokkal több annál. Egy szer-
tartás, egy igazi ünnep. Különösen igaz ez, ha egy baráti társa-
ságban egy kellemes helyen fogyaszthatja el az ember. Az első 
kávéházakat Konstantinápolyban nyitották meg a XVI. szá-
zad derekán, majd egy évszázaddal később az olasz, angol és 
francia arisztokrácia is rászokott az új italra. Budapest anno, a 
századfordulón kiérdemelte a „kávéházak városa” címet, a több 
mint félezer kávéházával, melyeknek a kor legnagyobb alakjai 
is a törzsvendégei voltak. A kávéházak ma is a társas érintke-
zések közkedvelt színterei. Válogathat a vendég kis családias, 
vagy éppen főúri enteriőrrel berendezett kávézó között szinte 
bármilyen hangulatút és stílusút. Ha pedig szeretne beülni egy 
kávéra a világ tíz legszebb kávézója közül az egyikbe, nos akkor 
sem kell messzire utaznia. Egy amerikai weblap szerint a nagy 

és fényűző budapesti New York kávé-
ház is kiérdemelte, hogy en-
nek az elit csoportnak a 
tagja legyen, hi-
szen bevá-
lasztották a 
világ tíz leg-
szebb kávéhá-
za közé.

Vidd és idd!
A kávé nem csak azért olyan 
népszerű, mert annyiféle fajta ká-
vé és ízvilág között lehet válogatni, 
hanem azért is, mert tökéletes „kapd fel 
és vidd” innivaló, bármikor, amikor csak szükségünk van rá. 
Ugyan az azonnali fogyasztásra kész (RTD – Ready-to-
drink) kávékból fogy világszinten a legkevesebb, mégis az ez 
iránti kereslet növekszik a legjobban. Az elsősorban fi atalok 
körében népszerű kávé most a vírushelyzet idején még na-
gyobb népszerűségre tett szert, hiszen a palackozott kávé-
hoz az élelmiszerüzletekben és szupermarketekben könnyen 
hozzájuthat a vásárló. A variánsok száma pedig szinte vég-
telen. Tehetjük fókuszba az ízt, az egészséges összetevőket, 
vagy a hatását. Igaz az RTD kávék általában alacsonyabb ká-
vé- és koff eintartalommal rendelkeznek, de már megjelen-
tek a piacon az eszpresszó alternatíváját kínáló, magas kávé- 
és koff eintartalmú élénkítő italok is. 
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Óvatosabban, átgondoltabban 
vásárolnak most a vendéglátósok
A kávé a mindennapjaink része, széles körben fogyasztott élvezeti cikk, melyre teljes iparágak 

alakultak ki. Addig a pontig, míg a kezünkbe kerül a kávéital, jó néhány állomáson kell 

keresztülmennie. Magát a kávétermést betakarítani, szortírozni, szállítani, és számtalan 

formában és profi llal pörkölni kell. Ennél a lépésnél megálltunk, és kikértük a szakemberek 

véleményét a fennálló helyzetről.

kat, de folytatta. Azt kell mondanom, az utóbbiak nyertek, 
mert azok most egész szépen tudnak működni. 

Nekünk az volt a szerencsénk, hogy több szegmenssel is 
dolgozunk. Ami kiesett a HORECA szektorban, azt visz-
szahozta a kereskedelmi láncok teljesítménye, hiszen az em-
berek fogyasztottak kávét, csak annyit történt, hogy átrende-
ződött a felvevőpiac. 

Nálunk még az is tapasztalható volt, hogy az ügyfeleinket 
szinte meg is tudtuk duplázni augusztus végére. Ebben nagy 
szerepe van az ügyfélkapcsolatoknak, és a korrekt üzleti ma-
gatartásnak. Sokszor segítettünk a partnereinknek azzal, ha 
láttuk, hogy valaki megszorul, vittük neki a kávét, és meg-
beszéltük, hogy akkor egyenlíti ki, ha már tudja. Egyrészt 
nekünk is érdekünk az ő fennmaradásuk, a másik, hogy sok 
esetben itt már baráti kapcsolatokról beszélünk, és segítsünk 
egymásnak, ha van rá lehetőségünk. 

Én teljesen pozitívan látom az egészet, hiszen stabil lába-
kon tudunk állni. Jelenleg a forgalmunk nagy része a csoma-
golásmentes üzletekből származik, illetve mi is elindítottuk 
az online kereskedésünket, ami elég jól felfutott a Covid alatt. 

Hozzáteszem, hogy mi az üzletben mindig biztonsági já-
tékot játszottunk, ami azt jelenti, hogy soha nem nyújtóz-
kodtunk tovább, míg a takarónk ért, ennek okán hál’ isten-
nek nem rendített meg minket a két hónapos rendkívül gyér 
forgalom sem. 

Amire oda kellett fi gyelni, az az alapanyag beszerzése. 
Jellemzően ezt befolyásolta a vírushelyzet, hiszen ami eddig 
két hét alatt érkezett meg, az akár másfél hónapot is csúsz-
hatott. Egyet lehetett tenni: egy kicsit több kávét kellett ren-
delni, hogy ne legyen kiesés. Jelenleg ez is vissza tudott már 
állni a normális kerékvágásra. A vírushelyzet alatt az tudott 

Agasztronómia és a turizmus a covid-járvány miatt külön-
leges történelmi helyzetbe került. Ez a speciális hely-

zet rányomta a bélyegét a specialty szektorra is, és felmerül-
het a kérdés, vajon hogyan is muzsikálnak a pörkölők, akik 
jórészt a HORECA szektorra építenek. 

Ezen a területen is fel kellett venni a kesztyűt, és olyan 
megoldásokat találni, ami gazdaságilag - ha nem is teljes 
mértékig - stabilizálni tudja a vállalkozások fennmaradását.

BLCKEST Coffee Roasters
Gergely Attila

– Maga a pörkölőüzem hat éve van jelen a piacon. Eleinte 
hobbinak indult, aztán kinőtte magát. Azt tudni kell, hogy 
a pörkölők elég zárt világ, tehát szinte mindent magának 
kell kitapasztalnia az embernek. Csak, mondjuk úgy, infor-
mációmorzsák állnak rendelkezésre, de azért már vannak 
nemzetközi fórumok, ahol például megtalálhatók pörkö-
lési profi lok. (Pörkölési profi l: Milyen időintervallumban, mi-
lyen hőfokon, pörköljünk. Mikor vegyük el a füst elszívást, ho-
gyan dolgozzunk a levegővel). 

Az első évben mi is tesztelgettünk, aztán megtaláltuk a saját 
stílusunkat. Miután lehetőségünk volt átvenni egy pörkölő-
üzemet, elkezdtünk komolyabban foglalkozni az üzlettel is. 

Kezdetekben két-három kávéval, mára körülbelül húsz 
fajtával. Természetesen folyamatosan cserélgetünk és fej-
lesztünk. Mi több szegmensben is megtaláltuk a piacot: az 
egyik csapásvonal a kávézók, cukrászdák, éttermek; a másik 
a csomagolásmentes boltok, jelenleg 20 ilyen üzletbe szál-
lítunk; a harmadik vonal pedig a multinacionális cégek. Ez 
azért is fontos, mert azt vettük észre, hogy ezek a multi üzle-
tek is elkezdték lecserélni a szortimentjüket minőségi kávékra. 

Minket is erősen érintett a vírushelyzet, főleg áprilisban, 
mikor megérkezett az első hullám. A forgalmunk 10% alá 
esett vissza szinte egyből, és ez még májusra is érvényes volt. 
Aztán egy rendkívül érdekes dolog történt, hiszen júniusra a 
várthoz képest rendkívüli módon megerősödött a piac: kije-
lenthetjük, hogy rekord rendelések jöttek be. Ennek persze 
örültünk, és azt láttuk, hogy magára talál a piac. Amit fon-
tos itt megemlíteni, hogy az április-májusi mélypontban a 
partnereink között azt vettük észre, hogy két típus van: az 
egyik, aki bepánikolt és bezárt, elküldte az embereit; a má-
sik, aki kitartott, megtartva az embereit, szűkítve a kiadáso-
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talpon maradni, aki megfelelő tartalékokat tudott felhalmoz-
ni. Magyarországon körülbelül 50 pörkölő üzem működik, a 
piciktől egészen a nagyokig, és nyilván itt is voltak sajnos ki-
esők, de jellemzően nem érintette a kávépörkölő- és forgal-
mazó piacot annyira komolyan a vírushelyzet, mint a ven-
déglátóhelyek esetében.

One Eleven
Molnár Attila

– Mivel majdnem minden kávépörkölő a specialty területén 
úgy működik, hogy a vendéglátóhelyek vásárolják a kávéi-
kat, és ott van a volumen, komolyan megéreztük mi is en-
nek a válságnak a hátulütőit. Azzal szerintem majd minden 
kávépörkölő szembesült, hogy nem vásárolják meg a termé-
keiket, mert nincs kinek továbbértékesíteni. 

Amikor hivatalosan mindenkinek be kellett zárni, konk-
rétan a forgalmunk a nullára esett vissza. A mi vállalkozá-
sunk szerencsére tudatosan felépítve több lábon áll. Nyilván 
a kávéértékesítés a legmarkánsabb tevékenység, de mellette 
rendelkezünk webshoppal, és szakmai tanfolyamokat is tar-
tunk. Bevallom, nagyon sajnáltam azokat a kollégákat, akik 
csak a vendéglátóhelyekre történő kávéértékesítésre építkez-
tek. Nyilván ez a legegyszerűbb, legkényelmesebb formája a 
bevételek megszerzésének, de most szerintem mindenki szá-
mára kiderült, hogy ez nem elég. 

Nekünk az volt, és most is az a szerencsénk, hogy már 
régóta van egy webkereskedésünk, ami a magánember vá-
sárlóknak is kínál otthoni fogyasztásra kényelmes megol-
dást. Tehát mi nem a válság beálltakor kezdtünk kapkodni 
az online értékesítés felé, hanem egy bejáratott rendszerrel 
rendelkeztünk. Ez két dolog miatt fontos: egyrészt a szolgál-
tatók az ilyen rendszereket a megnövekedett igények miatt 
három-négyszeres áron készítették el; a másik, hogy koránt-
sem jelentett sokaknak megfelelő megoldást. Azért mondom 
ezt, mert észrevehető tendencia volt, hogy az induló web - 
shopok nem tudták felvenni a versenyt a már működő és jól 
preferáló felületekkel. Sokan tévúton jártak azzal, hogy majd 
ez segít nekik, és megoldás lesz a kimaradt fogalomra, de ez 
nem így van. Egy webáruházat bizony be kell járatni, ami 
hosszú idő, akár évek kérdése. Sokaknak maximum arra volt 
elegendő, hogy meg tudják tartani az alkalmazottakat, vagy 
még arra sem, ha a befektetéseket is mérlegeljük. 

Nekünk a Covid alatt, mivel az otthonfogyasztók be voltak 
zárva, megnőtt az online értékesítésünk. Mikor nyilvánvaló-
vá vált, és kritikus lett a helyzet, nekünk is lépéseket kellett 
tenni, így ráerősítettünk a tanfolyamaink szervezésére. Már 
2009 óta Sopronban és Budapesten is van barista iskolánk, és 
gyakorlatilag intenzívebben foglalkoztunk azzal, hogy a jog-
szabályoknak megfelelő feltételek mentén megtarthassuk a 
képzéseinket. Szerencsére igény volt rá. Akár magánemberek 
részéről, akár a szakmából, mondjuk úgy, sokan hirtelen ráér-
tek, mert valljuk be, rengetegen elvesztették az állásukat. Így 
aztán a képzéseinken többrétű érdeklődési körrel rendelkező 
résztvevők jelentek meg. Volt, aki egyszerűen tovább akar-
ta, akarja képezni magát, hiszen bezártak a vendéglátóhelyek, 
és inkább fejlesztették magukat a kényszerszabadságuk alatt. 
És voltak olyanok is, akik alapvetően szeretik a kávé világát, 
és ha már így van, egy új szakmát szerettek volna kitanulni. 
Még egy része van a vállalkozásunknak, mivel 2011 óta ér-

tékesítünk gépeket is, akár az otthon fogyasztóknak, annak a 
gondolatiságnak a mentén, hogy mi minden szinten szeret-
tük volna elérni a fogyasztóinkat. A webshop, a tanfolyamok, 
illetve az értékesítés nálunk bizonyos szinten tudták pótolni 
a kiesett vendéglátóegységekből hiányzó forgalmat, persze 
az a kiesés, amit okozott a válság, sajnos visszahozhatatlan. 

Ami még fontos, hogy az alapanyag-ellátás nem sérült. Arra 
azért minden országban figyeltek a törvényalkotók, hogy a 
tranzitkereskedelem, az árukereskedelem ne sérüljön, hiszen 
az utolsó mentsvára mindenkinek az volt, hogy a portékáját el 
tudja adni. Körülbelül két hétig tartott egy bizonytalan idő-
szak, de aztán megoldhatóvá vált, viszont a nehezítő tényező 
az euro mozgása. Az összes pörkölő külföldről szerzi be a ká-
véját, vagy dollárban vagy euróban fizetve. Amikor megnöve-
kednek a beszerzési árak, viszont egy rendkívül ár-érzékeny 
piacon dolgozol, nem sokat tudsz csinálni. Ha kompenzálni 
akar valaki emeléssel, óriási kapufát lő. Szóval képtelenség a 
helyzet, be kell nyelni a veszteséget. 

Amit feltétlen meg kell említeni, hogy minden olyan te-
rület, aki beszállító a vendéglátásba, tudott támogatásokat 
szerezni, és megsegítették az intézkedésekkel. Kivéve a ká-
vésokat. A pálinkások, a sörösök, a borászatok kaptak segít-
séget. És mi van velünk, kávésokkal? Sokkal több kávézó van 
Magyarországon, mint étterem. Sajnos semmilyen támoga-
tási kategóriába nem esik bele a kávépörkölő. Mivel a kávé 
nem magyar takarmány, az agrár döntéshozók ezt figyelmen 
kívül hagyták. Hiába itt dolgozzuk fel. Hány olyan borá-
szat van, aki külföldről származó szőlőből készít bort, vagy 
a sörpiac, ahol a komló megint csak főleg külföldről érkezik. 
Ez azért elgondolkoztató szerintem. Innen is szeretném er-
re felhívni a figyelmet. 

A megszorítások enyhülésével tulajdonképpen nyáron új-
ra elkezdtünk kávét értékesíteni, azt tudom mondani, hogy 
az átlagos forgalmunk 70% volt, a maximális teljesítménye a 
vállalkozásnak. Most pedig, mióta újra azt kapjuk a médiá-
ból, amit, és kicsit áttekinthetetlen formában jut el az infor-
máció az emberekhez, érezhető a félelem. A boldogságot 
okozó 70%-ról megint elkezdtünk igencsak lefelé csúszni. 
Megint óvatosabban, átgondoltabban vásárolnak a vendég-
látósok, mert egyszerűen nem mernek rendelni, hiszen az 
emberek elkezdték kevésbé látogatni a helyeket. 
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Amikor Pesten és Budán egyre-másra zártak be a vendéglátóhelyek, nyár elején – június 2-án 

– megnyílt az Arch & Beans Coffee Works. Bár még csak négy hónapja várja a vendégeket ez a 

békebeli hangulatú kávéház, majdhogynem teltházzal működik. 

mondhatni Covid-kompatibilisan – az asztalok között 
felállított üvegfalakkal -, mindazonáltal kiváló ízléssel 

kialakított kétszáz négyzetméteres belső térben kapott he-
lyet a látványpörkölő is, amelyet maga a tulajdonos üzemel. 
Ezek szerint létezhet olyan üzleti modell, amelyik a koro-
navírus idején is sikerre van ítélve? Egyebek mellett erre a 
kérdésre vártunk választ az Arch & Beans tulajdonosától, 
Lóránth Zoltántól.

Amikor megálmodta ezt a helyet, mennyire volt elsőd-
leges szempont visszahozni a mindennapokba a klasz-
szikus kávéházi életérzést?
– Engem tulajdonképpen egy jó értelemben vett önzés ve-

zérelt, ami némi túlzással lényegében 48 éve motivál. Mindig 
azt csinálom, aminek tudok örülni, illetve, ha üzletről van szó, 

A akkor olyasvalamit szeretek piacra dobni, amit én magam is 
szívesen megvennék. Tulajdonképpen ez maga az üzletpoli-
tikám, hogy nem akarok mást, mint ami jelen van a piacon, 
csak másképpen. Ami pedig azt illeti, nagyon vágytam er-
re az elegáns helyre, ahol a vendég megkaphatja azt a csúcs-
minőséget, amit egy klasszikus kávéház kínálni tud. Minden 
negatív felhang nélkül mondom, hogy azok az emberek, akik 
itt és most jól akarják érezni magukat, egyfajta lopott életér-
zést teremtenek maguknak. Vagyis próbálnak kiutat találni 
abból a riasztó valóságból, ami körbeveszi őket. Amikor el-
képzeltem ezt a kávéházat, lényegében életre hívtam azt az 
életérzést, ami elviszi őket, amiben egy kicsit lehetek bécsi 
kozmopolita, de érezhetem magam londoni férfi nak, vagy 
berlini világpolgárnak, egyszóval bárki lehetek arra az egy 
órára, ameddig beülök ide. Ha úgy tetszik, egy régi New York 

LÓRÁNTH ZOLTÁN – AZ ARCH & BEANS TULAJDONOSA

„Az üzletpolitikám az, hogy nem 
akarok mást, mint ami jelen van 
a piacon, csak másképpen”
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Kávéház-hangulatú helyet álmodtam magamnak, ami egy kis 
időre kiemel a hétköznapok közegéből. Tulajdonképpen itt 
a sikerformula elsősorban nem a kitűnő kávé, de még csak 
nem is a barokkos, félig indusztriális, romantikus belsőépí-
tészeti megoldás, hanem az, hogy aki ide bejön, kiszabadul 
egy kis időre a megszokott budapesti miliőből, és szerintem 
ez az, amitől ez a hely életképes. 

Az első vírushullám lecsengése után, kora nyáron kezd-
ték meg működésüket. Ebben a járványidőszakban ez 
nagy bátorságról tanúskodik!  

– Nekem itthon éppúgy, mint Új-Zélandon (Lóránth Zoltán 
2018-ig működtetett Új-Zélandon kávézót és pékséget – a szerk.) 
mindenkor az volt a szempontom, hogy ha bármibe is bele-
fogok, annak az első perctől kezdve működnie kell. Úgyhogy 
itt van egy óriási különbség az én személetem és a többi pi-
acon lévő gasztro-vállalkozó hozzáállása között, akik azt 
mondják, hogy az első évben senki ne akarjon profitot. De 
miért ne? Ha nem robban be valami, vagy ha nem indul be 
a szájhagyomány útján egy szinte azonnali növekedés, ak-
kor miben bízik valaki? Nyilván az idei évben a Covid-19 
keresztbe tett, tehát azok az emberek, akikre targetáltunk, 
mind-mind eltűntek, ezáltal nekünk is újra kellett gondol-
ni ezt az egészet. 

Amikor még a tavaszi nyitásban gondolkodtunk, és már-
cius 11-én beütött a krach, pillanatok alatt kiderült, hogy 
nemcsak az ország, de az egész földgolyó leállt. Ezzel a 
globális „üzemzavarral” elvileg nem tud mit kezdeni az 
ember, mert óriási volt a bizonytalanság. 

– Természetesen abban továbbra is erősen hittem, hogy kell 
egy ilyen jellegű kávéház, ahol a helyben pörkölés látványa, 
maga az illat annyira csábító, hogy törvényszerűen imádni 
fogják a vendégek, de ha nincsenek emberek, akkor nincs 
miről beszélni. Emlékszem, hogy amikor június 2-án meg-

nyitottunk, óránként jött be valaki, és ivott egy kávét, így 
abszolút nem tudtuk, hogy mire lehet számítani egy ilyen 
abnormális helyzetben. Ahogy teltek a hetek, láttunk egy 
pozitív tendenciát, de az még a tizede sem volt annak, amit 
elterveztem. Sajnos augusztus 20-a sem hozta meg a kívánt 
áttörést, és ráadásul kiderült, hogy szeptembertől indul a 
második hullám. Nos, ebben megmaradni pozitívnak, a lé-
tező legnagyobb kihívás. 

Amióta üzleti vonalon tevékenykedem, mindig az volt a 
célom, hogy elérjem azt a pozíciót, hogy ne eladjak, hanem 
meg akarják venni azt, amit kínálok. Emiatt döntöttem úgy, 
hogy kitartunk, de ehhez minimalizálni kellett a működést. 
Mivel beszakadt a piac, nyilvánvalóan a pörkölő sem olyan 
kihasználtsággal üzemel. Szerettem volna szállodáknak, ét-
termeknek, irodáknak kínálni ezt a vadonatúj márkát, ami a 
jelen világhelyzetben istenigazából nem tudott megszület-
ni. S hogy mitől maradtunk mégis életben? Nos, az történt 
velünk itt Pesten, ami Budán is lezajlott több helyen, hogy 
megjelentek a helybeli emberek. A környéken élőknek kö-
szönhetjük, hogy már nullán vagyunk. Tovább építkezünk, 
mert az ELTE szeptember végén nem ment át online ok-
tatásba, tehát a fiatalok maradtak, a környező irodaházak-
ból is járnak hozzánk, vagyis elkezdett bejáródni a hely. 
Szerintem 2020-nak a legnagyobb üzenete az, hogy feke-
tén-fehéren kiderül, hogy mi az igazi, őszinte és mi a hitvány. 
A szónak abban az értelmében, hogy nem eredeti, vagy kor-
rekt. Egyáltalán nem azért, mert most úgy tűnik, hogy en-
nek a nyertesei közé tartozom, hanem mert látom a piacot. 
Azt érzékelem, hogy iszonyatos kapkodás van, napi szintű 
improvizálás zajlik. Nekem minden hónapban a plusz 15 
vagy 20 százalék egy reményteli állapotot mutat, mert lá-
tom a növekedést.  

Korábban azt mondta, hogy ennél a helynél a sikerformu-
la elsősorban az, hogy megadja a vendégeknek azt a „lo-
pott életérzést”, amire vágynak. Ahhoz viszont, hogy egy 
patinás vendéghely prosperáljon, elengedhetetlen a pré-
mium minőség. Önök honnan szerzik be a kitűnő kávét? 

– Valóban nagyon nem mindegy, hogy melyik az a kicsi farm, 
ahonnan a kávébab megérkezik. Amikor a világ számos tájáról, 
úgymint Brazília, Nicaragua, Peru vagy éppenséggel Costa 
Rica, megérkeznek a szállítmányok, akkor ezekből kiválasztom 
azt, amiből a single origin lesz. Persze nagyon fontos meg-
találni az érdekes-izgalmas, nagyszerű kávékat, de számom-
ra a kihívást a blendelés jelenti. Ettől leszünk mi különlege-
sek, hogy a vendég megkapja azt a kávéízt, amire vágyott, és 
közben érzi, hogy attól különleges, mert van benne egy csavar. 

Mi prémium minőséget kínálunk, amit úgy lehet elér-
ni, hogy három-, négyféle kávéból állítjuk össze a csészében 
az aromát. Tehát miután megérkezik az egy vagy két ton-
na nyerskávé, elhelyezzük a raktárunkban, ahol tároljuk, és 
utána folyamatosan történik a pörkölés, ami tulajdonkép-
pen egy sütést jelent. 

 
A vendégek láthatják is ezt a pörkölést, amit Ön egy 
üvegfal mögött végez. Maga a folyamat hogyan zajlik? 

– Voltaképpen a pörkölő-gép egy légkeveréses sütő és egy 
centrifugának a keveréke. Van ebben a szerkezetben egy per-
forált, lyukas acéltartály, mondhatni egy üst, ami egy vízszin-
tes tengelyen egyfolytában, egy bizonyos fordulatszámmal 
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pörög. Alulról gáz melegíti, és átfúvással, meg három szon-
dával mérjük állandóan a hőfokot, miközben bizonyos idő 
alatt – 12-14 perc -, készre sütjük a kávészemeket. Ezután 
nagyon gyorsan visszasokkoljuk, ami egy hűtési folyamatot 
jelent. A végén pedig becsomagoljuk, és az így elkészült ká-
vé megy a polcra, vagy azokhoz, akik már rendelnek tőlünk. 

Ha jól értem, akkor Önöknél állandó kísérletezés zajlik 
az ízekkel, mert sok helyről, sokféle kávé érkezik. A ven-
dégek melyik aromát preferálják a legjobban?  

– A kávé elkészítésének folyamatát egy épület szerkezeti ele-
meihez tudnám hasonlítani. Ahogy egy ház pincéje, föld-
szintje adja a fundamentumot, úgy nálam a brazil kávé az 
alap, ahonnan indítom az építkezést. Ha egy kicsit citruso-
sabb ízvilág felé megyek, akkor jöhet Afrika, de ha nem ezt 
a nugátos ízharmóniát szeretném előidézni, amit a brazil ká-
vé képvisel, hanem tovább akarom vinni egy másfajta ízprofil 
felé, akkor előveszek valamilyen közép– vagy dél-amerikai 
kávét, amitől kap egy csokoládés aromát. 

Ma már egyébként leginkább a feldolgozás különbözteti 
meg a kávékat. Fontos kihangsúlyozni, hogy ezek nem íze-
sített kávék, mert nálunk nincs semmilyen extra adalékolás. 

A sztenderd kínálatban hányféle kávé szerepel?
– Ha csak és kizárólag én működtethetném az egész rend-
szert, akkor nyilván nyolcvanféle kávénk lenne, mert kínai 
tányérzsonglőrként oldanám meg a feladatot. Viszont az al-
kalmazottaktól nem várhatom el, hogy ennyire képben legye-
nek. Ennélfogva van egy fix kávénk, a házi blend – Espresso 
Astoria –, és van egy vendég blend, ami egy single origin. Ha 
valaki specialty kávéra vágyik, akkor kaphat egy világosabb 
pörkölést, aki meg klasszikus-olaszosra vágyik, szintén ihat-
ja azt a kávét, amit szeretne. 

A környezettudatos csomagolásban is megpróbáltam in-
novatív lenni, így egy jó kis minimalista designt találtunk ki, 
de ezt sem bonyolítottam túl. 

Milyen gépet használnak a kávéfőzéshez?
– Ez fontos kérdés, mert itt megint szembementem a ma-
instreammel. Teljesen józanul végiggondoltam, hogy itt van 
a belvárosban ez a 200 négyzetméteres hely, ami nagyon pa-
zar, és ahol helyben pörkölök, amit rajtam kívül senki más 
nem csinál, ennélfogva úgy döntöttem, hogy nem veszek 5 

millió forintért egy presztízsgépet. Elkezdtem keresni a pi-
acon egy optimális kávéfőző gépet, és találtam egy relatív jó 
állapotban lévő, használt olasz LaCimbali-t, amit utána fel-
újítottunk. Tulajdonképpen újjá építettem egy 15 éves gépet, 
ami most úgy néz ki, mint egy restaurált Alfa Romeo. Így 
az egyötödéért megcsináltam ezt a nagyon jól funkcionáló 
kávéfőzőt, ami remekül bevált. 

Ahogy korábban beszélgettünk róla, Önök sikeres vá-
laszt adtak a világjárvány teremtette éles helyzetre. Mit 
tanácsol a jelenlegi szituációban a vendéglátóhelyeknek? 

– Mivel egy óriási helyzeti előnyből indulok, bármilyen taná-
csot mondanék, az nem lenne valós. Ez a helyzeti előnyöm 
abból fakad, hogy tavaly decemberben megállapodtam há-
rom befektetővel, mert nem akartam kizárólag saját pénz-
ből létrehozni ezt a 100 milliós beruházást. Miután elmond-
tam nekik a „Pezsgő Víziómat”, majd ismertettem az üzleti 
koncepciómat, mindhárman beleszeretettek ebbe a projekt-
be, és beszálltak befektetőként. Én hoztam a know-how-t, a 
remekül működő formulát, ami a Mária tér (Lóránth Zoltán 
tavaly júniusban nyitotta meg Budán – a Mária téren – a Kávé 
Művek nevű helyet – a szerk.), ők pedig biztosították az anya-
gi hátteret a megvalósításhoz. 

Tanácsként azt tudom mondani, hogy egy cégvezetőt ne 
csak az anyagi szemlélet vezéreljen, hanem maximálisan tegye 
bele a saját személyiségét is az üzleti vállalkozásába. Mondjon 
nekem még egy olyan helyet Pesten, ahol a mi kávéházunk-
hoz hasonlóan, a tulajdonos mindig megtalálható, bármikor 
be tud állni a műszakba, elbeszélget a vendégekkel, és nem 
mellesleg, ő pörköl. Valószínűleg az olasz családi vállalkozá-
sok jutnak eszébe, joggal! Meg lehet nézni, hogy a Budán és 
Pesten működő üzleteik közül mennyi prosperál. Eltalálta: 
mind! Tehát azt a jó tanácsot tudom adni, hogy: Legyetek 
igaziak, és legyetek ott abban, amit csináltok, mert mindig 
az ember az, akitől egy hely működik. 

Ha egyszer vége lesz a vírusjárványnak, változtatnak-e 
valamit a helyen?

– Nekem az egyik legjobb tulajdonságom a kreativitásom, leg-
alábbis úgy gondolom, hogy abban vagyok nagyon erős, ami 
egy belső igény az állandó változtatásra. Ebben az esetben 
azonban ez a túlcsinálást jelentené, mert szerintem az Arch 
& Beans Kávéház kész van. 

A hardver és a szoftver is a helyén, ezt már csak működ-
tetni kell szeretettel és alázattal, meg persze hatékonyan. 
Egyértelmű, hogy ez az állapot nem fog örökké tartani, és 
nyilvánvalóan hatással lesz a piacra, ahogy megváltoznak a 
vásárlói igények és szokások is, de amíg ember lesz a földön, 
vágyni fog közösségbe, és valószínűleg fog kávét inni. 

Online ugyanis nehéz kávét inni…
– Valahogy így. Amikor tavasszal összedőlt a piac, arra majd 
mindenkinek a házhozszállítás volt az üzleti válasza, de ne-
kem az volt a véleményem, hogy ne azt tegyük, amit min-
denki más. Itt volt is egy kis feszültség a befektetők és köz-
tem egyébként, de nagyon úgy tűnik, megérte megvárni, hogy 
letisztuljanak a dolgok. 

Ha pedig vége lesz ennek a mostani őrületnek, akkor az 
Arch & Beans is feljut arra a repülési magasságra, amin már 
mindenki nyugodtan fogja tudni majd élvezni a kávé ízét. 



LITAUSZKI ZSOLT,
A BDPST HOTEL ZRT. 
KREATÍV SÉFJE

Gyors lesz a 
visszarendeződés

A magyarországi csúcsséfek története egytől 

egyig különbözik, viszont sok olyan egyezés 

van a szakmai pályafutásokban, melyek a 

sikerhez vezető utat kövezik ki: alapvetően a 

szakma szeretete, a szívből való főzés, és a 

mérhetetlen elhivatottság.

itauszki Zsolt is azon séfek egyike, aki megjárta a világ 
konyháit, komoly alapanyag ismerete révén méltón büsz-

kélkedhet olyan pozíciók betöltésével, mint a Gundel kreatív 
séfj e. Jelenleg sem kisebb feladatot vállalt. Erről, szakmai pá-
lyafutásáról, és a vendéglátás mostani korszakáról kérdeztük őt.

Bár sokan ismernek, és azok közé tartozol, akik 
Magyarország gasztronómiájának útjában mérvadó 
szerepet töltenek be, de beszéljünk arról először, ho-
gyan is kezdődött a pályafutásod.

– Én egy olyan családban nőttem fel, ahol mindig mindenki 
főzött. Az édesanyámnak volt étterme, és én mindig ott ser-
tepertéltem mellette. A nagymamám szenzációsan főzött, a 
nagypapám kertész volt, és az akkori téeszekben dolgoztak. 

Annak idején nem lehetett mindent megvásárolni, mint 
manapság. Csak egyfajta paradicsom volt a piacon, ezzel 
ellentétben nálunk a kertben már akkor legalább 15 fajta 
termett. Én orosházi vagyok, ott nőttem fel, ami meg is ha-
tározza az ízlésemet. A nagymamám amellett, hogy a kony-
hában isteni ételeket készített, gyógynövényekkel is foglal-
kozott. Tehát ha én ro hangászó, örökmozgó kisgyerekként 
elestem, akkor nekem körömvirágból készítettek krémet; 
ha beteg voltam, kakukkfűből teát. Sőt, én már gyerek-
ként tudtam azt is, miként készül a fűszerpaprika. Ezeket a 

– mondjuk úgy – játszva megtanult ismertanyagokat mások 
hosszú évekig tanulják. Akkor persze nem tudtam, hogy 
ez milyen hasznos is lesz számomra, viszont igazából be-
lenőttem a gasztronómiába, és egy nagy adag alapanyag is-
merettel rendelkeztem. 

Az érettségi után elkezdtem továbbtanulni, méghozzá tör-
ténész szerettem volna lenni. A kollégiumra viszont nem volt 
elég anyagi fedezet, ezért elkezdtem dolgozni a vendéglátás-
ban. A munkából pedig szerelem lett. Hálás vagyok, hogy 
azok közé tartozhatom, akik a hobbijukból élnek.

Hol kezdődött a pályafutásod?
– Orosházán dolgoztam, a gyerek– és diákétkeztetésnél, ahol 

L

3500 főre főztünk minden nap. A kuriózum ebben az, hogy 
Deák bácsi, aki akkor a zöldségbeszállítónk volt, nyolc-tíz 
éve az év biogazdája lett. A kilencvenes évek közepén-vé-
gén még lehetett az, hogy kisgazdaságok szállítsanak be mi-
nőségi termékeket.Aztán dolgoztam ugyanitt étteremben is, 
ahol nagyon ambiciózus kollegáim voltak, és végül is itt nyi-
tották fel a szememet. Egyszer a kezembe került a Borbarát 
nevű újság, Alkonyi László írásával, a Zarándokhely ínyen-
ceknek címmel. Akkor olvastam először Ráspiról. Akkor 
már együtt voltam a feleségemmel, Timivel, aki azóta is nagy 
szerelmem, és mivel már meg tudtuk engedni magunknak, 
utazgatni kezdtünk. A vége az lett, hogy lehorgonyoztunk 
Fertőrákoson, és elkezdtünk dolgozni Ráspinál. Timi, a fe-
leségem külkereskedő, és viccesen mondva megfertőztem a 
szakmával, így ő dolgozott a szervizben, én meg a konyhán. 
Ez másfél éves időszak volt az életünkből. Az első komo-
lyabb étterem volt, ahol dolgoztam, és azért volt számomra 
rendkívül érdekes, mert azokkal az alapanyagokkal, dolgok-
kal találkoztam, amikkel gyerekkoromban is.

Ezután következett a külföldi pályafutásod?
– Igen. Szimpatikus volt, hogy akik külföldön dolgoznak, job-
ban is élnek. Ennek 10 külföldön töltött év lett a végered-
ménye. Mivel a feleségem külkeres volt és beszélt nyelveket, 
nem volt akadálya a dolognak; én meg franciából érettségiz-
tem, úgyhogy belevágtunk. 

Mondjuk szerencsém is volt, mert az első munkahelyemen 
a séf is beszélte a nyelvet. Aztán egy-két év alatt rám ragadt 
a német nyelv is, és nem volt ebből probléma. 
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Ezalatt az időszak alatt a ranglétra legaljáról a legtetejéig vé-
gigjártam az utat – ahogy a tudásom is gyarapodott, a pozíci-
óim is egyre magasabbak lettek. Végül is a szakma szinte összes 
szegmensében volt alkalmam dolgozni, és rengeteget tanultam. 

A másik, amit csináltunk, hogy a fizetésünk tetemes ré-
szét éttermekre költöttük, és bejártuk Európa nagyon sok top 
helyét, rengeteget kóstoltam, és ezáltal fejlődtem. Olyan éte-
leket, textúrákat, megoldásokat láthattam, amit itthon még 
álmomban sem tapasztalhattam meg. Én nagyon sok min-
dent evés útján tanultam meg.

A kóstolással tapasztalatot gyűjtöttél, és azokat tudtad 
is később alkalmazni?

– Ha valaki sokat kóstol, és oda is figyel arra, mit eszik, azt 
megpróbálja magában elemezni, számtalan felismeréssel lehet 
gazdagabb. A másik, hogy sokszor volt olyan, hogy elmen-
tem valahova kóstolni, és utána visszamentem oda dolgoz-
ni. Így kerültem például Taubenkobelbe, vagy Hollandiában 
egy háromcsillagos étterembe. 

A miénk egy manufakturális szakma. Ha az ember a ván-
doréveket végigcsinálja, és folyamatosan tapasztal, akkor na-
gyon nagy tudást lehet felhalmozni. Ha az ember nem nagy-
képű, és van benne elég alázat, szakmaiság, ezeknek a kemény 
munkával eltöltött éveknek bőven lehet hozadéka. Én min-
den fiatal szakácsnak is azt javasolom, menjen, és dolgozzon 
a világban! Az utolsó éveimben már konyhafőnökként dol-
goztam Ausztriában, és Michelin-csillag várományos voltam, 
16 Gault&Millau pontot főztem, és elértem azt, hogy kint 
a 40 legjobb szakács között voltam nyilvántartva. Ami még 
nagyon fontos, hogy mindeközben beiratkoztunk a párom-
mal Ausztriában a borakadémiára, és másfél évig tanultunk 
itt. A borok iránti szenvedélyem, ami addig is számottevő 
volt, még inkább megerősödött.

Jön máris a kérdés: ha a karriered ilyen szépen alakult 
külföldön, akkor hogyan keveredtél mégis haza?

– Az egész egy telefonhívással kezdődött. Megkeresett Szentesi 

József, a Szentesi Pincészettől. Övé volt a Maligán étterem, 
és felkért, hogy legyek az ő séfje. Fiatal, harminc körüli, am-
biciózus séfként először azt mondtam neki, hogy ehhez nem 
nagyon van kedvem. Elmentem hozzá, és volt nála 100-150 
szenzációs bor, amivel nagyon keveset találkozhattam, és ez 
volt az a pont, amikor megfogott a dolog. Végül hazajöttünk, 
kivettük az éttermet, és másfél évig csináltuk. Rengeteg szen-
zációs barátság született ezen idő alatt, és ebből jött a kö-
vetkező lépcsőfok. Volt egy nagyon tehetős törzsvendégem, 
akinek a világon mindenhol van vállalkozása. Nagyon sze-
rette a főztömet, és végül felkért, hogy legyek a privát szaká-
csa. Az élet viszont úgy hozta, hogy a feleségem a második 
gyermekünkkel lett terhes, és tulajdonképpen egyedül ma-
radtam az étteremmel. Aki vezetett már konyhát és éttere-
met egyben, az tudja, miről is beszélek. Ekkor egy rendkívül 
intenzív szakasza kezdődött az életemnek, mivel ebben az 
időben volt nálam Zsidai Roy is a szüleivel, és nekik is na-
gyon tetszett, amit csináltam.

Ez időben mikor történt?
– 2009-et írtunk. Ekkor jelent meg a Gault&Millau 
Magyarországon, ekkor lettem az év felfedezettje a harma-
dik legmagasabb pontszámmal. Végül is magánszakács let-
tem öt évre, és mivel közben a Zsidai Group is felkért, 2009-
től 2013-ig, mint tanácsadó, náluk is elkezdtem dolgozni.  
A történet úgy folytatódott, hogy végül is a második Zsidai 
üzlet, a 21 nevű hely nyitásától velük dolgoztam, összesen 
nyolc évet töltöttem náluk.

Akkor lehet azt mondani, hogy a te vezetéseddel tör-
tént meg szinte az összes Zsidai Grouphoz tartozó ét-
terem nyitása?

– Tizenkét étteremnyitást csináltunk együtt végig, a Jamie 
Oliver Restaurantban még én végeztem az első főzéseket, 
én segítettem kiválasztani a személyzetet – tulajdonképpen, 
mint korporét séf dolgoztam velük. Ez egy rendkívül izgal-
mas munka volt, Roy-jal rengeteget utaztunk, és kitaláltuk, 
milyen stílusa legyen az épp aktuálisan nyitó étteremnek, sőt, 
a mai napig be tudom azonosítani, hogy melyik utunkon me-
lyik étterem koncepciója született meg bennünk.

Ekkor jött egy óriási lehetőség megint az életemben, sőt, 
mondhatjuk kalandnak is, mivel kimentem Costa Rica-ba.

Mi volt az, ami megint hajtott téged, hiszen egy komoly 
cégnél komoly pozíciót töltöttél be?

– Ott megint csak nagyon érdekes projekt várt: két étterem, 
és egy catering cég beindítása volt a feladatom. Jelenleg a ca-
tering cég rendkívül jól megy, a két étterem közül pedig az 
egyik már franchise vállalkozássá nőtte ki magát. Ez egy év 
volt az életemből. 

Ekkor jött egy – mondjuk úgy – csavargós időszak. 
Bejártam Amerikát, Brazíliát, és megint csak rengeteg tu-
dást szereztem ezzel. 

Mikor hazajöttem, megalapítottam a saját tanácsadó cé-
gemet, és abban kezdtem el dolgozni. Lefkovits Györggyel 
és Széles Annával működtem együtt, a Harris Park első lé-
péseinél ott voltam. Aztán megint egy telefonhívás indított 
el más irányba. Megkeresett Kovács Balázs, a Danubius 
Hotels-től, aki mondta nekem, hogy keresnek egy embert 
a Gundel élére.
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be álmodhatunk valamit. Ha valahol ki tudom aknázni a ta-
pasztalataimat, akkor ez pont az. Pályafutásom alatt most már 
lassan a 30. konyhámat tervezem meg, és bevallom, fantasz-
tikus munka ez: az alkotás, a kreativitás maximális megélése.

Rengeteg mindent láttál és tapasztaltál a pályafutásod 
során. Hogyan vélekedsz a jelen helyzetről, a vírus súj-
totta vendéglátás helyzetéről?

– Az tény, hogy sokan bezárásra kényszerültek. Anélkül, hogy 
bárkit megbántsak, azért elmondanám, hogy az utóbbi évek-
ben boldog-boldogtalan éttermet nyitott anélkül, hogy értett 
volna hozzá. Hogy ennek mi a végeredménye, a Covid-tól füg-
getlenül is tudható. 

Én mindig úgy kezdem, ha valaki felkér étterem nyitás-
ra, hogy megkérdezem, mennyit szán rá. Minimum annyinak 
kell neki tartalékban lenni a bankban, amennyivel megnyitjuk 
a helyet, hogy aztán a következő két év deficitjét tudja fedezni. 

Beindítani egy éttermet vagy vállalkozást bizony nem öt 
perc alatt megy. Attól még, hogy valaki megfordítja a nyit-
va-zárva táblát, hogy jöhetnek a vendégek, attól még nem fog-
nak sorban állni az ajtó előtt. Szóval, ha valaki ezt érti, dolgo-
zom vele, ha nem, akkor inkább nem. 

Az én véleményem is megegyezik a szakemberek többsé-
gével: ami most van, az roppant nehéz, és nem is lehetett rá 
felkészülni. Nincs rá megfelelő megoldás, és ezért mindenki-
nek ki kell dolgozni a számára jó forgatókönyvet. Az egyér-
telműen látszik, hogy az egész világon átrendeződéseket hoz 
ez a helyzet, és mind a vendéglátás, mind pedig a turisztika 
területén csakis egyet lehet tenni: alkalmazkodni. 

Én inkább arról beszélnék, mi lesz a jövő. Meglátásom sze-
rint gyors lesz a visszarendeződés. Azt értem ez alatt, hogy 
az európai nagyvárosok közül a legolcsóbb, és legkeresettebb 
desztináció valószínűleg Budapest lesz. Árakban, minőség-
ben, és mindent összevetve egy olyan turisztikai és gasztro-
nómiai célpont leszünk, akik a listákon elöl fognak szerepel-
ni. Magyarul, amint vége lesz ennek, gyorsan talpra tudunk 
állni, mivel az a vendégközeg, aki eddig is ide járt, az ki is fog 
bővülni. Egyszerűen azért, mert ha lehet, az emberek nem 
akarnak sokat költeni. Tehát aki eddig elment Barcelonába, 
Brüsszelbe, Bécsbe, az olyan alternatívát keres. Ha az orszá-
gimázst nézzük, az látható, hogy biztonságos az országunk, 
Budapest gyönyörű, rengeteg potenciállal, és az átlagoshoz 
képest még mindig olcsóbb árakkal. 

Gondolom, nagy meglepetés volt számodra, hiszen a 
Gundel mégis csak egy olyan név, amit mindenki ismer.

– Ha a Gundel valakit hív, akkor nem lehet nemet mondani. 
A szakma csúcsa, Magyarország elsőszámú étterme. Mikor 
gyerek voltam, vagy tanuló, akkor is a Gundel volt a csúcs, és 
mindig az volt az álmom, hogy egyszer bemehessek a konyhá-
ra szakácsnak, és soha nem gondoltam volna, hogy egyszer én 
leszek a konyhafőnök. Ezzel hatalmas nagy álmom teljesült! 

Aztán eljött 2020, és márciusban bejött a Covid, aminek 
okán a Gundel is bezárt. A Danubius Hotels hihetetlen kor-
rekt volt velem, mivel ettől függetlenül kaptam a fizetésemet, 
és azt mondták, maradjak otthon, legyek egészséges, várnak 
majd a feladatok, amint ez lecseng. Én viszont azt mondtam, 
hogy nagyon köszönöm, de én szeretem, amit csinálok, és 
nem bírok otthon ülni, és várni, attól függetlenül, hogy anya-
gilag nem volt probléma. Végül elváltunk egymástól, de min-
denkinek csak ajánlani tudom ezt a cégcsoportot, mert szá-
momra korrektségből jeles, amit képviselnek.

Gondolom, ezzel a szakmai pályafutással és múlttal azért 
akadtak megkeresések, lehetőségek?

– Régóta ismertem már Somlyai Zoltánt, a BDPST Hotel 
Zrt. igazgatóját, aki közben megkeresett, hogy tudok-e egy 
olyan kreatív séfet, aki segítene nekik beindítani egy új vál-
lalkozást. Már van három egység, de még szándékukban áll 
többet is nyitni. Én megkérdeztem tőle, hogy mégis milyen 
kvalitású emberre lenne szükségük, és erre mondta, hogy 
olyanra, mint én. Akkor még nem tudta, hogy én eljöttem a 
Gundeltől, de miután többször is beszélgettünk, én lettem a 
BDPST Hotel Zrt. kreatív séfje. 

Jelenleg két működő egység tartozik hozzám, a BOTANIQ 
Turai Kastély, és Tarcalon az Andrássy Rezidencia Wine & 
Spa, illetve most fog nyílni az új egység, az Alice Hotel az 
Andrássy úton. Emellett két óriási, többfunkciós ingatlan pro-
jekten is dolgozunk, köztük a Dorottya Hotel & Residence-en, 
ami felsőkategóriás design hotelként, valamint exkluzív laká-
sokat kínáló prémium lakóépületként funkcionál majd, de ét-
termeknek és üzlethelyiségeknek is helyet fog adni. Abban a 
szerencsés helyzetben vagyok, hogy tulajdonképpen kaptam 
több projekt épületet, ahol ki kell találnunk a teljes koncep-
ciót egy csapattal. Egészen onnantól, hogy milyen étterem le-
gyen, hogy nézzen ki, stb. Hihetetlen jó ez a munka, korábban 
is csináltam, és nagyon szeretem, hogy van egy épület, ami-
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Bocuse d’Or európai válogatóján, ahogy már lenni szo-
kott, a versenyzőknek két ételt kellett elkészíteniük 5 óra 

35 perc alatt. A hústéma a fürj, a haltéma az afrikai harcsa volt.
A verseny erősen skandináv fölénnyel zárult, talán kije-

lenthető, hogy bejött a papírforma. Az 1. helyezést Norvégia 
vitte el, a 2. helyezést Dánia zsákolhatta be, és a 3. helyezést 
Svédország kapta. 

A legjobb commis díját Finnország, a haltányérnak járó 
különdíjat Izland, a legjobb hústálnak járó különdíjat pedig 
Franciaország tudhatta magáénak.

Veres Istvánnal a versenyt követően beszélgettünk.
– Ha a teljes képet akarjuk nézni, már a felkészülés sem 

volt zökkenőmentes, de szerintem mindenki ismeri a fennál-
ló viszonyokat, és azt, hogy a Covid mennyi mindent felülírt.

Ha csak azt említem meg, hogy még egy hónappal ezelőtt 
korántsem volt biztos a verseny megrendezése, már mindent 
elmondtam. Ez a felkészülési időszakra is árnyékot vetett.

A tavaszi megszorítások előtt már gőzerővel készültünk a 
hústémával, azonban a karanténhelyzet beálltával három hó-
napra fel kellett függeszteni a felkészülést. A haltéma köte-

A lező alapanyaga is a várthoz képest két hónappal később de-
rült ki, és csak június elejétől térhettünk vissza a Hungexpo 
területén található Bocuse d’Or versenykonyhába, és folytat-
hattuk a felkészülést.

Szakmailag a maximumot hoztuk ki magunkból, sőt 
aki ismer, tudja, hogy a legjobb nekem nem elég, hanem 
annál is jobbat szeretnék csinálni. Viszont a bizonytalan-
ság inkább azt nehezítette meg, hogy lelkileg készüljünk 
fel a versenyre.

Magát a versenyt az első pillanattól fogva élveztük Bencével. 
Maga az a tény, hogy ott vagyunk a legjobbak között, az az 
adrenalin, ami ilyenkor felszabadul az emberben, a munka 
és az alkotás öröme, már magában megérte a felkészüléssel 
eltöltött kemény nyolc hónapot.

 A versenyen pontosan azt csináltuk, amit begyakorol-
tunk, és amit szerettünk volna. Minden a forgatókönyv sze-
rint ment. A közepén volt egy tízperces csúszásunk, amit a 
végére teljesen be tudtunk hozni. De ezt nyilván csak mi 
tudtuk, hiszen az időmérő edzéseken is előfordult ilyen, és 
nem stresszeltünk rá. Pontosan ezért fontos a felkészülés, a 

Az 1983-ban Lyonban megrendezett Salon des Métiers de Bouche gasztronómiai 

kiállítás keretében Paul Bocuse ötlete alapján szerveztek egy szakácsversenyt, 

melynek koncepciója szerint minden ételt az alapoktól kellett elkészíteni. Azóta a Bocuse d’Or 

rengeteget változott, és a világ legrangosabb szakácsversenyévé nőtte ki magát. 

A 2020–2021-es versenyen Veres István képviseli hazánkat, és a Bocuse d’Or európai 

válogatóján elért 9. helyezéssel részt vehet a döntőben.

Fo
tó

: M
ag

ya
r B

oc
us

e 
d'

or
 A

ka
dé

m
ia

 

BOCUSE D’OR: IRÁNY LYON!  

Veres István rápihen a feladatra
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komoly edzés és a koncentráció, mert ha az ember minden-
re felkészül, nem okoz meglepetést, vagy épp olyan stressz-
helyzetet, amitől kizökkentünk volna.

 Összességében – bár soha nem szoktam elégedett lenni, 
mert azt luxusnak tartom – nagyon szép eredménnyel tud-
tuk zárni ezt a fordulót. Ha pedig azt nézzük, hogy a skan-
dinávok, franciák, svájciak mellett sikerült a kilencedik he-
lyet elhoznunk, és ezzel kijutottunk a döntőre, Lyonba, akkor 
még inkább elégedettek lehetünk.

Sokan azt nem tudják, hogy ezeknek az országoknak a 
versenyzői nem éttermi séfek, hanem versenyséfek, óriá-
si apparátus áll mögöttük. Úgy kell ezt elképzelni, mint a 
Forma-1-et: semmi mással nem foglalkoznak, csakis ver-
senyzéssel.

 A lényeg, hogy amit terveztünk, az sikerült, és kijutot-
tunk a döntőre. Természetesen sokan segítettek abban, hogy 
mindez megvalósuljon, hálás vagyok Molnár Bencének (com-
mis), Volenter Istvánnak (coach), hogy keményen dolgoztak 
velem, Széll Tamásnak, és mindenkinek, aki mellettünk állt. 
Külön köszönöm Hamvas Zoltánnak a magyar Bocuse d'Or 
akadémia elnökének és az egész akadémiának a támogatást 
és hogy kitartottak mellettünk, hittek bennünk ebben a ne-
héz helyzetben is.

 Most egy pihenő időszak következik, ami bevallom, ránk 
is fér mindaddig, míg a következő verseny témáját ki nem 
hirdetik. Én úgy gondolom, hogy csak január végén-köze-
pén fog kiderülni. 
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z 1906-ban épült  Gresham-palotában új időszámítást 
élhet meg a magyarországi bárvilág. A Four Seasons 

Hotel Gresham Palace hosszú tervezés után merész lépésre 
szánta el magát a Covid járvány kellős közepén, hiszen ok-
tóber 2-án megnyitotta legújabb egységét, a Múzsát. 

A szecessziós építészet gyöngyszeme, mely 1906-ban 
Quittner Zsigmond tervei alapján épült, 2004-ben lett fel-
újítva, és kapta meg mai csodálatos külsőjét, így tökéletes hely 
egy exkluzív bár életre keltésének, melyet a hotel földszint-
jén találhatjuk, a Mérleg utcára nyíló lounge-ban. 

A kialakítás egyszerűen gyönyörű, fővárosunk aranykorát 
idézi fel. A belső teret átalakították, a recepciós pult helyé-
re nagyobb társaságoknak is alkalmas, kényelmes fotelek és 
asztalok kerültek, felpillantva pedig a pazar Preciosa-csillár 
látványában gyönyörködhetünk. 

A bárpult egyediségéhez kétség sem fér, mely beleillesz-
kedik az impozáns épület enteriőrjébe, és mivel körbejárható 
szigetként alakították ki, akár a pulthoz ülve, akár a körülöt-

A te kialakított asztaloknál is helyet foglalhatunk. Látványban 
nincs hiány, Jungfer Gyula kovácsoltvas remekei, Róth Miksa 
ólomüvegei mind-mind magával ragadó látványt biztosíta-
nak. A bár közepén egy színpadot is kialakítottak, ahol profi  
művészek kellemes dallamai mellett fogyaszthatunk. 

Ha szeretne valaki kicsit elvonulni, egy Tasting Room el-
nevezésű kóstoló terem áll a rendelkezésére, melynek vitrin-
jeiben csodálatos remekműveket találhatunk, mint a Herendi 
porcelánokat, vagy például Varga kristálypoharakat. És ez sem 
véletlen, hiszen a koktélok egy részét is ezekben a csodákban 
szervírozzák. A különteremben előre egyeztetett időpontban, 
szakavatott sommelier segítségével különleges bor– és pezs-
gőkóstolóra is van lehetőség. A Concierge Könyvtárszoba is 
rendelkezésre áll, és innen betekintést nyerhetünk egy igazi, 
a bárszakmában is kuriózumnak számító rotary evaporátor-
ra (lepárlókészülék). Ezzel a berendezéssel olyan ízkoncent-
rátumokat tudnak kinyerni az italokból, amik segítségével 
teljesen egyedivé tudják tenni koktéljaikat. 

Koktélok
Rédli Ádám vezető bártender, akit a londoni Artesianből hív-
tak át a Múzsába, 15 signature italt álmodott meg a múzsa 
csókjától ihletve. 

Ahogy a múzsák a görög mitológiában a mítoszok meg-
testesítői, a költészet, a zene, a tánc és a tudományok istennői, 
és az emlékezés és az improvizáció ihletői, úgy Rédli Ádám 
koktéljai is ugyanezeket az élményeket adják. Ámulatba ej-
tő kivitelezésben és felejthetetlen ízekben gazdag koktéljai 
megállnák a helyüket bárhol a világon. 

ÚJ EXKLUZÍV BÁR BUDAPESTEN 

Múzsa – A világ 
legjobbjai közé 
szeretnének 
kerülni
Még bőven benne vagyunk a vírushelyzetben, 

de a  Four Seasons Hotel Gresham Palace 

megmutatta, így is lehet élményt adni. 

Megnyitották a Múzsa névre hallgató 

koktélbárt, mely párját ritkítja. A koncepciót 

már 2017-ben kitalálták, és a jelen helyzettől 

függetlenül meg is nyitottak, nem kisebb 

tervekkel, mint hogy a világ 50 legjobb 

bárjába tartozzanak.
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Az italok képviselik a trendeket a gin, a tonik, a rum hasz-
nálatával, de megtalálható whisky alapú, sőt még egy kicsit a 
múltba visszanyúló, blue curacao felhasználásával készült ital is. 

Arra is odafigyeltek, hogy megjelenjen az italokban ma-
gyar motívum egy-egy tipikus alapanyag használatával. Az 
árak 3-5 ezer forint között mozognak, amik, ha megnézzük 
az átlagos koktél árakat, és hozzá tesszük azt a miliőt, amit 
a Gresham-palota nyújt, teljességgel elfogadhatóak. Rédli 
Ádám, mint minden jó bártender, a menüben szereplő ita-
lokon kívül természetesen egyéni igényekre szabott italokat 
is készít, hiszen a jó szakember már ránézésre, vagy néhány 
kérdés után tudja, milyen ízlése van a vendégnek.

Bar food
Győrffy Árpád nemrégiben kapta meg a Four Seasons exe-
cutive séf pozícióját. A szakma régóta ismeri pályafutá-
sát, és nemrégiben a nagyközönség is találkozhatott vele a 
Masterchef VIP tévéműsorban. Ahogy eddig, most is mér-
hetetlen szakmai alázattal és fantasztikus energiával alkotta 
meg a koncepciót. A tervezés során több elképzelés is szó-
ba került, így az európai konyha, vagy éppen az Osztrák-
Magyar Monarchia ízvilága, Rédli Ádámmal számos bárt 
bejártak, hogy megtalálják a legmegfelelőbbet, végül alkal-
mazkodva a bár egyediségéhez és a trendekhez, a keleti ih-
letésű ételek mellett döntöttek. 

Györffy Árpád ezek után a szállodacsoporton belül 
Genfben, az Izumi nevű ázsiai étterem konyháján magá-
ba szívta ezt az ízvilágot, bár elmondása szerint még bő-
ven van mit tanulnia erről a szerteágazó gasztronómiáról.  
Hozzáfűzte: „Az volt a cél, hogy az italokhoz teljesen hoz-
zásimuló, azok támogatását szolgáló ételek, falatok kerülje-
nek a vendégek elé. Úgy alakítottuk ki a választékot, hogy 
az ízek parádésak legyenek, a kelet dominanciájával, azzal 
együtt, hogy kísérjék az italokat.” 

A Múzsának saját, mini baoja (tésztabatyu töltve) is van, 
melyet érdemes kipróbálni: mangalica kolbásszal, kacsamáj 
terrine-nel készül, koriander és lestyán fűszerezéssel. A japán 
inspirációjú fogások közt megtalálhatjuk a shio koji-val pácolt 
malaccsászár-yakitorit, a tengeri sügér sashimit, a vöröston-
hal tatárt, a pekingi kacsa gyozát hoisin szósszal és uborkával. 

Alapvetően arra is ügyeltek, hogy a magyar ízek is meg-
jelenjenek, különböző alapanyagokkal sugallva. A prezentá-
ció, úgy, ahogy az italoknál, az ételeknél is különleges, mivel 
egyedi, csakis a Múzsának készített fenséges Herendi tányé-
rokba kapjuk az ételeket. Ez még inkább dicséri a séf mun-
káját, hiszen a szépen díszített tányérokhoz nehéz megfele-
lő tálalást találni, de Györffy Árpád bravúrosan megalkotta.

Koncepció és jövő
A Four Seasons Hotel Gresham Palace szálloda PR-vezetője, 
Ilosfai Krisztina azt is elmondta, hogy kifejezett és egyáltalán 
nem titkolt szándékuk, hogy a Múzsa a világ top 50 bárjába 
bekerüljön. Mivel a szálloda bebizonyította, hogy a vírushely-
zet alatt is lehet működni, egyértelmű volt a számunkra, hogy 
csakis a fejlesztésekben lehet látni a megoldást, és építeni a jö-
vőt. Jellemzően a szálloda étterme, a Kollázs – Brasserie & 
Bar eddig is nagyban alapozott a hazai közönségre, mely a 
vendégek 80%-át teszi ki, és a Múzsával is ezt az utat látják 
járhatónak a jelenlegi helyzetben. A több millió eurós befek-
tetés, mellyel létrehozták a Múzsát, egy régi, 2017-es terv meg-
valósulása, az előkészítést tavaly júniusban kezdték, a vírus-
helyzet viszont gátat szabott a terveknek. Szerencsére a Four 
Seasons Hotel Gresham Palace vezetősége nem várt tovább, 
és egy újabb élményeket adó, értéket teremtő egységgel gya-
rapította nem csak a szállodát, hanem Budapestet is. 
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Nagyon nehéz visszavezetni azt, mikor is indultak a kokté-
lok világhódító útjukra, az viszont biztos, hogy a XIX. szá-
zadra tehető a megjelenésük. Több történet is fellelhető en-
nek kapcsán Jerry P. Thomas könyve nyomán, aki 1860-ban 
először írt a koktélokról, mellyel fellendítette az érdeklődést a 
különleges italok iránt. Azóta persze komoly fejlődésen ment 
át a terület, és számtalanféle italt és bártrending technikát 
ismerünk.  Ha magát az italok készítését vesszük alapul, ak-
kor három alapvető technikáról beszélünk: a shakelés, a keve-
rés és a throwingolás, vagy más néven töltés. Természetesen 
még számtalan technika és megoldás létezik, hiszen ez is az 
a szakma, ahol csak a képzelet adhat határt a lehetőségeknek.
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Mennyire változtatta meg a hazai borpiacot a világjár-
vány, ellensúlyozhatja-e a vendéglátásban bekövetkezett 
eladáscsökkenést a bolti értékesítés?

Gere Attila borász (Gere Attila Pincészete, Villány): 
Az egyszerűbb borkategóriák értékesítését nem sújtot-
ta különösebben a COVID, a magasabb kategóriák per-
sze visszafogottan mennek idén. Ezek jellemzően étter-
mekben, szállodákban fogynak, a külföldi turisták pedig 

– akik Budapest belvárosát megtöltötték az utóbbi évek-
ben – hiányoznak. Ugyanakkor az alsóbb árszintű borok el-
adása némiképp még fel is lendült, ami összességében kom-
penzálhatja a prémiumoknál tapasztalható kiesést.
Nagy Vince kereskedelmi és cégvezető (Etyeki Kúria, 
Etyek): A prémium borainknál több mint 50 százalékos visz-
szaesés következett be. Borbárunk, borteraszunk működése 
is átalakult: elmaradt azon turisták vásárlása, akik a buda-
pesti tartózkodásukat korábban egy-egy plusz etyeki nappal 
toldották meg. Helyüket a fővárosiak és a lokációból érke-
zők töltötték be, akik egy kicsit újra felfedezték a környéket, 
ám ők kisebb egyszeri költést hoztak. Az FMCG szektor-
ban ugyanakkor egyértelmű emelkedés mutatkozik az ala-
csonyabb árkategóriájú boroknál, ezekből többet vettek a bol-
tokban az emberek. A borszaküzletek közül érthető módon 
a plázákban találhatók gyengélkedtek, a jól megközelíthetők 
forgalma viszont a COVID alatt megnőtt.
Laposa Bence borász (Laposa Birtok, Badacsony-
tomaj): Tavasszal bizonyos értékesítési csatornáink telje-
sen megszűntek, nyilván elsősorban a vendéglátós HoReCa 
szektor. Nyáron szerencsére ezen a vonalon is újra értékel-
hető borfogyást tapasztaltunk, a megnövekedett balatoni ke-
reslet azonban csak július-augusztusra szólt, az év pedig ti-
zenkét hónapból áll. A multiszektorban való eladás továbbra 
is egészen jól működik, ez némi gyógyírt jelent, de csak az 
év végén mérlegelhetjük, pontosan milyen esztendőnk volt.

Varga Péter borász (Varga Pincészet, Badacsony-
örs): A gasztronómiában és az élelmiszerboltokban fele-fe-
le arányban vagyunk jelen, így tökéletesen tudjuk mérni: a 
járvány gyakorlatilag megszüntette a gasztronómiai eladást, 
azonban kétszeresére növelte a boltokon keresztüli értékesí-
tést. Amit az emberek nem kaptak meg az éttermekben, azt 
megvették boltban. Ahogy újraindult az élet, úgy nőtt új-
ra az egyik szektor eladása, és csökkent arányosan a mási-
ké, összességében tehát nem nyertünk, de nem is veszítet-
tünk a COVID-on.
Matóczay Gábor kereskedelmi vezető (Vylyan Pincészet, 
Kisharsány): A HoReCa szektor és az exportértékesítés visz-
szaesett, a súlypont átkerült a kiskereskedelemre és az egyéni 
vevőkre. Hiába komoly a jelenlétünk mindegyik szektorban, 
sajnos nem ellensúlyozza egyik a másikat, mert az előbbi két 
szegmens különösen erős. Európában sok helyre exportálunk, 
de szállítunk a világ más pontjaira is.

Egyértelmű tendencia-e a kisebb árkategóriájú borok 
térhódítása – melyik termékeik fogynak jól 2020-ban, 
hogyan alakul a fogyasztók ízlése?

Gere Attila: A fehérbor éli reneszánszát, de nálunk a vörös 
iránti kereslettel sincs gond. A három legegyszerűbb borunk, 
az Olaszrizling, a Rosé és a Portugieser nagyon megy, mel-
lettük a Cabernet Sauvignon, a Sauvignon Barrique, a na-
gyok közül pedig a Kopár, ami relatíve jól fogy.
Nagy Vince: A pezsgőborok kategóriája folyamatosan erő-
södik, kimondottan sikeres volt az első Sauvignon Blanc pezs-
gőnk piaci bevezetése. A Kúria White fehérborunk és a Pláne 
nevű gyöngyözőborunk a legkelendőbb 2020-ban.
Laposa Bence: Ahogy a 2007/08-as válság idején is – csak 
akkor lassabb folyamat volt, most drasztikusabb –, az egy-
szerűbb, könnyedebb borok kezdtek el nagyobb arányban 
fogyni. A borfogyasztás alapvetően nem csökkent, ám az ol-

BORBAN AZ IGAZSÁG 
ÉS AZ EGÉSZSÉG,

de hogy van 
a borpiac?
A 2020-as év senkinek sem egyszerű, a 

koronavírus-járvány a borpiacot sem kímélte. 

A termékeikkel a HORECA és az FMCG 

szektorban is jelenlévő  pincészetek vezetőit 

kérdeztük idei tapasztalataikról.
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csóbb borok irányába tolódott. A minőségi borászatoknak 
is az alapboraik mennek jobban, nálunk főleg a Friss, Illatos, 
Rosé hármas pörög.
Varga Péter: Világtrend az illatos fehérborok divatja, de a 
járvány kapcsán itthon tendencia lett a vörösborok növek-
vő értékesítése is. A vörös jobban megköti a szabadgyököket, 
ezáltal a rák megelőzésében van szerepe, a fehérben viszont 
több a sikiminsav, amely elősegíti a sejtregenerációt. A köz-
vélemény mégis a vöröset gondolja egészségesebbnek, talán 
ezért veszik a COVID alatt még többen. Mi hagyományo-
san a Balatoni és Badacsonyi Olaszrizlingből adunk el so-
kat, az Irsai Olivér pedig az egyetlen fajta, amely az utolsó 
50 évben fel tudott zárkózni az alapfajták mellé. Népszerű a 
Balatoni és Badacsonyi Szürkebarát, a kékszőlőknél a kék-
frankos, zweigelt, cabernet sauvignon vonal is.
Matóczay Gábor: A prémiumborok eladása valóban csök-
kent, a kiskereskedelmi láncokban az alacsonyabb árú borok 
fogynak. A hipermarketekben nagyobb arányban a Classic 
fehér, rozé, vörös sorozatunk fut, ez a leglistázottabb – és leg-
keresettebb – termékcsaládunk ezen a piacon.

Mennyire árérzékeny, illetve márkahű a magyar fo-
gyasztó?

Gere Attila: Valamilyen szinten továbbra is érezhető a már-
kahűség, és az is elmondható, hogy a magyar fogyasztó ugyan-
annyit fogyaszt, mint eddig, a kisebb árkategóriájú borokból 
talán még többet is.
Nagy Vince: Bizonyos termékkörben – leginkább a prémi-
umban – fontosabb a márkahűség, a bruttó 1800-2200 fo-
rint közötti ársávban viszont egyértelműen az ártényező a 
legfontosabb szempont.
Laposa Bence: Sok márkahű fogyasztónk van, akik oda-
fi gyeltek ránk idén a legnehezebb másfél hónap alatt is, ők 
nem is feltétlenül csak azért rendeltek bort tőlünk, mert szük-
ségük volt rá, hanem egy kicsit talán szolidaritásból, gesz-
tusként is. Nagyon jólesett, hogy kiálltak a pincészetért, ez-
úton is köszönjük!
Varga Péter: A kispincészetek borai pár éve még túl voltak 
árazva, nemcsak a nagyobbakhoz, hanem Nyugat-Európához 
képest is. Mondogatták, hogy ezer forint alatt nem lehet ren-
des bort kapni, pedig egy kiló szőlő nettó ára 80 forint, kb. 
ennyiből lesz egy palack bor, úgyhogy miért ne lehetne? Ma 
már szinte minden pincészetnek van ezer forint alatti bora 
is, ahogy az árérzékeny magyar piac megkövetelte.
Matóczay Gábor: Az egy palackra jutó költések emel-
kedtek, az ár–érték arány fontossága egyre hangsúlyosabb. 

A márkahűség és az árérzékenység kéz a kézben jár, ezért 
egyaránt fontos a márkaépítés és a jól kialakított árképzés. 
Mivel a vásárlási csatornák beszűkültek, étterembe keve-
sebbet járnak, ám bort továbbra is fogyasztanak az emberek, 
azokon az értékesítési pontokon, ahonnan otthonra megve-
szik maguknak, megfelelően árazott termékcsaláddal kell je-
len lennünk. Továbbá fontos, hogy a márkánk is erős legyen.

Jobban veszélyeztetik ebben a helyzetben a magyar bo-
rok piacát a külföldi termékek?

Gere Attila: Külföldi borokból eddig is voltak konkuren-
sek, de nem hiszem, hogy a járvány miatt bárki átszokna rá-
juk a hazaiakról.
Nagy Vince: Diszkontvonalon a 600–1000 forint közötti 
boroknál biztos, hogy labdába rúgnak a külföldről érkezők 
is, de abban a sávban, ahol a mi boraink versenyeznek, kevés-
bé. Ott nem sok külföldi érvényesül, mert az óriásborászatok 
árban alattunk, a nagy márkák felettünk vannak.
Laposa Bence: Egy kicsit nő a külföldi borok részaránya, a 
fogyasztó is nyilván kíváncsi, és bizonyos borkereskedők, mul-
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tik rá is fekszenek erre, de egyensúlyban vagyunk. Jó ár-ér-
ték arányú borokat kell készítenünk, akkor megmarad a hű-
ség – ha néhanapján kóstol is mást a fogyasztó, ezzel nincs 
semmi probléma.
Varga Péter: Nem tartom vészesnek a külföldi borok ará-
nyát, az egyik nagy áruházláncnál pár éve mindössze négy 
százalék volt, és azóta sem nőhetett meg jelentősen.
Matóczay Gábor: A magyar fogyasztó nyitott, érdeklődő, 
ám jó értelemben véve belterjes a fogyasztás, azaz sokkal na-
gyobb a hazai borok iránti kereslet. Vannak nyilván külföldi 
borokra specializálódott nagykerek is, de a magyar fogyasz-
tó egyelőre úgy gondolja, fontosabb a magyar termék, a ma-
gyar bor, és mivel nagy a választék, nem jelent a külföldi ko-
moly konkurenciát.

Milyen változás érzékelhető az elmúlt hónapokban az 
online értékesítés terén?

Gere Attila: A vírus kapcsán az online piacon hirtelen emel-
kedés volt megfi gyelhető, és úgy látom, hogy még most is 
egy kicsivel több bort adunk el az interneten, mint a járvány 
előtt. De mindez az összes értékesítésünknek még mindig 
csak egy minimális részét teszi ki.
Nagy Vince: Az online értékesítésben március-április táján 
komoly erősödés jelentkezett, ez a hullám azóta már csök-
kent. A fogyasztási szokások viszont hosszabb távon is vál-
tozhatnak, a fogyasztók által most felfedezett kényelmi szem-
pontok szerint.
Laposa Bence: Az online eladásban óriási emelkedés kö-
vetkezett be, de mivel nagyon alacsony volt a bázis, hiába a 
több száz százalékos plusz, a mi léptékünkben ez még így sem 
vált meghatározó eladási csatornává. Tavasszal persze fontos 
volt, és hosszú távon is látunk benne perspektívát, noha sen-
ki nem szeretné lecserélni a helyszíni borfogyasztás, a kós-
tolás élményét csomagküldő szolgálatra…
Varga Péter: A COVID hatásait attól függően lehet sú-
lyozni, hogy kisebb vagy nagyobb pincészetről beszélünk. A 
kisebbeknél talán a helyben értékesítés, a borturizmus a leg-

jelentősebb, és esetleg a méretükhöz képest az online érté-
kesítés is. Nálunk utóbbi felment 1 ezrelékről 1 százalékra, 
ugyanakkor 2 százalékról 1-re esett vissza a borboltunk ér-
tékesítése, a kettő tehát „váltotta” egymást.
Matóczay Gábor: Ahogy nyáron a belföldi turizmus meg-
ugrását lehetett érzékelni, úgy tavasszal az online eladás nőtt 
meg markánsan. Komoly energiát és költségeket fektetünk 
az online felületünkbe, hogy attraktív, informatív legyen, de 
a borágazat egy kicsit statikus e téren. Pincészetenként 10-
20 boros portfólióval nehéz rendre újat mutatni, de hatéko-
nyan igyekszünk kiaknázni ezt a vonalat is.

A világjárvány második hulláma – és a várhatóan 2021-
re is áthúzódó folytatása – mennyire befolyásolhatja a 
továbbiakban a borászatok munkáját, a borpiacot?

Gere Attila: A második hullám nem zavarhat be nagyon, ha-
csak le nem áll megint az egész ország, de ezt nem hinném. 
A borászati oldalt nem befolyásolja, a szállodánk esetleges 
bezárását persze megérezhetjük. Az első hullámnál három 
hónapra kellett bezárnunk. Azóta nemcsak, hogy mindenki 
maszkban teszi a dolgát, de fel is vagyunk készülve fertőtle-
nítőkkel, fertőtlenítési technológiákkal, egy kollégánk teljes 
munkaidőben a borászat – asztalok, ajtók, székek, eszközök 

– fertőtlenítését végzi.
Nagy Vince: A kiesések pótlására már eddig is kreatív ötle-
teket vetettünk be, például éttermeket hívtunk meg pop-up 
eseményekre főzni, erősítettük a social media jelenlétünket 
és igyekeztünk összekapcsolni az online értékesítési csator-
náinkat, beleértve a partnerek támogatását is. A rendezvény-
turizmus területén szenvedtük el a legnagyobb vesztesége-
ket, noha éjjel-nappal reagáltunk a változó piaci környezetre. 
Mivel nagyobb vállalati rendezvények, nemzetközi konferen-
ciák továbbra sincsenek, ezen a vonalon várható még prob-
léma. Felemás év lett 2020, pedig talán az elmúlt öt év leg-
jobb kereskedelmi éve lehetett volna…
Laposa Bence: Ami tavasszal történt, arra nem lehetett ké-
szülni. Ha egy Forma 1-es autót mindenre felkészítenek, ba-
romi lassú lesz, vagyis, ha egy cég folyamatosan az abszurd 
helyzetekre készül, akkor követ el hibát, mert a nem léte-
zőre nem szerencsés erőforrásokat allokálni. Józan paraszti 
ésszel ez a vírus nem volt benne semmilyen forgatókönyv-
ben. Középtávon nem is ijedünk meg tőle, noha rövid távon 
okozhat nehézségeket, bátran visszük tovább a mindenna-
pi teendőket, olyan évjáratra készülünk, mintha nem is len-
ne ez a helyzet.
Varga Péter: Eddig arányaiban ugyanazt a mennyiséget ad-
tuk el a vírus első és második szakaszában, mint a köztes idő-
szakban. Amiért szorítanunk kellett, az a szüret volt, nehogy 
akkor egyszerre több dolgozónk kiessen karantén miatt, hiszen 
olyankor mindenki kétszer annyit dolgozik, mint egyébként. 
Két jelentős birtokunk közül Badacsonyörs közelébe gyor-
sabban megérkezett a vírus a nyaralók, turisták révén, de az 
egri borvidékre, Feldebrőre szerencsére még kevésbé jutott el.
Matóczay Gábor: A környezetünkben továbbra is megtesz-
szük az egészségügyi szempontból szükséges óvintézkedé-
seket. Ha a HoReCa szektornak nem kell újra országosan 
bezárnia, akkor tudatos, átgondolt stratégiával át fogjuk vé-
szelni a következő időszakot is. Mindez a bor minőségét nem 
befolyásolja, feltorlódhatnak ugyan a készletek, de dolgozunk 
az értékesítésén.
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