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A hazai McDonald’s az uniós irányelveken 
és az ezekre épülő hazai szabályozáson túl-
mutató vállalásokat tervez a plasztik csoma-

golóanyagok kiváltására, és megkezdik a műanyag 
szívószálak és evőeszközök fenntartható forrásokból 
származó papír, rost és fa alapanyagból készült alter-
natívákkal történő kiváltását. 

Ezzel, valamint a közeljövőben tervezett változtatásokkal 
együtt éves szinten közel 200 tonna műanyagtól szabadul 
meg az étteremlánc. 

A 94 étteremmel rendelkező magyarországi hálózat 
azt tűzte ki célul, hogy 2021 év végéig harmadik fél által 
tanúsított, fenntartható erdőgazdálkodásból származó, 
FSC minősítéssel ellátott fa, papír, illetve rost alapanyagból 
készült alternatívákkal váltják ki az egyszer használa-
tos műanyag csomagolókat mindenhol, ahol az élelmi-
szerbiztonsági szabályok és a technológia erre jelenleg 
lehetőséget adnak. Az étteremlánc ezzel közel évi 200 

A Balatoni Turizmus Szövetség immár 8. alkalommal hirdette 
meg a Balaton Fagyija versenyt.

A zsűri június 5-én körbejárta a Balatont és végigkóstolta 
a nevezett fagylaltokat, majd meghozták a döntést. A zsűri döntése 
szerint az idei évben az alábbi eredmények születtek.

 A 2021. évi Balaton Fagyija verseny nyertese: Florida Fagyizó 
(Balatonmáriafürdő): Mézesem 

A zsűri szakmai különdíja: Bringatanya, Somogyi Fagylaltműhely 
(Gyenesdiás): „Somogyi”-Mogyi és Páhoki Pepita 

Különdíjasok: Amaretto Fagyizó (Balatonalmádi): Meggyes gomo-
lyasajt pirított dióval; Margaréta Fagyizó (Balatonszemes): Tökmagos 
fehérkávé; Völgy Fagyizó (Veszprém): Borsos marcipán

tonna műanyagot „tüntet el” a rendszerből, az átállásra 
pedig összesen 800 millió forintot költ. A folyamat első 
lépéseként júniustól az éttermekben használt műanyag 
szívószálakat és evőeszközöket fokozatosan papír és fa 
eszközökre cserélik.

MEGSZABADUL AZ EGYSZER HASZNÁLATOS MŰANYAGOKTÓL A HAZAI McDONALD’S

„MÉZESEM” LETT AZ IDEI ÉV BALATONI FAGYIJA

AROMATÉRKÉPPEL ÚJUL MEG NESZMÉLY LEGNAGYOBB BORÁSZATA
Megújult arculattal erősít idén a csaknem há-
rom évtizedes múltra visszatekintő neszmélyi 
borászat, a Hilltop. 

Új megjelenésének középpontjában a minden Hilltop 
borfajta esetében egyedi aromatérkép áll, ami kezdő és 
haladó borfogyasztók számára is segít eligazodni a borá-
szat kínálatában, hogy az Irsai Olivértől a chardonnay-n át 
a merlot-ig mindenki megtalálja a maga kedvencét.

Az új Hilltop címkék különlegessége a minden borfajta 
esetében egyedi aromatérkép. Ezt a kóstolási segédeszközt 
Dr. Ann C. Noble, a davis-i Kaliforniai Egyetem professzora 

találta ki a nyolcvanas években, amikor kutatásai során arra 
lett figyelmes, hogy a képzetlen borfogyasztók számára 
nehézséget okoz, hogy kifejezzék, milyen aromákat érez-
nek a borban, ahogy az is, hogy az egyes tételeket íz- és 
illatjegyeik szerint összehasonlítsák. Noble professzor kör 
alakú skálákon helyezte el a jellemző aromákat a gyümöl-
csöstől a fáson át a fűszeresig sokféle jegyet meghatározva, 
az aromákat pedig a könnyebb azonosíthatóság kedvéért 
színekkel is jelölte. A körök elsődleges, másodlagos, de akár 
harmadlagos aromákat is leírnak, így segítenek lebontani 
az ízélményeket, és egyre komplexebben megfogalmazni 
a kóstolt tétel jellemző jegyeit.

A Hilltop címkéken is aromatérkép jelöli a jellemző ízeket, 
illatokat és ezek intenzitását, igaz, a könnyebb értelmezhe-
tőség érdekében egy egyszerűbb, letisztultabb formában. 
A címkékről így leolvashatók az adott tételre jellemző íz- és 
illatjegyek, ezzel segítve a választást - kezdők és haladók 
számára egyaránt. Az illat- és ízjegyek dominanciája még 
egyértelműbbé válik a címkefeliratok alapján, amelyek étel-
ajánlásokat is tartalmaznak. Így a borrajongónak már csak a 
saját ízlését kell követnie az ásványos, parfümös, gyümölcsös, 
virágos vagy éppen egzotikus jegyek közötti utazás során.



Az idén 14 borvidék 121 pincészetének 235 
bora versengett a Debrecen város bora 2021 
címért.

Első alkalommal 2014 
novemberében a debrece-
ni bormustrán mutatták be 
a város fehér- és vörösbo-
rát. A szakmai és a társa-
dalmi zsűri vakon kóstolva 
235 borból hetet választott 
ki, amely viselheti a Debre-
cen város bora 2021 címet. 

Pezsgő kategóriában a Gróf Degenfeld szőlőbirtok (Tokaji 
borvidék) 2017-es Tokaji furmint pezsgő extras brut pezsgője 
lett az első; fehér klasszikus kategóriában a Dobosi pincé-
szet (Balaton-felvidéki borvidék) 2018-as Nivegy-völgy bio 
olaszrizlingje győzött; fehér prémium kategóriában pedig a 
Holdvölgy pincészet (Tokaji borvidék) 2019-es évjáratú Me-
ditation Tokaji száraz furmintja viselheti a város bora címkét. 

A rozé kategóriát a Mészáros Pál borház és pince (Szek-
szárdi borvidék) 2020-as Syrah Rosé nyerte; a vörös klasz-
szikus kategóriában a Thummerer pincészet és szőlőbirtok 
(Egri borvidék) 2016-os Egri Bikavér Classicus bora, a 
vörös prémium kategóriában a Vesztergombi pincészet 
(Szekszárdi borvidék) 2017-es Vintage bora került az első 
helyre. A desszert kategóriát a Gróf Degenfeld szőlőbirtok 
(Tokaji borvidék) 2016-os 5 puttonyos Tokaji Aszúja nyerte.

BEMUTATTÁK DEBRECEN BORAIT

        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
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Hosszú várakozás, számos lemondás, kiesés 
után újra elindultak az autók országszerte.

Június 4-én, Kiskunhalason elindult az idei 
Food Truck szezon, aztán a guruló autók Győrben, Bu-
dapesten és a Balaton körül is megfordulnak a nyáron. 

„Rekordévünk biztos nem lesz, hiszen a szezon eleje elment, 
de júniusban kezdhetünk, és amit fizikailag meg tudunk 
valósítani, azt bepótoljuk. Jó reményekkel indulunk, hiszen 
a kereskedőink és a vendégek is ki van éhezve” – foglalta 
össze a jelenlegi helyzetet Vad-Horváth Zoltán főszervező, 
aki szerint a Food Truck Show a jelenlegi helyzet nyertese 
is lehet, hiszen a tevékenységükre jogilag nem vonatkozik 
korlátozás. Ez egy gasztro-piac, irányított programok nélkül. 

A szervező szerint a rendezvényeken tovább erősödik az 
egészséges ételek, vegetáriánus fogások palettája, gondolva 
az érzékeny vendégekre is, ugyanakkor a hamburger egy 
kicsit visszaszorul a kínálatból.

ÚJRAINDULT A FOOD TRUCK SHOW
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Környezetünk védelme egyre égetőbb kérdés, 
amelynek számos aspektusa van. 

Ökológiai lábnyomunkat rengeteg módon 
csökkenthetjük, és ma már egyre több otthonban és ipar-
ágban is előtérbe kerül ennek jelentősége. A zöld forradalom 
az elmúlt időszakban elérte az éttermeket is, akik inspi-
rációként és példaként is szolgálhatnak a fogyasztóknak.

A padthai wokbar mindig is fontosnak tartotta, hogy 
vásárlóit edukálja a fenntartható és tudatos táplálkozás 
tekintetében, emellett pedig odafigyelt a környezettuda-
tos működésre is. Most pedig új célt tűzött ki maga elé a 
márka. 2021 tavaszán útjára indul a padthai városfásítási 
programja, amelynek már első szakasza is több budapesti 
kerületet érint.  A padthai wokbar számára a márka mögött 
húzódó életérzés mindig is többről szólt, mint az ázsiai ízek 
határtalan és egészséges kombinációinak lehetőségéről. 
A természet tisztelete és szeretete az indulás óta átjárja 
a márka szellemiségét, ennek legújabb állomása pedig 
az idei évben induló városfásítási programjuk, melyet egy 
szakmai partnerrel, a kifejezetten vállalati faültetésekre 
specializálódott Treemighty-val valósítanak meg. 

A padthai wokbar 2021-es programjának keretében ösz-
szesen 80 „Express Fűz” kerül elültetésre. Ennek a típusnak 
a legfőbb erénye - amellett, hogy kiváló a várostűrő képes-
sége, a konténeres termesztőtelepen történő nevelésének 
köszönhetően pedig garantált a megeredése -, hogy 10 
év alatt 9900 személygépkocsival megtett kilométernyi 
kibocsátott széndioxid megkötésére képes.

VÁROSFÁSÍTÁSI PROGRAMOT 
INDÍTOTT A PADTHAI WOKBAR

A Johnnie Walker márka születésének 200. 
évfordulója éppen a pandémia idejére esett. 

Ez sem szegte kedvét a többszörös díjnyer-
tes Anthony Wonke filmrendezőnek, hogy feldolgozza a 
világ legismertebb skót márkájának történetét, az elmúlt 
200 évünkre gyakorolt hatását, mindazokat a gazdasági, 
társadalmi, kulturális mérföldköveket, melyeknek volt egy 
közös szemtanúja: a férfi, aki körbejárta a világot.

Ezúttal a világhírű skót whisky márka felé fordította 
kameráját, hogy egy új játékfilmben bemutassa annak 200 
éves múltját. A The Man Who Walked Around The World 
című játék-dokumentumfilm feltárja, mi kellett ahhoz, hogy 
a Johnnie Walker a populáris kultúra ikonjává váljon, meny-
nyi szerencse és mennyi tudatosság van amögött, hogy a 
Johnnie Walker 200 év után is ugyanolyan kiemelkedő piaci 
szereplő, mint bármikor múltja során.

Kulturális ikon a Johnnie Walker, nem csoda, hogy az 
évforduló tiszteletére ICONS néven limitált szériában, kü-
lönleges dekorációjú palackok kerültek az áruházak polcaira 

– de a hagyományos négyzet-keresztmetszetű szögletes pa-
lack és a az enyhén döntve felragasztott címke megmaradt.

200 ÉVES A JOHNNIE WALKER

Tilos lesz forgalomba hozni egyes egyszer 
használatos műanyagokat július elsejétől – 
jelentette be Steiner Attila, az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság 
fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős ál-
lamtitkára a közelmúltban.

A fenntarthatósági elvek érvényesítése érdekében jú-
liustól tilos lesz a műanyag fültisztító pálcika, evőeszköz 
(villa, kés, kanál, evőpálcika), tányér, szívószál, italkeverő 
pálcika, léggömbökhöz rögzítendő és azokat tartó pálcák, 
beleértve a léggömböt a pálcához rögzítő szerkezetet, és az 
expandált polisztirolból készült ételtároló edény, és italtartó 
poharak forgalmazása.

TILTÓLISTÁS MŰANYAGOK
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profiknak!

          Tökéletes 
       tisztaság,   
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Elindult a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) 
„PEZSEGJ SZABADON!” kampánya, melynek 
célja a pezsgőfogyasztás népszerűsítése. 

A koronavírus járvány utáni újranyitás kiváló alkalom 
nemcsak a pezsgőnyitásra, hanem a szabadság élményének 
közös megélésére is. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 
májusban elindította „PEZSEGJ SZABADON!” kampányát, 
amellyel a minőségi magyar pezsgő tudatos és mértékkel 
való fogyasztására ösztönzi a fogyasztókat a Covid-19 utáni 
nyitást követően. Az országos kampány fókusz platformja az 
online tér. A pezsegjszabadon.hu weboldal létrehozásával 
a HNT arra buzdítja a fogyasztókat, hogy fotóval örökít-
sék meg a nyitás pillanatát, az első igazi „pezsgésüket”.  
A képekből kialakított interaktív Magyarország térkép egy kö-
zösségi felületté válik, melyen látható, hogy ki merre pezseg.  
A promóciót a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa saját forrás-
ból finanszírozza, együttműködve a pezsgőpincészetekkel.  
A Pezsegj szabadon! kampány a pezsgőkészítők szakmai 
összefogásával, 26 pezsgőpincészet aktív részvételével és 
nyeremény felajánlásával a teljes magyar pezsgőkategóriát 
és a minőségi magyar pezsgők fogyasztását népszerűsíti.

A PEZSGŐFOGYASZTÁST NÉPSZERŰSÍTI 
A „PEZSEGJ SZABADON!” KAMPÁNY 

Huszonnégy érmet hoztak el a magyar bo-
rászatok a 38. International Wine Challenge 
(IWC) nemzetközi borversenyről, amelyen a 

tokaji Juliet Victor pincészet egyik aszúját Gold Trophy 
díjjal tüntették ki.

A világ egyik legrangosabb borversenyeként számon 
tartott International Wine Challenge idei kiadására több mint 
50 országból 15 ezer tételt neveztek, ezeket a borokat a 
nemzetközi zsűri két héten át tartó vaktesztelés során bírálta 
el áprilisban Londonban. Az aranyérmes borokat az IWC 
zsűrije újrakóstolja, majd kiválasztja közülük a legjobbakat, 
amelyek nagydíjat, úgynevezett Gold Trophy díjat kapnak. 

Ezt az elismerést idén egyetlen magyar borként a Juliet 
Victor pincészet 2017-es 6 puttonyos Tokaji Aszúja kapta 
meg. Aranyérmet nyert a Royal Tokaji pincészet 2017-es 6 
puttonyos Tokaji Aszúja, valamint a somlói Tornai Pincészet 
2019-es Top Selection Szent Ilona Olaszrizlingje is. A magyar 
borászatok további 11 ezüst- és 10 bronzérmet hoztak el a 
nemzetközi borversenyről, 7 további magyar bort pedig a 
zsűri dicséretben (Commended award) részesített.

Védjegyet vezetett be a Brit Húsmarhafajtákat 
Tenyésztők Egyesülete (BHTE), hogy ösz-
tönözze a jó minőségű, ellenőrzött, belföldi 

marhahús fogyasztását.
Európai összevetésben belföldön kevés marhahús fogy, 

a kínálat részben gyenge minőségű, a magyarországi boltok 
olykor tejelő marhák húsát árulják - indokolták az Igazolt 
Magyar Angus Hús védjegy bevezetését, amely az egyik 
legjobb adottságú húsmarhafajta, a skót eredetű Aberdeen 
Angus nevét foglalja magába. Feltételként szabták meg 
többek között, hogy a forgalomba kerülő termék Magyar-
országon született és felnevelt Angus marhából készüljön.    

A védjegyet egyelőre csak a Hortobágy Angus, a Terra 
Pannonia, a Borafarm, és a Farm 54 használhatja, de a 
BHTE várakozása szerint más termelők is törekedni fognak 
arra, hogy elnyerjék a jogosultságot.

HUSZONNÉGY MAGYAR ÉREM AZ IDEI 
INTERNATIONAL WINE CHALLENGE-EN

MINŐSÉGJELZŐ VÉDJEGYET VEZETETT 
BE A BRIT HÚSMARHAFAJTÁKAT 
TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE
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A MONYO Brewing Co. kisüzemi sörfőzde nyári 
szabadtéri szórakozóhelyet alapított MONYO 
Land néven Budapesten a Gyömrői úton. 

A MONYO Land több mint koncerthelyszín: teljes kikap-
csolódást biztosít a hétköznapok monotóniájából, az alapí-
tók célja, hogy egyedi, karakteres hangulatú helyszínükön 
különleges élményt nyújtsanak, a program gerincét képező 
élőzenei koncertekkel és egyéb szórakozási lehetőségekkel, 
minőségi sörökkel és vendéglátással. 

A hasonló helyek között egyedülálló módon több mint 
tízféle különböző csapolt sör lesz kapható. Itt olyan dolgok 
kerülnek alapból a vendégek poharaiba, ami máshol a 
fullextra: a csapolt kézműves sörök mindegyike a MONYO 
eredeti saját receptje, a szokásos extravagáns ízekkel, kö-
zülük némelyik itt kerül először bemutatásra. A gasztro-léc 
az ételek terén is magas: együttműködő partnerük a Tuning 
Burger csapata. 

A koncerthelyszínen túl a főzde is igazán különleges: 
Európa egyik legmodernebb sörfőzdéje épül itt, amely 
alkalmanként a nagyközönség előtt is megnyitja kapuit.

A vendéglátóipar mellett más helyi, budapesti 
vállalkozásokat is segít majd a Budapesti Ke-
reskedelmi és Iparkamara fogyasztásösztönző 

programja. 

A koronavírus-járvány okozta válsághelyzet hatásainak 
enyhítését célzó kezdeményezés keretében 50 millió forintnyi 
induló pályázati forrást juttatnak rászoruló cégeknek, #újra-
nyitvaBP néven tudatformáló mozgalmat indítanak és az alap 
további bővítése érdekében is kampányba kezd a kamara.

Az újranyitást követően a vállalkozásoknak számos, a 
pandémia okozta piaci kihívással kell megküzdeniük. Míg 
az ország fővároson kívüli részében átlagosan a foglalkoz-
tatottaknak csak a 34%-a dolgozik a piaci alapú szolgál-
tatószektorban, és ott is elsősorban belföldi vendégeket 
kiszolgálva, Budapesten a munkavállalók 62%-ának a 
megélhetése függ ettől a szektortól. A fővárosi vendéglá-
tás ráadásul jelentős részben a várhatóan még hónapokig 
akadozó külföldi turizmusra optimalizálta működését. A 
nyári időszakra jellemző hullámzó forgalom pedig további 
sokkot jelenthet az eddig túlélő vállalkozók számára.

Erre a válsághelyzetre reagál a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara (BKIK) több elemből álló fogyasztásélénkítő 
programja. A kezdeményezés egyik legfontosabb eleme az 
idén tavasszal bejelentett Szolidaritási Alap, amelyből 50 
millió forintnyi induló keretet szánnak a fővárosi vendéglátás 
forgalmában tapasztalható kritikus hullámzás kiegyenlí-
tésének támogatására. A program keretében budapesti 
vendéglátóhelyek pályázhatnak olyan 10-50 fős közösségek 
vendéglátására, akik a pandémia mindennapjaiban hősiesen 
helyt álltak az ország működésének fenntartása érdekében 
(például az egészségügyi dolgozók, a rendfenntartók, a 
pedagógusok, a szülők, a kereskedelmi dolgozók vagy az 
áruszállítók). A nyertes pályázatok eseményfinanszírozási 
támogatása fogyasztási kuponok formájában valósul meg. 
Az induló keretből 10 ezer fő egyszeri 5 ezer forintos ven-
déglátóipari fogyasztását fedezi majd így a BKIK.

A BKIK mozgalmat indít a tudatos fogyasztás ösztönzése 
érdekében: arra kérik a budapestieket és a fővárosba láto-
gatókat, hogy a mindennapokban felkeresett helyeiken ne 
csak vásároljanak, fogyasszanak, hanem ajánlják másoknak 
is az üzletet a kampány #újranyitvaBP hashtagjével saját 
közösségi oldalaikon.

A gyorsétteremlánc a magyar válogatott  
2021-es EB szereplésére időzítve indította út-
jára az online szurkolás új eszközét. 

A hazai piacon még innovációnak számító chatbot já-
tékkal a Burger King® az EB iránt elkötelezettek számá-
ra kívánt gesztust gyakorolni. A játék során napi és heti 
nyereményeket szerezhetnek meg a legjobban tippelők.  

„Nagy öröm számunkra, hogy újra együtt lehet szurkolni és 
követni sokak kedvenc sportágának európai legjobbjait. A 
Messenger platformon elérhető chatbot játékkal azoknak 
szerettünk volna kedveskedni, akik a mérkőzésektől való 
fizikai távolság ellenére is szeretnének részesei lenni az 
EB izgalmainak. A velünk együtt szurkolók pedig kedvez-
ményesen juthatnak hozzá kedvenc ételeikhez, valamint 
a főnyereményen túl, jelentős számú heti nyereményre is 
szert tehetnek”. – mondta Csordás Zoltán, a Burger King® 
Marketing és értékesítési igazgatója. 

A Burger King® EB tippjátékának fődíja 1 Playstation® 5 
ajándékcsomag, emellett heti öt szerencsés fél éves ingyenes 
Burger King® fogyasztást is nyerhet, de headsetek, pólók 
és babzsákok is várják a nyerteseket.

MEGNYITOTT A MONYO LAND

#ÚJRANYITVABP: FOGYASZTÁSÖSZTÖNZŐ 
KAMPÁNY INDULT

CHATBOT ALAPÚ EB TIPPJÁTÉK 
A BURGER KING-NÉL
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Rég nem látott mértékben, 
majdnem 13 százalékkal 
csökkent a söripar telje-

sítménye tavaly, miközben a teljes 
élelmiszeriparé mindössze 1 száza-
lékkal - olvasható a Központi Statisz-
tikai Hivatal elemzésében.

A csökkenést főképp a tömegren-
dezvények elmaradása és a vendég-
látóipar leállása miatti forgalomcsök-
kenéssel magyarázták.

Az elemzés szerint a söripar erősen 
függ a belföldi fogyasztástól, forgal-
mának 94-96%-a belföldi eladások-
ból származott az elmúlt 10 évben, 
miközben ez az arány az élelmiszer-
ipar egészében mindössze 59-69%. 
A behozatal az elmúlt 10 év átlagá-
ban a fogyasztás 18%-át adta, ám 
2019-re elérte a 26%-ot. 2010 óta 
átlagosan 2,4-szeresen múlja felül 
a kivitelt, Magyarország tehát a sör 
külkereskedelmi forgalma alapján 
nettó importőr. Az export a belföldi 
termelés 8,0%-át tette ki.

A 2019-es adatok szerint az 577,4 
millió literes termelést 182,6 millió 
liternyi import egészítette ki. Az ex-

port mindössze 45,5 millió liter volt, 
a fogyasztás pedig 711,2 millió liter, 
vagyis a 15 évesnél idősebbek he-
tente átlagosan 2,6 liter sört ittak. 
Tavaly a kibocsátás 97 százalékát a 
legalább 50 fős vállalkozások állítot-
ták elő. A sör ára 2017 óta nő, de a 
drágulás mértéke tavaly lassult, ami 

szintén a járvánnyal magyarázha-
tó. Sörért átlagosan 25%-kal kellett 
többet fizetni, mint 2010-ben, ami az 
általános árszínvonaléhoz hasonló 
változás. A sör a borhoz képest na-
gyobb mértékben, az égetett sze-
szes italokhoz képest viszont jóval 
kevésbé drágult.

TAVALY ERŐSEN VISSZAESETT A SÖRIPAR TELJESÍTMÉNYE 

Bádi Gábor a GRANCAFÉ tulajdonosa nem csupán 
teljesen, hanem „tejesen” is komolyan veszi a szakmát.

– Kitartóan képviseli, hogy a „tej az 
új kávé”, a szakma mégis sok helyen 
mellékesen kezeli.
B.G • Továbbra is tény, hogy „tej 
címszó alatt” például a hazai forróital 
automaták 90%-a, vagy a szállo-
dai reggeliztető kávéautomaták jelentős része növényi 
zsiradék alapon (kókuszzsír, pálmaolaj), 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 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 a tovább az adott hely jó 
minőségű kávéját, de biztosítva egyben a valódi tej(por) 
nyújtotta kényelmet is. 

– A MILK IT választékot nézve azt láthatjuk, hogy tovább 
bővült 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 je-
lenlegi tejrendszer is. Az első lépcsőben a valódi tej(por) 
felé történő minőségi elmozdulást – a már megszokott 
árszinttől – egy nem túl jelentős eltéréssel tudjuk biztosí-
tani, 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 MILK IT 
Proffessional Topping pedig olyan barista minőséget nyújt, 
amit bármely luxus szálloda vagy TOP kávéház is bátran 
használhat. Ott pedig, ahol a szállodai szobákban Nesp-
resso gépekkel kényeztetik a vendéget, egyedüli megoldást 
tudunk nyújtani, mert a 100% sovány tejpor már a MILK IT 
NESPRESSO-kompatibilis kapszulába is bekerült, így az 
ilyen gépekkel dolgozó helyek is egy tökéletesen működő, 
standolható, kényelmes megoldáshoz jutnak. A 2021-es 
év nyarának újdonsága, hogy a NESPRESSO-kompatibilis 
Milk It tejkapszula már ízesített (tejkaramell, mogyoró, 
vanília, irish cream) változatokban is elérhető.  (x)

Bővebben: www.kave24.hu

TOVÁBB BŐVÜLT A MILK IT SZORTIMENT
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Vigyáznak a vendégek 
egészségére, de összes-
ségében kevés kreatív 

ötlettel javítják a vásárlói élményt 
a magyar kávézókban - derült ki 
az ügyfélkiszolgálás piacán 20 éve 
jelen lévő ClientFirst Consulting 
országos kutatásából.

Az összesen több mint 126 helyszí-
nen végzett próbavásárlás alapján az 
eredmények rámutattak, hogy a kávé-
zók döntő többségében a felszolgálók 
és vendégek is betartják a vírusvédelmi 
szabályokat.

Az újranyitást követő első egész 
hónapot vizsgáló kutatás során ösz-
szesen országszerte 126 helyszínen 
végeztek próbavásárlásokat a kávé-
zókban. A rendszerint központi fekvésű, 
közkedvelt helyen lévő egységeket 
11 különböző szempontot figyelembe 
véve értékelték. A megérkezés élmé-
nyét tekintve a túltelítettségtől egyelőre 
nem kell tartani: a válaszadók 98,4%-a 
azt tapasztalta, hogy volt üres hely a 
teraszon, 97,6%-uk egyből le is ülhe-
tett. Az asztalok egymástól megfelelő 
távolságra voltak elhelyezve. A felszol-
gáló szinte azonnal meg is szólította 
a vendégeket (92,7%), és mindezt 
udvariasan, kedvesen tette (98,4%). 
A rendelés leadása után rövid időn 
belül meg is érkezett a kávé (96,8%).

 A felszolgálók döntő többsége, 
96%-a viselt maszkot. A kutatás so-
rán az is kiderült, hogy még a szigorú 
szabályokat is fegyelmezetten betar-
tották, hiszen a pincérek és eladók 
89,5%-a az orrukat és szájukat is el-
takarta. Vírusvédelmi szempontból a 
próbavásárlók 96,8%-a biztonságban 
érezte magát, így ebben a tekintetben 
jól vizsgáztak a kávézók. A vendéglá-
tóegységekben kiemelten fontos kéz-
fertőtlenítők azonban még nem min-
denhol részei az alapfelszereltségnek: 
csupán 49,2% nyilatkozta azt, hogy 
találkozott ilyen eszközzel a kávézóban.

A próbavásárlók azt is vizsgálták, 
hogy milyen egyedi eszközöket vetnek 
be a vendégek élményének növelésé-
re, megtartására, visszaterelésére. Az 
általános tapasztalat azt mutatta, hogy 
több apró figyelmességgel igyekeztek 
kedveskedni.

„Az újranyitást követően a legfőbb 
feladat az ügyfelek bizalmának vissza-
szerzése.” - emelte ki Mózes István, a 

figyelem és a következetesség: ha egy 
kávézó beleteszi a szükséges extra 
energiát abba, hogy a vendég maxi-
málisan jól érezze magát, akkor hosz-
szútávon is sokkal nagyobb forgalomra 
számíthat, hiszen ezzel kiemelkedik a 
versenytársai közül”.

kutatást végző ClientFirst Consulting 
ügyvezetője. Hozzátette: „Ennek első 
lépcsője a biztonságérzet maximalizá-
lása, ami a kutatásban vizsgált kávézók 
döntő többségének sikerült is. A kö-
vetkező lépés már az ügyfélélmények 
növelése. Az ügyfélkiszolgálás titka a 

BIZTONSÁGOSAK A MAGYAR KÁVÉZÓK, DE A KISZOLGÁLÁSON LEHET MÉG JAVÍTANI
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Lantmännen Unibake
A Lantmännen Unibake Magyarország Zrt. megha tá -
rozó szerepet tölt be a magyar piacon kiváló minôségû, és
kivételesen széles sütôipari termékválasztékával, legyen
szó bármilyen napszakról vagy alkalomról.

Prémium minôségû croissantok,  különleges dán pék-
sütemények, valamint könnyen és gyorsan felhasználható
szendvicsalapok.
Termékeink  közvetlenül is elérhetôek szállodák, éttermek,
kávézók, catering szolgáltatók számára!

Európa egyik vezető sütőipari vállalata, fagyasztott sütő -
ipari termékek gyártásával és értékesítésével foglalkozik.

Elérhetôségeink: Lantmännen Unibake Magyarország Zrt. H-1117 Budapest, Dombóvári út 27.
Budapart Gate Irodaház Tel.: + 36 1 297 1540 www.lantmannen-unibake.com/hu-HU
iroda@lantmannen.com
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Kaposváron, az S-PARK 
bevásárlóparkban nyi-
totta meg 94. éttermét a 

hazai McDonald’s. 
A „Jövő Élménye” koncepciónak 

megfelelően az új autós egységnél 
kiemelt szerepet kap az innováció és 
a digitális fejlesztés, miközben a sze-
mélyesség is fontos eleme marad a 
kiszolgálásnak. 

A hazai McDonald’s 2019-ben kezd-
te meg növekedési stratégiájának meg-
valósítását, melynek két pillére az új 
éttermek nyitása, valamint a meglévő 
éttermek átalakítása a „Jövő Élménye” 
koncepció jegyében. 

„Az új éttermi koncepciót olyan jövő-
be mutató igények és elvárások hívták 
életre, amelyek gyökeresen megvál-
toztatják a mekizés élményét, egyúttal 
modernizálják a McDonald’s márkát.” 

– mondta Égi Zsolt, a magyarországi 
McDonald’s éttermeket üzemeltető 
Progress Étteremhálózat Kft. ügyve-
zetője. „A „Jövő Élménye” éttermek-
ben a vendégek az igényüknek és el-
képzelésüknek leginkább megfelelő 

KAPOSVÁRON NYÍLT MEG A LEGÚJABB McDONALD’S ÉTTEREM

módon rendelhetik meg, fizethetik ki, 
kaphatják meg és fogyaszthatják el a 
termékeket.” 

A megújulás a digitalizációra épül, 
azonban nem csak a technológiát érinti, 
hanem kiterjed az étterem által nyújtott 
komplex élmény minden elemére, így 

az éttermek külső és belső környeze-
tére, megjelenésre is. Az országban itt 
először az épületen kívülre is digitális 
menütáblákat telepítettek. Az újfajta 
digitális felületnek köszönhetően már 
a drive-úton dinamikusan cserélődő 
ajánlatokkal találkoznak a vendégek.
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A merész, innovatív 
konyhaművészeti stí-
lusáról ismert, világhírű 

mesterszakács, Wolfgang Puck 
a nyár elején két különleges hely-
színnel, az első európai Spago ét-
teremmel és a The Duchess név-
re keresztelt exkluzív panorámás 
rooftop bárral, majd szeptember-
ben a Matild Café & Cabaret-val 
debütál Közép-Európában, a Ma-
tild Palotában.

A hamarosan megnyíló Spago 
Budapest konyhai csapatának élére 
a sztárséf több hónapon keresztül 
kereste a magyar séfek körében a 
legideálisabb vezetőt.

A Spago gasztronómiai irányítását 
elnyerő Szántó István Franciaország-
ban tanulta meg a szakma alapjait. 
A több mint 15 éves szakmai ta-
pasztalatát olyan külföldi és hazai 
Michelin-csillagos éttermek konyháján is kamatoztatta, 
mint például a Costes Downtown.

„Nagy megtiszteltetés volt számomra a felkérés, melyet 
örömmel fogadtam el, mivel az interjúk során kiderült, hogy 

Június 1-től Anna Roche vette át a Nestlé 
Hungária NESCAFÉ üzletágának vezetését, 
aki korábban a francia Nescafé Dolce Gusto 

Business Managereként ért el jelentős sikereket. 
Anna széleskörű nem-

zetközi tapasztalatokkal 
rendelkezik és több terü-
leten is sokat tett az erős 
kávékultúra megterem-
téséért. 

Anna Roche 2001-
ben kezdte karrierjét az 
Nestlé Ukrajnánál mar-
keting funkcióban, majd 
2004-ben a kávé kategó-
riához került, ahol mun-
kája nyomán sikeresen 
megújult a NESCAFÉ 3in1 üzletága. 2009-ben a NESCAFÉ 
Marketing Managerévé lépett elő, amely pozícióban sokat 
tett a fenntartható, nyereséges növekedésért és a vásárlói 
magatartáson alapuló márkaépítésért. 

2017-től Anna vezette a franciaországi NESCAFÉ Dolce 
Gusto üzletágát. Munkája nyomán példátlan eredményeket 
ért el a piacrészt és a profitabilitást tekintve, így a Dolce 
Gusto első számú piaccá nőtte ki magát. Szintén ő vezette 
a kávé kategória fenntartható törekvéseit és az e-business 
megerősítését. Anna új pozíciójában az új kelet- és kö-
zép-európai NESCAFÉ szervezet tagja lesz.

a Spago koncepciója tökélete-
sen illik a vendéglátásról alkotott 
képemhez. Közös célunk a mun-
ka során a családias környezet 
kialakítása, a hazai termelők 
támogatása és az interakció a 
vendégekkel. Külön motiváció 
számomra, hogy egy évtizedek 
óta sikeres nemzetközi csapat 
tagjaként én képviselhetem azt 
a szellemiséget Magyarországon, 
amit Wolfgang Puck felépített. 
Számos gasztronómiai stílus - 
a távol-keleti, a mediterrán, az 
osztrák és a magyar - találkozása 
teszi majd izgalmassá a helyet, 
ahol a tradicionális Spago fogá-
sok mellett megférnek majd a 
múltidéző emblematikus ételek 
is” – mondta Szántó István.

A Szántó István irányítása alatt 
működő Spago Budapest csapa-

tának az lesz a feladata, hogy magyar ízekkel és kultúrával 
gazdagítsa a Spago nemzetközi kínálatát, fenntartva a helyi 
és külföldi vendégkör érdeklődését is, olyan élményeket 
nyújtva, amiért érdemes időről – időre visszatérni.

SZÁNTÓ ISTVÁN A SPAGO BY WOLFGANG PUCK ÉTTEREM VEZETŐ SÉFJE 

ÚJ VEZETŐ A NESCAFÉ 
MAGYARORSZÁG ÉLÉN
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Termékeink frissek, konyhakészek és felverhetők;  
GMO- és szalmonellamentesek, pasztőrözöttek.

   Egyszerűen sokkal finomabb

Teljes tojás 1 kg, 5 kg Tojássárgája 1 kg, 5 kg Tojásfehérje 1 kg, 5 kg

Tojásrántotta 1 kg, 5 kg

Bio teljes tojás 5 kg Panade (panírozáshoz) 5 kg

Frissen préselt narancslé, 2 l

Bécsi burgonyasaláta, 10 kg

519 Landgold-Ins_A5 quer HU_v4.indd   1 28.02.19   09:38

Koncertekkel, szabadtéri színházi előadá-
sokkal és egyedülállóan erős gasztronómiai 
kínálattal várja vendégeit a Balaton legújabb 

kulturális és kulináris központja, a Szigliget Várudvar, 
ahol a legmenőbb budapesti éttermek közül többen is 
pop-up üzleteket nyitnak a nyári szezonban, júliusban 
pedig bemutatkozik Palágyi Eszter Michelin-csillagos 
séf új, egész évben nyitva tartó étterme is.

Szigliget idén nyáron a hazai gasztronómia egyik legerő-
sebb bástyája, sőt a helyhez illően inkább fellegvára lesz. 
A „magyar tenger” északi partjának egyik leglátogatottabb 
attrakciója a Szigligeti Vár, ahová mostantól nemcsak a 
fantasztikus látvány miatt, hanem a vár tövében található 
Várudvarban megnyíló egyedülálló gasztro és kulturális 
kínálat miatt is érdemes lesz idén nyáron ellátogatni. 

Palágyi Eszter ezen a helyszínen megnyitja a nevével 
fémjelzett, egész évesre tervezett Szigliget Várudvar Ét-
termet, ahol saját stílusában ötvözi a fine dining stílust a 
balatoni lazulással.  

A fővárosi gasztroélet legnevesebb képviselői közül is 
többen levonulnak Szigligetre a nyári szezonban egy-egy 
pop-up vendéglátó egységgel. Rácz Jenő egy először itt 
megkóstolható kacsás street food étellel készül, a Digo 
elhozza fatüzelésű pizza kemencéjét, hogy végre itt is 
megkóstolhatók legyenek az autentikus nápolyi pizzák, 
egy másik egységben a „Világevő”, azaz Jókúti András 
által megálmodott Nudli Tésztakantin kihagyhatatlan ma-

gyar tészta ételeiből kaphatunk ízelítőt, de a Várudvarban 
megtalálhatjuk majd a Costes csúcshamburgereit és grillen 
készült ínyenc fogásait is. 

A Szigliget Várudvarban megtalálható lesz majd Kató néni 
kürtőskalácsa, Mizsei János és Buza Kriszta újragondolt 
jégkrémszendvicse és télifagyi kreációja, az Unicone, és itt 
állítja fel a Nespresso az első balatoni installációját, így a ká-
vérajongók kávékülönlegességeket és jegeskávé-koktélokat 
is kóstolhatnak, de júliustól feltölthetik kapszulakészleteiket 
is a hamarosan megnyíló időszakos Mini Boutique-ban.

SZIGLIGET VÁRUDVAR: A BALATON ÚJ KULINÁRIS ÉS KULTURÁLIS FELLEGVÁRA

!
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A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipar-
testülete jubileumi, tizenötödik alkalommal 
hirdette meg a „Magyarország Tortája” ver-

senyt augusztus 20-i nemzeti ünnepünk köszöntésére. 
Új, kreatív ötleteket, magyaros ízvilágú, az ünneppel, vagy 

Magyarországgal összefüggésbe hozható tortákat, recepteket 
várt az Ipartestület, melyek csak természetes és egészséges 
alapanyagokat tartalmazhatnak. Idén is rendkívül izgalmas kre-
ációkkal neveztek a versenyzők az ország minden területéről. 
Az idei versenyre 33 torta nevezése érkezett. Érdekesség, hogy 
idén az eper, a szeder, a mák és a kávé több versenyzőnél is 
favorit volt, több torta alapízeit ezek képviselték.  

Az idei döntős torták a következők: ARANY RIBISZKE 
– Sztaracsek Ádám (Jánoska Cukrászda, Komárom); NAP-
RAFORGÓ – Fodor Sándor (Habcsók Cukrászda, Budapest); 
LÚDAS MATYI – Karácsonyi Péter (Pierre Cukrászda, Nagy-
bajcs); SZABACSI RUBATÓ – Lakatos Pál (Levendula és 
Kert Cukrászda, Szigetszentmiklós); ŐSZI PITYMALLAT – a 
Nándori Cukrászda csapata (Nándori Cukrászda, Budapest)

 A szakmai zsűri három fordulós értékelés után hirdeti 
ki a győztest. Az első körben az anonim nevezett tortákból 
választott ki a zsűri öt tortát, ezeket a második körben újra 
kóstolják, és javaslatokat tesznek azok tökéletesítésére.  
A döntőben a tortákat az Ipartestület bemutató műhelyében, 
élőben kell elkészíteni a versenyzőknek, ahol a zsűri ismét 
meghatározott jellemzők szerinti pontozással választja 
meg a győztest. 

A szakmai zsűri tagjai: Baracskay Angéla cukrászséf; 
Harrer-Abosi Beatrix – Harrer Chocolat; Vaslóczki Orsolya 

– SUGAR! Shop; Füredi Krisztián – Hisztéria Cukrászda; 
Karl Zsolt – Karl Cukrászda; Kiss Zoltán – Családi Kiss 
Cukrászda; Pataki Ádám – Pataki Cukrászda. 

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány a Magyar Cukrász 
Iparosok Országos Ipartestülete szakmai támogatásával idén 
10. alkalommal rendezi meg a Magyarország Cukormentes 
Tortája versenyt. Mindkét verseny győztes tortáját augusztus 
elején ismerheti meg a nagyközönség, és az augusztus 20-i 
ünnepségeken kóstolhatja meg először. Ezt követően az 
ország számos cukrászdája árusítja majd.

MAGYARORSZÁG TORTÁJA 2021. – MEGVANNAK A DÖNTŐS TORTÁK



Mint egy darab faág – 
Természetes, komposztálható evőeszközök

A végeredmény – kések, villák, szívószálak, sőt hamaro-
san a tervek szerint már kanalak, tányérok, poharak is 

– újrahasználható, komposztálható, újrahasznosítható.
– Kezdettől fogva teljes életciklusban gondolkodtunk, 
már az alapanyagfejlesztést is azzal a céllal végez-
tük, hogy a termékeink a használatot követően se ter-
heljék a környezetet, száz százalékban lebomlók le-
gyenek – magyarázza Rédey Soma. – A hagyományos 
műanyag alapanyagú termékek ugyanis nemcsak az 
óceánszennyezés révén vezetnek problémákhoz, ha-
nem mikroműanyag is keletkezik a használatuk során 
és az élettartamuk végén, ami még komolyabb káro-
kat okoz. A mi termékeinknél mikroműanyag egyál-
talán nincsen. Ipari körülmények között 28 nap, kom-
munális hulladékként 3-5 év alatt bomlanak le, de ha 
bekerülnek is a táplálékláncba, nincs káros hatásuk.
A Vilhemp evőeszközei a természetes összetevőiknek 
köszönhetően nemcsak kiváló lebomlású, hanem jó 
fizikai tulajdonságú, 45 Celsius fokig hőálló termékek 
is. Elég masszívak ahhoz, hogy mosogatás után akár 

többször is újra használhassuk őket, és az élettarta-
muk végén se keletkezik káros hulladék belőlük. Ahogy 
megálmodóik és megvalósítóik fogalmaznak: nem ter-
helik jobban a környezetet, mint egy darab faág az er-
dőben. Már amennyiben egyáltalán kommunális hul-
ladékként végzik.

– Szolgáltatásként kínáljuk azt is – folytatja a cégalapító 
–, hogy azoknál a partnereknél, ahol a szelektált gyűjtés 
megoldható, vállaljuk a használt, akár ételhulladékkal 
szennyezett darabok begyűjtését, majd ipari komposz-
tálásra való elszállítását, így garantált a gyors lebomlás. 
Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy amikor visszük az új 
evőeszközöket, a vevőnél nem marad hulladék, mert el-
hozzuk a régit. Sőt az is a cégfilozófiánk, a teljes élet-
ciklusmodell része, hogy az elhozott hulladék újra gra-
nulálható, s egy bizonyos százaléka gyártásra is újra 
felhasználható. Az Interspar hálózatában már elérhetők 
vagyunk, de hamarosan elindul a saját web shopunk is. 
Addig is az elérhetőségeinken, e-mailen (info@vilhemp.hu) 
keresztül lehet rendelni tőlünk. (x)

A Vilhemp nevű, 2019-ben alapított magyar startup komposztálható evőeszközöket 
készít természetes összetevőkből. Fülöp Villő, Rédey Soma és Szűts Gergely alapító-
társtulajdonosok cége biopolimert (PLA) és farostzúzalékot használ ehhez. 
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A Villányi borvidék 4 évvel ezelőtt hívta életre 
Villány könnyed arcát, mely azóta is töretlen 
lendülettel szárnyal, a termelők lelkesedé-

sének és a fogyasztók pozitív visszajelzéseinek kö-
szönhetően.

A COVID-19 ugyan nem kímélte a márkát, ahogy a HO-
RECA-szektort sem: a bisztrókba, éttermekbe, romkocs-
mákba szánt vörösbor majdnem egy teljes évre karanténba 
került. Szinkronban az élet újraindulásával, a közösségi 
bisztró bor legújabb évjárata is elindult, hogy meghódítsa a 
könnyedebb, bisztró hangulatú vörösek kedvelőit. A Franc, 
a borvidék ékköve classicus, premium és super premium 
kategóriában nem csak itthon, de gyakran külföldi vize-
ken is evez: visszatérő vendég a ProWein-on, nemrég járt 
Lengyelországban és a svájci borkedvelők is hamarosan 
hozzájuthatnak egy webshopnak köszönhetően. „Villány két 
arca”-ként tökéletesen egészítik ki egymást a REDy-vel a 
hazai rendezvények standjain, a könnyed, gyümölcsös és 
az érett, hordós borokat kedvelők nagy örömére. 

A REDy nemcsak az Y generációt célozza. Ez a bor min-
denkié, aki szeretne egy kis fiatalos vidámságot csempészni 
a dolgos hétköznapokba vagy egy könnyed, minőségi vörö-
set keres a hétvégi kerti partyhoz. Évről-évre csiszolódik a 
stílus, köszönhető a közös kóstolásoknak, ahol a termelők 
egymást segítik véleményükkel a finomhangolásban.

Az új, 2020-as évjáratú BalatonBorok 2021. 
május 19-én a siófoki Mala Garden Design 
Hotelben debütáltak a nagyközönség előtt.

A BalatonBor olaszrizling szőlőfajtából készül, jó ivású, 
ugyanakkor tartalmas balatoni bor. A BalatonBor az első 
termelői összefogásra épülő régiós bormárka Magyaror-
szágon, ezért joggal mondhatjuk, hogy „a Balaton Bora”. A 
BalatonBor a Balatoni Kör és a Rizling Generáció közös ter-
méke, de bárki készítheti, aki megfelel az előírt feltételeknek.

Ebben az évben eddig 15 balatoni borászat kezdte 
meg a BalatonBor palackozását, ami több mint 64.000 
palackszámot jelent. A BalatonBor összefogásról és az 
idei évjáratról Dobosi Győző a BalatonBor projektvezetője 
mesélt: „A BalatonBor szerintem mára több mint egy ter-
mék. Ez az első régiós közös terméke a Balatonnak, ami 

mögött a borászok összetartása és barátsága áll. Nagyon 
büszke vagyok arra, hogy az elmúlt év kihívásai ellenére a 6. 
évjárat is palackba került. Évről évre népszerűbb a termék 
a fogyasztók körében is, a legtöbb palack nem egészen 
egy év alatt elfogy a pincékből és a polcokról. Nemcsak a 
palackban lévő bor minőségi, hanem az arculat is igazán 
balatoni, jól mutat az asztalon, a borospoharak mellett.”

Immár hatodik alkalommal mutatták be a 
balatoni borászatokat és vendéglátó vállal-
kozásokat tömörítő Balatoni Kör egyesület 

„Kóstold Körbe!” kiadványát, a siófoki Mala Garden 
Design Hotelben.

A 2014-ben alakult egyesület 42 tagja jelenleg 54 ven-
déglátóhelyet képvisel a tó körül, akik számára az igényes 
környezeten, a helyi alapanyagokra épülő gasztronómián 
és az egész éves vendéglátáson túl az is érték, hogy egy-
mást ajánlják. Idén először nemcsak a Balatoni Kör tagjai 
szerepelnek az informatív, fotókkal illusztrált kiadványban, 
hanem további balatoni vendéglátók is, akik ugyanezeket 
az értékeket vallják.

 A „Kóstold Körbe!” füzet megtalálható minden, a kiad-
ványban szereplő helyszínen, és segít eligazodni a ven-
dégnek, ha például kutya- vagy családbarát helyet keres, 

esetleg tóparti éttermet vagy romantikus szállást, rendez-
vényhelyszínt, borászatot, pálinkafőzdét vagy exkluzív hotelt. 

ELRAJTOLT A VILLÁNYI REDY 
LEGÚJABB ÉVJÁRATA

BALATONBOR: DEBÜTÁLT AZ ÚJ ÉVJÁRAT

„KÓSTOLD KÖRBE A BALATONT!” – HATODSZOR





Idén 50 éves a Gyermelyi Zrt., Magyarország piacvezető tésztagyártója, legnagyobb 
tojástermelője és malomipari szereplője, mely épp 20 éve áll pénzügyi kapcsolatban 
az MKB Bank Nyrt.-vel. A Gyermelyi életének majdnem felét, a rendszerváltás utáni 
korszak kétharmadát ez az együttműködés határozta meg. Ahogy Sárossy Attila, a 
Gyermelyi igazgatója fogalmaz: az MKB Bankkal való együttműködésük a legjobb 
stabil banki kapcsolat kategóriáját jelképezi, amit a 20 év töretlen, kölcsönös bizalma 
tökéletesen bizonyít. 

„Az a jó bank, aki úgy kezel, mintha 
saját magának adna tanácsot.” 

Egy cég és egy bank között a kapcsolat mindig bizalmi 
alapú. El kell hinnie mindkét félnek, hogy az érdeke-
ik, céljaik közösek és hogy mindkét fél minden erejével 
azon dolgozik, hogy ez az együttműködés nem csak a 
jól végzett munkáért járó tisztességes haszonért fon-
tos, de hosszútávú, tartós együttműködést és ebből fa-
kadóan már-már baráti kapcsolatot jelent a két fél szá-
mára. Az MKB Bank és a Gyermelyi egyaránt ebben volt 
érdekelt, meg is valósították a kitűzött célt és ez látha-
tóan irigylésre méltó eredményeket szült.

Biztató kezdet
Számlavezetéssel és hitelkapcsolattal indult a közös 
múlt, majd technológiai fejlesztésekkel folytatódott, ami-
hez az MKB Bank biztosított nagy összegű forgóeszköz 
finanszírozási hitelt. 2003-2006-ban már az új tészta-
gyár modern gyártósorát, csomagolástechnikáját ala-
kították ki hitelekből, amely egy csúcstechnológiá-
val működő tésztagyári komplexumot eredményezett. 
Ezen felül 2005-ben a liszt csomagolócsarnok építé-
sére és berendezéseinek beszerzésére is saját forrá-
sú hitelt biztosított az MKB Bank. A precíziós gazdál-
kodás, a növénytermesztés gépparkjának cseréjekor, 
majd 2009-ben az új technológiájú tojástörő üzem ki-
alakításában és berendezéseinek beszerzésében is sa-
ját forrású beruházási hitellel vállalt szerepet a bank a 
Gyermelyi további fejlődésében. 

Sárossy Attila kiemelte, hogy az MKB Bank közép-
vállalati divíziója személyes vállalati bankárral segítet-
te a gördülékeny közös munkát, ráadásul olyan agrári-
umban jártas szakemberekkel dolgoztak együtt, akik 
az ágazatra igazított speciális hiteleket kínáltak nekik: 
mint például növénytermesztés támogatási hiteleket, 
illetve egyéb konstrukciókat. Tapasztalata szerint ez a 
szolgáltatás kevés bankra jellemző, ezért örült, hogy 
ezzel is segítette az MKB Bank az együttműködésüket.

Automatizáció, technológiai megújulás 
A 2010-es évek elején a logisztika, az automatizált rak-
tár bővítése volt soron, majd a tojástermelés bővítése 
követelt technológiai újítást, automatikus behordást, 
hogy elérjék az évi 140 millió tojást.  Ez sem sikerült 
volna beruházást ösztönző hitelek és megbízható, stabil 
pénzügyi partner nélkül. Az új, második malom, amely 
lágybúza mellett már durumbúza őrlésére is alkalmas 
tárolókapacitás bővítést igényelt. A termelés növekedé-
sével az alapanyag tároló kapacitás bővítése is szüksé-
gessé vált, mely 40.000 tonna étkezési búza tárolását 
lehetővé tevő új tárolók építését jelentette. 

A beruházás 2012-ben kezdődött és ehhez az MKB 
Bank MFB Vállalkozásfinanszírozási Program kereté-
ben beruházási hitelt nyújtott. Ezen felül a Gyermelyi 
Zrt. aktívan részt vett az Élelmiszersegély program-
ban, melyben az MKB is közreműködött bankgarancia 



nyújtásával. „Az MKB Bank számára fontos, hogy a mo-
dern technológiai fejlesztések mögé álljon pénzügyi part-
nerként, hiszen az elmúlt korok hagyománya, szaktudása 
és a jelen technológiái alkotják együttesen a fenntartható, 
modern és rentábilis gazdaságot.” – véli Simon Attila, az 
MKB Agrárpartner Program szakmai vezetője. 

A fejlesztések éve: 
10 milliárd forintnyi beruházás
Az arculatváltásban, az egységes márkajeleket követő 
új csomagolás létrejöttében, a növénytermesztési köz-
pont új telephelyének létrehozásában szintén szerepet 
vállalt a bank, ahogyan a 2017-es fejlesztések évében 
is, amely mérföldkő a Gyermelyi Zrt. életében.  A be-
ruházások nagysága ekkor elérte a 10 milliárd forintot. 
Takarmánygyár épült, a harmadik magasraktár további 
10 ezer rakatférőhellyel, ahol önjáró, egymással kom-
munikáló, robotizált, automata rakodóeszközök végzik 
a ki- és bejárást. Az új tésztagyár is ekkor épült, mely-
lyel megduplázódott a kapacitás évi 70.000 tonnára. 

Új évtized, új malom, új búzatároló
2020-ban új csomagolósort állítottak üzembe, mely-
lyel modern, visszazárható ún. blokktasakos csoma-
golást biztosítottak a Gyermelyi termékeinek. Emellett 
12 ezer tonnás búzatároló is épült, készülve a kapa-
citásbővülésre, melyet a tervezés alatt álló harma-
dik malom indokolt. Ennek apropóján 2020-ban EXIM 
kárenyhítő forgóeszköz hitel nyújtására került sor és 
készletfinanszírozási hitelre szerződött az MKB és a 
Gyermelyi.  

A Gyermelyi üzleti filozófiája a minőségre, a hűség-
re és a következetességre épül. Fő termékük, a tészták 
esetében is hisznek abban, hogy a minőség a legfon-
tosabb, mert ez erősíti a bizalmat. Ez az üzleti filozófia 
természetesen meghatározza a Gyermelyi egyéb tevé-
kenységét is, így az üzleti kapcsolattartást és az üzleti 
partnerek kiválasztását is. Ahogy Sárossy Attila fogal-
maz: „Fontos a bank teljesítménye, fontos a bank stabili-
tása, de legalább ennyire fontos, ha nem fontosabb a bi-
zalom. Akárkinek nem adom oda a mérlegemet és nem 
mondom el a fejlesztési terveimet. Az a jó bank és kap-
csolattartó, aki úgy kezel engem, mintha saját magának 
adna tanácsot. Az MKB Bank ilyen. Rugalmasak, proak-
tívak, figyelmesek. Sőt, azt is tudjuk egymásról, kinek a 
gyereke épp milyen iskolába készül, vagy kinek van szü-
letésnapja. Ez sosem volt kizárólag üzleti kapcsolat. Nem 
véletlen ez a 20 közös év.”

A Gyermelyi Zrt. első ötven éve a folyamatos fej-
lesztésekről, növekedésről szólt és Sárossy Attila 
szerint a trend még most is ez: „Hamarosan megépül 
a harmadik malom, a magas raktár, erős exportfejlesz-
tések, terjeszkedés jellemzik a céget, tehát még bőven 
van potenciál a növekedésre a cégnél. A Gyermelyi jövő-
jét illetően növekvő termelést és magasabb export ak-
tivitást jósolnék.”

A fentiek jól példázzák, hogy a Gyermelyi Zrt. és az 
MKB Bank Nyrt. hűséges, bizalmi alapon nyugvó együtt-
működése példaértékű mindazok számára, akik ered-
ményes, sikeres üzleti kapcsolatra vágynak.  A kölcsö-
nösen előnyös együttműködés lehet alapja a jövőbeni 
tartós kapcsolatnak. (x)

mkb.hu/agrar

Simon Attila, az MKB Bank Agrárium 
Főosztályának vezetője, az MKB Agrárpartner 
Program szakmai irányítója és Sárossy Attila, 
a Gyermelyi Zrt. igazgatója
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A nyitás 
csak a kezdet

Sárközi Ákos, 
 a Borkonyha és a Textúra étterem séfje

Hosszú szunnyadás után újraindult hazánkban a vendéglátás. Elindítani 

egy éttermet ilyen hosszú leállás után embert próbáló feladat. A nyitás 

kapcsán legalább annyi, vagy még több kérdés vetődik fel, mint a zárásnál, 

erről kérdeztük Sárközi Ákos séfet, étteremtulajdonost.
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Mi történt azóta, hogy újra kinyitottunk, milyen tapasz-
talatok jellemezték az elmúlt időszakot?

– Nagyon furcsa, hogy most már nyitva vagyunk és várhat-
juk a vendégeket. Rengeteg emberrel, szakmabelivel beszél-
gettem, és mindenkinek szinte ugyanaz volt az álláspontja. 
Ennek tükrében mondhatom azt az egybehangzó véleményt, 
miszerint míg be voltunk zárva, pontosan tudtuk, hogy mi-
lyen veszteségre kell készülni. Számolható volt. Most, aki tu-
dott, kinyitott, és egyfajta bizonytalanság uralkodik. Lesz-e 
vendég, kinek nyitok ki, ha megveszem az alapanyagot, fel 
tudom-e használni?

Legjobban a saját tapasztalataim alapján tudok erről iga-
zán beszélni. A Textúrát megnyitottuk, majd a Borkonyhát 
is újra beüzemeltük, és nagyon oda kellett tenni magunkat. 
Mi Budapest kellős közepén vagyunk, és azt gondolom, hogy 
az emberek nagy része nem feltétlenül a fővárosban gondol-
kodik. Kevesen vannak, akik Budapestre jönnek nyaralni, pi-
henni, vagy akár kirándulni. Mindenféleképpen csak azokra 
a vendégekre számíthatunk, akik eddig is ellátogattak hoz-
zánk, illetve itt vannak a környéken. 

Az tény, hogy mindenki nagyon örült a nyitásnak, és ér-
keztek is vendégek szép számmal, de az is látható, hogy leg-
inkább a hétvégék erősek. Mivel nincs külföldi vendég, a hét-
köznapok forgalma, vagy nevezzük vendégszámnak, rendkívül 
rapszodikus, teljesen kiszámíthatatlan. Egyik nap teltházunk 
van, másnap meg csak kb. 50 fő van. Rendkívül hullámzó. 
Ami leginkább hiányzik, az a stabilitás, amire építeni lehet. 

Az látható a piacon, hogy a vendéglátóhelyek 30-40%-a 
sajnos ki sem nyitott, a többiek pedig nagyon óvatosak. 
Nagyobb számban nem várhatunk külföldi vendéget 
sem még jó darabig. Ennek mentén kell gondolkodni 
az egységeknek, de vajon meddig?

– Ami a vírus előtt volt, egyértelmű, hogy sokára fog vissza-
jönni. Ennek kapcsán pedig a másik dolog, hogy azoknak a 
vendéglátóhelyeknek, amelyek a belső kerületekben voltak, 

amik leginkább a turisták által preferált egységek, sokszo-
rosan nehéz a dolguk. Azok tudnak működni, akik valami-
lyen oknál fogva többet tudnak nyújtani. Gondolok itt arra, 
hogy a felkapottabb, trendi helyek, ahová a fiatal korosztály 
is szívesen beül egy koktélra, pörögnek, mennek, de bizto-
san nem azzal az elánnal, mint régebben.

Ennek kapcsán elmondható az, hogy lecsökkent az igény 
a minőségi gasztronómiára?

– Szerintem nem. Azt tudom mondani a Textúra kapcsán, 
hogy sok vendéget tudunk kiszolgálni, persze korántsem any-
nyit, mint amennyit szeretnénk. Viszont akik eljönnek, nagy 
számban fogyasztanak degusztációs menüt, egy 5-6 fogásos 
menüsort. Ez mindenféleképpen pozitív. 

Én az látom, hogy a minőségre való igény, és a minősé-
gi konyha nem fog eltűnni, és keresni is fogják az ilyen tí-
pusú éttermeket. Inkább az érezhető, hogy a Covid által 
az emberek sokkal jobban átgondolják az ilyen fajta költé-
süket. Hozzáteszem, nem feltétlenül azért, mert kevesebb 
anyagi lehetőségük lenne rá, hanem inkább az óvatosság és 
a bizonytalanság szab gátat. Szóval alapvetően a nyitás óta 
eltelt első hónap leginkább arról szólt, hogy mindenki pu-
hatolózik. A vendégek is és a vendéglátóhelyek is. Én bí-
zom abban, hogy ha lassan is, de minden visszaáll majd egy 
megfelelő szintre. 

Hála istennek, sok olyan étterem van, ahol vannak vendé-
gek és szépen működnek, egyedül a hét eleje keményebb min-
denki számára, ahogy említettem, főleg a belvárosi lokációban.

Nehéz megítélni jelenleg mindent és a vendéglátás kü-
lönféle szegmensei mind másként működnek. Sokan azt 
a félelmet is megfogalmazták, miszerint inkább a silá-
nyabb minőségű, olcsóbb ételek felé tendál majd min-
den. Mi erről a véleményed?

– Ha megnézzük, mi történt az elmúlt években, az embe-
rek gasztronómiai igénye megnőtt. Nagyon sokat fejlődtek 
a vendégek. Jelenleg maximálisan csak a pénztárca vagy a 
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biztonságérzet miatt csökkenhet az igény, és mennek el az 
emberek esetleg egyszerűbb helyre. Én azt mondom, ezzel 
nincs baj, hiszen vissza fognak térni, ha érzik majd a stabili-
tást. Szerintem ez most a legfontosabb, hogy a stabilitás min-
denki életében eljöjjön, egzisztenciálisan és egészségügyileg 
egyaránt. Úgy, ahogy a vendéglátósok, az emberek is óvato-
sabbak, és ez teljesen természetes egy olyan év után, ami a 
hátunk mögött van. 

Ott tartunk, hogy megnyitottunk, szabad lesz a nyár. 
De még mindig ott van mindenki fejében, ami tavaly 
is történt, hogy jöttek a megszorítások és a bezárás. 
Hogyan lehet ezt kezelni, miként lehet előre gondol-
kodni, építkezni?

– Szerintem mindenkinek saját magának kell meghatározni, 
milyen területen szeretne érvényesülni, mi az a piaci szegmens, 
amit ki akar szolgálni, és lesz-e belőle profit. A mi esetünk-
ben megléptük, hogy a Borkonyha, mint Michelin-csillagos 
étterem performanszként most desszertműhelyként üzemel. 
Ez egy kis fricska is volt a helyzetre, hogy mindenképp mű-
ködjünk, illetve kreatívan nyúljunk valami olyanhoz, amit 
még mi sem ismerünk. Ez a pár hónap, míg desszertek van-
nak, nekünk is egy érdekes utazás, de természetesen augusz-
tus végén, szeptember elején már szeretnénk a Borkonyhát 
rendesen tovább üzemeltetni, csillagos étteremként. 

Bízunk abban, hogy ősszel már megindulnak a turisták, és 
ne feledjük el azt sem, hogy lesz egy nemzetközi vadászkiál-
lítás, ami megint csak generálhat Magyarországnak ismert-
séget és természetesen új vendégeket. 

Azt is hozzá kell tennem, hogy mi is sokat tanulunk abból, 
hogy desszertműhelyként üzemelünk. Még azt sem zárom ki, 
ha vissza tudunk állni stabilan és mindenki megtalálja a szá-
mítását, akár még egy harmadik üzletet is bevállalnánk. Ezt 
azért is mondom, mert ezzel megmutattuk, hogy ilyet is le-
het és bebizonyítottuk, hogy ebben a nehéz időszakban sem 

kell félni a merész, kreatív döntésektől. Bátran kell gondol-
kodni abban, mi a jövőkép. 

Megléptetek egy olyat, amire nem nagyon volt eddig 
példa. Egy Michelin-csillagos étteremből desszertmű-
hely lett időszakosan. Lehet azt mondani, hogy tanul-
tatok a Covidból?

– Úgy gondolom ez egy pozitív dolog. Ha most nem lett vol-
na a vírushelyzet, akkor mindenki ment volna a saját útján. 
Magyarul mindenki beleült volna a saját karosszékébe és él-
vezte volna azt a világot. Így viszont mi is egy kicsit másfe-
lé nyúltunk, ha nem csak a desszertműhelyt veszem alapul, 
hanem például elkezdtünk kiszállítással is foglalkozni. Azt 
hittük, hogy ez nem a mi terepünk, ugyanakkor mégis, hi-
szen volt nyitottság erre a vendégek részéről. Aztán elkezd-
tünk foglalkozni azzal, hogy házhoz lehet hívni séfet, vagy 
konyhai csapatot a séfvacsorákkal. Belevittük a játékosságot 
és az interaktivitást, mikor a vendégeknek videót küldtem, 
például arról, hogy mi alapján kell tálalni az ételt. Ezekkel 
magunkat is újra felfedeztük, és újraértékeltük a vendéglátást. 
Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy tíz éves kőkemény 
munka volt abban, amit eddig elértünk, és most szinte teljesen 
ugyanazt éljük át, mint amikor megnyitottuk a Borkonyhát. 

Ha a gazdasági részét nem nézzük, emberileg milyen 
érzés azt feldolgozni, hogy ennyi év kemény munkája 
lett szétzilálva?

– Ez egy furcsa dolog, de túl kellett tenni magunkat rajta. 
Ezzel párhuzamosan viszont van ennek pozitív oldala, jelen 
esetben a Textúra élete és megítélése. Azt tapasztaltam, hogy 
a Textúrából sokkal nagyobb brandet tudtunk építeni a ma-
gyar közönség szempontjából, mint a Borkonyha volt, erő-
teljesebben van benn a köztudatban, mint egy éve. 

Abban a pillanatban, mikor vissza tud állni a világ, a 
Borkonyha, mint egy nemzetközileg ismert csillagos étte-
rem, ugyanúgy tud működni, a Textúra is fel tud nőni hozzá. 

PORTRÉ
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Most a magyar vendégekre tudunk építeni és ezzel még 
inkább meg tudjuk magunkat ismertetni. Persze vissza fog 
jönni a régi kerékvágás. Igazából csak az a kérdés, addig mi-
ként bírja az ember lelkesedéssel, tőkével, kreativitással, idő-
vel és energiával. 

Jelen helyzetben két dologra vadászik egy étterem, az 
egyik a vendég, a másik a munkaerő. Ez elég groteszk 
helyzet. 

– Alapvetően az a probléma, hogy a legtöbb étteremnek az 
egész heti bevételének nagy részét hétvégén kell megolda-
nia. Tehát a péntek, szombat és a vasárnap az, ami jelenleg 
érdemleges forgalmat generál. Sok esetben vannak éttermek, 
akik horribilis összegeket fizetnek hétvégére egy beugrósnak 
is, hogy meglegyen a csapat. Akár 40-45 ezer forintról be-
szélünk naponta. Ez valóban azért van, mert sajnos rengete-
gen elhagyták a szakmát és köztük olyanok is, akik még ér-
tettek is hozzá. Én is keresek embereket, és nem könnyű. Azt 
kell megérteni a munkavállalóknak, attól még, hogy nyitva 
vagyunk, nincs olyan forgalom, ami által meg tudjuk ugrani 
azt a bérezést, mint a covid előtt. 

A vendég kérdése megint érdekes. Ahogy mondtuk is, a 
külföldi mindig előre tervez, előre foglal, ezáltal kiszámít-
ható. A magyar vendég pedig majdhogynem ad hoc érke-
zik. Az alapján dönt, hogy éppen mivel szembesül a közös-
ségi hálón, vagy éppen mit ajánl egy ismerőse. Ezért nagyon 
fontos minden étteremnek, hogy a saját közönségéhez vala-
hogy utat találjon a megjelenése, a hirdetése és mindez fo-
lyamatos legyen. 

Az előző megállapításokból az adódik, hogy egy soha 
nem tapasztalt versenyhelyzet alakult ki a nyitás miatt. 
Mit hozhat ez a vendéglátásban?

– Ez vendég szempontból mindenféleképpen pozitív. Azok 
az éttermek, akik megmaradtak, és mindenféleképpen ven-
déglátásban gondolkodnak a jövőt illetően, azok még erő-
sebben fogják felhúzni a gasztronómiát. Így véleményem 
szerint még erősebbé válhat a magyarországi gasztronómia, 
mivel csak a minőségi alapanyag és a minőségi vendéglátás 
tör előre. Egyszerűen azért, mert csak ez tud életben maradni. 

Ez azt jelenti, hogy ez a helyzet jót tesz a minőség felé 
való orientálódásnak?

– Azt gondolom, igen. De erről inkább beszéljünk majd öt év 
múlva, mert nehéz pontosan jósolni. Mindezektől függetle-
nül lehet, ez kellett Magyarországnak, hogy kicsit észbe kap-
jon, hogy nem mi vagyunk a világ közepe, hogy nem mi va-
gyunk a legjobb vendéglátósok. Bőven van hova fejlődni, és 
fejleszteni. Talán most jön majd el az igazi áttörés, lehet ez 
lesz az az időszak. 

Véleményed szerint ebben a helyzetben mennyire tart 
össze a szakma?

– Úgy gondolom, jelenleg mindenki a saját háza táján próbál 
söprögetni, rendet rakni. Ebben nem tudunk egymásnak ta-
nácsot adni, hiszen senkinek nincs benne tapasztalata. Egyik 
éttermet sem lehet összehasonlítani a másikkal, mert min-
denki más csinál. Alapvető gondolat, ami nem csak a ven-
déglátásra érvényes, hogy azt kell csinálni, amire igény van. 

Azt lehet megfigyelni, hogy a szakma egyre jobban vidék-
re orientálódik. Leginkább a Balaton a leginkább prefe-
rált lokáció. Ebben a szituációban ez lehet a megoldás?

– A vidék a legnagyobb nyertes ebben a szegmensben, ha le-
het így fogalmazni. Az idegenforgalom inkább belföldre fó-

kuszál, nagyon sokan itthon utaznak. Ez egyértelműen a 
belső turizmus megmozdulását generálta. Azok a vendéglá-
tóhelyek, amik a közkedvelt régiókban vannak, szépen tud-
nak működni. Mindenkinek utat kell találni, nekünk is sok 
terv és ötlet van még a tarsolyunkban. 

Szerinted mi lenne az az állami segítség, ami megoldást 
jelentene a vendéglátósoknak?

– Őszinte leszek, én sem tudom megmondani igazán, mi len-
ne az a megoldás, amivel a vendéglátást ki lehetne húzni a 
mocsárból. Az biztos, hogy a magyar kormánynak nagy sze-
repe van abban, hogy mikor tud újraindulni az élet, és hogy 
a stabilitást megtartsuk. 

Az országimázs kérdése a másik fontos mérföldkő, ami 
által megmutathatjuk azt, hogy vagyunk. Nem beszélve ar-
ról, hogy a vendéglátás és a turisztika ágazat rengeteget tett 
hozzá a bevételekhez. Az tény, hogy a kormányzatnak is 
most nagyon bele kéne ebbe nyúlni, különféle kedvezmé-
nyek, adócsökkentések, egyszeri vagy folyamatos támoga-
tások kapcsán, hogy az éttermek túléljék ezt az időszakot. 
Most mindenki felvett mindenféle hitelt, de nem ez a meg-
oldás. Kőkeményen vissza nem térítendő támogatások odaí-
télése lenne talán a megoldás. Egyébként, ha életben marad 
egy étterem, ezeket a támogatásokat idővel adó formájában 
amúgy is vissza fogja adni. 

Sok étterem elindult és sokan még csak a jövőben fog-
nak. Az viszont megint érdekes témakör, hogy hosszú-
távon vajon hányan fognak talpon maradni?

– Az még valóban messze van, hogy ez kiderüljön. Én még 
talán azt is mondanám, egészen jövő évig el fog ez húzódni. 
Aki tényleg vendéglátós, az elkezdett dolgozni, de túl sok ösz-
szetevős az, hogy mennyire leszünk rentábilisak. Ahány vál-
lalkozás, annyiféle. A vendéglátás a szakma szépségei mellett 
bizony matematika, tehát gazdasági tevékenység. Véleményem 
szerint minimum még fél év, mire az le fog tisztulni, kik lesz-
nek a jövő piaci résztvevői hosszútávon. 

Utolsó kérdésként, Sárközi Ákos hogyan éli meg ezt az 
időszakot? Gondolom te is vettél pár nagy levegőt. 

– Én azt az érzést fogom most megélni, hogy tele vagyok 
energiával. Nagyon sok mindennel foglalkozok, elindítot-
tuk az éttermeket. 

Én most sokkal nagyobb változást várok, mint ami eddig 
bármikor is volt. Alapvetően optimista természetem van, és 
mindig előre néztünk. Rengeteg dolgot tettünk és úgy ala-
kítottuk át az éttermeket, úgy alakítjuk át a csapatot, ami-
ben maximálisan hiszek, hogy jövőre már minden szépen 
működik majd. 

Én mosolyogva dolgozok reggeltől estig, mert csakis így le-
het működni, élni, megélni. Eddig azt mondtam, hogy én 45 
éves koromig szeretnék aktívan mindenben részt venni, most 
a Covid elvett két évet. Így most kicsit tovább kell csinálnom. 
Vannak céljaim, amihez szorosan kapcsolódik a vendéglátás 
és a két étterem. Még simán érzek annyi erőt magamban, 
hogy akár be tudnék vállalni még két vendéglátó egységet. 
Mi lenne, ha mi is nyitnánk egy éttermet a Balatonon, a fran-
chise kapcsán, vagy esetleg külföldön is megvetnénk a lábun-
kat? Soha nem lehet tudni! Persze ezekhez sok-sok tőke kell, 
de ahhoz, hogy merjél nagyot álmodni, el kell aludni. 
Mi most aludtunk, aludtunk másfél évet, megdörzsöltük a 
szemünket és most ébredünk. Amit megálmodtunk, azt pe-
dig csak azért is megcsináljuk!  



Amikor kezünkbe fogunk egy Maker’s Mark üveget, minden bizonnyal a nyakán végigfolyó 
vörös viasz tűnik fel először. Minden egyes palackot forró viaszba mártanak, így válik az 
összes Maker’s Mark bourbon egyedivé. 

KÉZMŰVESSÉGBEN REJLŐ EGYEDISÉG

A 2000-es évek elején a jelentősen megnövekedett 
kereslet meghaladta az éves maximum gyártási meny-
nyiséget. A vállalat fogyasztóit megkérdezve nem vál-
toztatott a termék alkoholfokán, inkább bővítette kapa-
citását és megduplázta termelését. Az egyedi készítés 
által így is kevesebb palackot tudnak előállítani a többi 
gyártóhoz képest. Megnehezíti a bourbon whiskey ké-
szítési folyamatát, hogy a hordókat a törvényi előírás 
szerint csak egyszer lehet használni, ezért igen költ-
séges a gyártása.

Egyetlen embernek köszönhető, hogy ma már más-
képp tekintünk a bourbonre. Bill Samuels mindössze egy 
élvezhető italt kívánt megalkotni. Ami nem csípi a nyel-
vet, nem égeti a torkot. Ezzel a vízióval azonban új pers-
pektívát nyitott a bourbon kedvelői előtt, ami alapjaiban 
változtatta meg a fogyasztók igényét. A vörös téli búza 
használatán kívül, minden hordót kézzel forgatnak, az 
ízét pedig nem a párlási idő, hanem a lágysága határoz-
za meg. Mézes, gyümölcsös karaktere méltán közkedvelt 
a rajongók körében. 

A MAKER’S MARK MAGYARORSZÁGON
A márka magyarországi forgalmazója a Heinemann 
Testvérek Kft. A prémium whisky kategóriában a Maker’s 
Mark az utóbbi évek legdinamikusabban fejlődő márká-
ja lett, elérhető a meghatározó kereskedelmi hálózatok-
ban. A NielsenIQ piackutató felmérése alapján 2020-ban 
értékben 67,9%-os növekedést ért el az előző év bázisá-
hoz képest.

A Beam Suntory márka nagykövete által szakmai előa-
dások keretében a Maker’s Mark-ról mélyebb információ 
jut el a hazai bártenderekhez, a vendéglátó egységek dön-
téshozóihoz. Márkanagykövetünk a fogyasztói promóciók, 
akciók lebonyolításában is aktívan részt vesz.

A termék egyedisége a viaszba mártott üveg. Nagyobb 
szakmai rendezvények, mint például a Whisky Show kere-
tében a fogyasztók saját maguk próbálhatták ki a viaszba 
mártást (dippingelést) eredeti Maker’s Mark poharakon.

A Maker’s Mark a Magyar Amerikai Futball Szövetség 
hivatalos szponzora már 2019 óta. A bajnokság hivatalos 
neve Maker’s Mark Hungarian Football League, melynek 
keretében számos promóciós eseménnyel lepik meg a 
whiskey és az amerikai foci szerelmeseit.

A márka számára fontos a bártender társadalom.  
A COVID járvány alatti Horeca zárlat ideje alatt sok vendég-
látós veszítette el munkáját. Az ő megsegítésükre Maker’s 
Mark Quiz night néven játékot szerveztek, amiben kizá-
rólag bártenderek vehettek részt és összesen 1.000.000 
Ft értékű utalvány talált gazdára a helyesen válaszolók  
között, ezzel is támogatva a szakmát a nehéz helyzetben.

Jelenleg a hazai piacon a Maker’s Mark 0,7 literes ki-
szerelése és a Maker’s Mark 46 termék érhető el (x)

Az ötlet, a név, az üveg formája és a logó is Margie Samuels-
től származik, aki férjével, Bill Samuels-sel karöltve 1958-
ban dobta piacra az első whisky-jüket. Margie-t - aki sze-
rette volna, ha nemcsak ízével, de megjelenésével is eltér 
a többi terméktől márkája - a „maker” szó ihlette meg, a 
mesterember, az ital megalkotója.

A Maker’s Mark nem csupán küllemét illetően kü-
lönleges. Bill eleinte a család 170 éves receptjével dol-
gozott, de szeretett volna kitűnni a többi whiskey közül. 
Kísérletezései során jött rá, hogy a hagyományos rozs- 
szemeket a vörös téli búzára kell cserélni, ami a közked-
velt Maker’s édeskés karakterét adja. A Maker’s Mark 
céljául tűzte ki, hogy a bourbon egy élvezhető ital legyen, 
amit szívesen fogyasztanak baráti összejöveteleken. Ma 
már ez aligha tűnik forradalmi ötletnek, azonban 1953-
ban megváltoztatta az egész iparágat. 

Ízét tekintve a Maker’s Mark meghatározó jegyei a va-
nília, barnacukor, karamella, de még az eper is fellelhe-
tő benne. A bourbon whiskey egyik feltétele, hogy mini-
mum 51% kukoricát tartalmazzon. Ehhez képest a Maker’s 
Mark alapanyagában jelentősen több, 70% kukorica van, 
ez adja az édeskés ízét. Bársonyossága, selymessége 
magával ragadó, fogyasztása nem jár kellemetlen, kar-
cos érzéssel. Többek között ennek is köszönhető, hogy az 
Egyesült Államokon kívül a világ egyre több részén, köz-
tük Magyarországon is egyre népszerűbb a márka. És 
még egy érdekesség, Bill pontot tett a whiskey és whis-
ky írás közti vitára azzal, hogy a skót felmenőire való te-
kintettel italát whiskynek nevezi. 
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Hogyan kerültél a szakács szakmába?
Ha jobban visszagondolok, a szakács szakmán kívül több más 
terület is vonzott. De az a berögződés azért megvolt, hogy en-
ni mindig kell az embereknek. Alapvetően, ha lehet így fogal-
mazni, középosztálybeli családból származom, és amint elvé-
geztem az iskolát, dolgozni kezdtem. A gyakorlati helyemen 
Márkus László anno megkérdezte tőlem, mit szeretnék: ta-
nuló lenni, vagy meg is tanulni valamit. Én a másodikat vá-
lasztottam és nagyon hamar pályára is kerültem. Annyit azért 
hozzátennék, jelenleg már mindenki olyan szinten van pá-
tyolgatva, hogy szinte nem lehet dolgoztatni. Minket akkor 

a mélyvízbe dobtak és a két-háromszáz fős ebédeket teljesen 
természetesen főztük le. Szóval megtanítottak dolgozni, rög-
tön a legelején, és ez így volt jó. A gyakorlati szakmai vizs-
gám ezáltal kisujjból ment, semmi megerőltetést nem jelen-
tett. Ezután fiatalon néhány év eltelt a lazasággal, aztán 2000 
környékén eljött az a pont, mikor azt mondtam magamban, 
ha már csinálom, akkor komolyan csináljam. 

Elkezdted tehát tudatosan űzni a szakmát. Milyen állo-
másokon mentél keresztül?

– Igen, de nem csak a magyar, hanem a nemzetközi gasztro-

RÉTI SEBESTYÉN - A SZÉK RESTAURANT & BAR SÉFJE

„A mi szakmánk az 
alkalmazkodásról szól!”
Egy séf életútja nagyon szerteágazó és különféle állomásokon kell átmennie. A pandémia által 

megtépázott vendéglátás pedig döcögő és nehézségekkel teli. Réti Sebestyént kérdeztük 

pályájáról, meglátásairól és arról, hogy ők hogyan boldogulnak a nyitás óta. 
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nómiával is foglalkoztam, és jött az életemben egy „mentor-
nak” nevezhető személy, aki utat is tudott mutatni. 

Több alkalommal jártam külföldön, ahol magyar gaszt-
ronómiával foglalkoztam, de megismer-
kedtem több ország szakmaiságával. A 
külföldi munkáim és tartózkodásom 
több alapvetést is hozott számomra. 
Ott láttam először, hogy a helyi piac-
ról hozzák a halat, a zöldséget, min-
det frissen. 

Ezután kezdtem el dolgozni a Matteo 
nevű étteremben a Pasaréti téren, ami-
kor az első konyhafőnöki pozíciómat 
megkaptam. Ott kezdtem el első kör-
ben úgymond „szakmázni”. Gondolok 
itt arra, hogy szépen tálaltunk, tintaha-
lat töltöttünk, vajjal sűrítettünk, elkezd-
tük mérni a hús hőmérsékletét, tehát el-
kezdtünk „gourméskodni”. 

Akkor már alapvetés volt a francia 
konyha?

– Igen, teljes mértékig, erre kezdtünk el 
figyelni és onnan kezdtünk el tovább-
menni. Egy nagy céghez kerültünk, ahol 
már, mint szakmai tanácsadó, az volt a 
dolgom, hogy felrázzuk, újragondoljuk, 
összerakjuk az éttermeket. Akkor még 
nagyon nehéz volt elmondani és megértetni azt, hogy lehet 
ezt másként is csinálni. Nem kell agyonsütni, nem kell argen-

tin steakfűszerrel dolgozni, mert a rozmaring és a fokhagyma 
ugyanazt az ízt tudja hozni, és nem kell rá nagyüzemi étel-
ízesítő, és nem minden étel pörkölt alappal készül... Akkor 

mi már elkezdtük a mediterrán ízvilá-
got használni, mint például a tökmag-
olaj, vagy a füstölt marhanyelv. Ekkor 
még szó sem volt szuvidálásról, de már 
foglalkoztunk azzal, hogy vákuumban 
érleltük a húsokat. 

Ezután nyitották a Miro Pertét, ahol 
konyhafőnökként kezdtem el dolgozni. 
Mindeközben egyre több lett a kreatív 
munkám, mivel felkértek egy-egy étte-
rem rendberakására, étlapírásra, és va-
lahogy nem tudatosan, de ez beépült a 
mindennapjaimba. Ez fontos része ma-
radt a mai napig a szakmai életemnek.

 
Valójában - ahogy mostanában 
mondjuk - tanácsadó séfként is 
dolgoztál?

– Ezt nem jelenteném ki kategoriku-
san, hiszen nem vagyok egy Michelin-
csillagos sztárséf, viszont hosszú évekig 
meghatározta a pályámat a tanács-
adás, amivel a szakmai kompetenciá-
im csiszoltam. Tulajdonképpen folya-

matosan törnöm kellett a fejemet koncepciókon, ételeken, 
különféle tematikákra építve. 

„Konyhafőnökké 
válni nem 
mindenki 
tud. Egy olyan 
összetett tudást 
és tapasztalatot 
igényel, amit 
nem könnyű 
megszerezni.”



28 WWW.CHEFPINCER.HUCHEF&PINCÉR | 2021. JÚNIUS–JÚLIUS

2017-ben jött az életemben a Déryné, 
ami egy hatalmas váltás volt, és az egyik 
legmeghatározóbb időszak az életemben. 
Ahogy ez lenni szokott, teljesen vélet-
lenül kerültem be, mint séfhelyettes, és 
úgy hozta az élet, hogy pár hónap múl-
va én vezettem a konyhát. Mindig hoz-
tak fölém természetesen egy corporate 
séfet is, ezáltal még inkább emelni tud-
ták az étterem fényét. 

Ez egy rendkívül munkás, nehéz, de 
amellett szép időszaka volt a pályafutá-
somnak, és iszonyatosan sokat tanultam. 
Nem csak szakmailag, hanem gondol-
kodásmódban is. 

Az volt a jó számomra ebben, hogy 
mindig hoztak egy séfet, Libanonból, 
Amerikából, akiktől rengeteg dolgot 
tudtam ellesni, de ott volt Lőrincz Gyuri, 
akiktől rengeteg dolgot tudtam elles-
ni, fejlődni és Ekler Viktor, akivel a mai napig jó kapcsola-
tot ápolok. Alapvetően az alapanyagokból ott kitárult szá-
momra a világ. A Tom Yum leveshez Thaiföldről érkeztek a 
fűszerek és a receptek, a croissanthoz Franciaországba ment 

a tulajdonos, a borjúbécsihez pedig a 
Figlmüllerhez mentünk. Sokat tanul-
tam szakmaiságról, receptúrákról, ami-
ből még a mai napig is tudok meríteni.  

Ez kellett ahhoz, hogy séffé, kony-
hafőnökké váljál?

– Abszolút! Ez olyan dolog, hogy vagy 
tud valaki főzni, vagy nem. Vagy értel-
mes odafigyeléssel készíti a munkáit, és 
minden alapanyaggal, minden techno-
lógiával szeretettel bánik, szaktudással 
nyúl hozzá, vagy csak összecsapja. 

Konyhafőnökké válni, véleményem 
szerint, nem mindenki tud. Egy olyan 
összetett tudást és tapasztalatot igényel, 
amit nem könnyű megszerezni. Sok év 
munkája, rutinja, kompetenciája kell, 
hogy benne legyen. Ezek mellett a leg-
több teher a konyhafőnöké. Lojálisnak 

kell lenni az étterem és a tulajdonosok felé, kezelni az alkal-
mazottakat és az összes felmerülő problémát, a beszerzés-
től a munkaszervezésig, a konyha karbantartásától a tálalá-
sig. Módfelett összetett feladat és végtelenül összetett tudást 

PORTRÉ

„A Szék 
étteremben 
tudatosan 
a magyar 
közönségre 
építettük fel a 
kínálatot és az 
árazást.”
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igényel. Ezt egy konyhafőnöknek muszáj megtanulni. Úgy 
tudnám mondani, hogy van két part. Az egyik a tulajdonosi 
háttér és a brand, amit képviselünk, a másik pedig az, hogy 
az étterem jól üzemeljen. Szóval a séf nem a fehér kabátos 
ember, aki tálal és csillog a vendégek előtt, hanem az az em-
ber, akitől egy étterem működni tud. 

Mi történt veled a Déryné után?
– Ilyen erős ház után nehéz volt megtalálni azt a helyet, ahol 
a szaktudásomat, tapasztalataimat fel 
tudom használni, pláne a magaménak 
érezni az egészet. A Food Boutiqe volt 
a következő állomás. 

Közben megtanultam, hogy ennek a 
szakmának van egy nagyon komoly gaz-
dasági része, ezért elkezdtem a gazdasá-
gi egyetemet, amiből még van pár sze-
meszter hátra. A Food Boutiqe nagyon 
jól ment, de egy gazdasági döntés révén 
egyik napról a másikra sajnos vége sza-
kadt. Megint útkeresés következett, az-
tán két évig az MKB banknak voltam 
a protokoll séfje, és rengeteg rendez-
vényt csináltam végig 21 főtől 400 főig. 
A csúcs ezen a területen az volt, amikor 
az OMÉK-ot csináltam és 21 ezer fő-
re raktuk össze a rendezvényeket. Egy-két kitérő után elér-
keztünk a mai naphoz, amikor megtaláltuk egymás a Szék 
Étteremmel. Persze közbejött a pandémia, de szépen elkezd-
tünk haladni. 

A Szék Restaurant egy eléggé hiánypótló és alapvető-
en speciális étterem. Az erdélyi konyha és annak tipi-
kus metódusai vannak felsorakoztatva. Igaz, hogy sok 
mindent tapasztaltál már a szakmában, de ez nem volt 
számodra egy ismeretlen pálya?

– Olyan szinten nem volt új, hogy nekem volt már tapasz-
talatom erdélyi konyhaművészettel. Ennek okán volt mihez 
nyúlnom. Az erdélyi konyha pedig alapvetően sokban ha-
sonlít a magyar konyhához, rengeteg olyan étel van, amit is-
merünk, csak nem tudjuk, hogy onnan van. Illetve vannak 
hasonló ételek, amiket máshogy hívnak, csak ki van cserélve 
némelyik alapanyag. A különbség is pontosan itt van, mivel 
a székely konyha inkább egyszerűbb, óvatosabb alapanyag-
felhasználású. Ezzel szemben viszont az ízek és állagok sok-
kal gazdagabbak. Furcsa kettősség és igazi kihívás. A tulaj-
donos, Varga Szidónia gyökereiből és gyermekkori ízeiből 
rengeteget merítünk. 

Nem nehéz Magyarországon székely éttermet csinálni?
– Nem könnyű vállalás, de mi a saját erdélyi gourmet ételein-
ket mutatjuk be a vendégeinknek, megtartva a hagyományos 
ízek és alapanyagok fontos szerepét. Bár ez nagyon szerte-
ágazó, ahogy nálunk a gulyásleves.

Azt a kérdést nem lehet kikerülni, hogy te hogyan élted 
meg a pandémiát?

– Én pont a pandémia megérkezésekor hagytam ott a bankot. 
Beláthatatlan időre felfüggesztették a munkát. Egyszerűen 
fogalmazva, az ajnározott top manageri beosztásomból 

egyik napról a másikra otthon ültem. Még pár hónapig 
tartott a munkaviszonyom, nem anyagi volt a problémám, 
hanem inkább, hogy most mit is kezdjek magammal. A 
felpörgött mindennapok, rendezvények, konyhavezetés, 
szervezés után ez olyan volt, mint mintha elvágták vol-
na az életet előlem. Egy darabig azt mondtam magam-
ban, hogy jó, akkor most pihenek, de egy idő után elkez-
dett hiányozni a munka, és az is, hogy fontosnak érezzem 
magam. Bevallom, van egy kis egóm e téren. Én azért is 

szeretek vezető pozícióban lenni, mert 
szeretem azt az érzést, hogy én vagyok 
fontos az étteremnek, legalább annyi-
ra, amennyire az étterem fontos ne-
kem. Aztán mikor megnyitották ta-
valy az életet, elkezdtük a Széket, és 
nem kell elmondani, mi következett 
utána. Mire felépítettük, ismertté tet-
tük, megint bezártak minket. 

Ez egy igazi hullámvasút. Mikor 
már fenn vagy és szép a kilátás, löknek 
rajtad egyet és torkodban a gyomrod-
dal, a mélybe taszítanak. Hál ’istennek, 
a tulajdonosok kitartottak mellettünk 
és mindentől függetlenül túl tudtunk 

élni. Közben terveztünk, ételeket, ter-
mékeket fejlesztettem és tartottuk egy-

másban a lelket.

Most, hogy el lehetett indulni, mit tapasztaltál, mint 
konyhafőnök, étteremvezető, vagy akár gazdasági szak-
ember?

– Elsősorban iszonyat pénz újraindítani mindent, még azok-
nak is, akik negyed gőzzel próbáltak piacon maradni. Nincs 
ember, sőt még nagyobb a munkaerőhiány, mint akár két 
évvel ezelőtt. Kicsit szelektálta a szakmát a pandémia, ami 
lehet jó is, de remélem nem fog az eljönni, hogy már a ka-
zánfűtő is szakácsnak fog állni, és elkéri az óriási órabéreket. 
Nincs szakmai alázat, se elhivatottság, csak a bérigény. Ez 
a helyzet borzasztó. Én ebben azt látom, hogy egyszerűen 
nincs utánpótlása a szakmánknak. Szerintem még nehezebb 
helyzetben lehetnek a csúcsgasztronómiában mozgó kollé-
gák. Bajban van a szakma, még nagyobban, mint azt bárki 
képzelte volna.
 

Mit gondolsz, mikor lesz a piacon mérvadó megmoz-
dulás?

– Én úgy gondolom, év vége felé azért már lesz mocorgás 
a turisztika terén, de nem az a dömping, ami volt. Mi is a 
Székben árérzékenyek vagyunk, és tudatosan a magyar kö-
zönségre építettük fel a kínálatot és az árazásunkat. Nálunk 
szándékosan nincsenek például nagyon drága húsok, sőt visz-
szás is lenne ez az erdélyi konyha tükrében. 

Most a túlélés alapja az, hogy olyan kínálatot adjon min-
denki, amire ténylegesen van igény. Alkalmazkodni kell az 
adott körülményekhez, és mindig az étel legjobb oldalát kell 
mutatni. 

A sikerért keményen megdolgozik mindenki ebben a szak-
mában, mindegy, hogy szakács, chef, mindegy a pozíció. Mind 
mögött van egy ember, egy nehéz út, és mi keményen dolgo-
zunk, hogy jót adjunk és megfeleljünk az elvárásoknak. 

”Bajban van a 
szakma, még 
nagyobban, 
mint azt bárki 
képzelte volna.”
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A rendszerváltás környékén volt az első sörfőzde építési láz. Akkor még létezett olyan, hogy 

sörhiány. Az emberek pedig úgy voltak vele, hogyha nincsen nyáron sör, akkor majd építenek 

maguknak sörfőzdét. Két év alatt így 350 kisüzemi sörfőzde született, ám amilyen gyorsan 

jöttek, olyan gyorsan mentek is. 

31-ig tart a türelmi időszak. A három 
multinacionális sörgyártó közül kettő 
próbál megfelelni ennek a jogszabály-
nak és beengedi a helyeire a kisüzemeket, 
viszont az egyikkel komoly küzdelme-
ink vannak. Az egyesületünk nagyrészt 
most ennek a betartatásával foglalkozik. 
De mi ezért vagyunk… Annak viszont 
örülünk, hogy egyre több vendéglátóhely 
van, aki be akarja tartani ezt a törvényt, 
és így remélhetőleg egyre több helyen 
lesz kisüzemi sör, és egyre több ember 
ismerkedhet meg a söreinkkel. 

A kisüzemi sörökről mindenki úgy 
tartja, hogy drágák. Igaz ez?

– Sok sztereotípia él az emberekben a 
kisüzemi sörökkel kapcsolatban. A leg-
általánosabb az, hogy drága. Valóban 
gyártanak drága söröket is, mert óriási 
palettát fednek le. Létezik legalább 40 
fő sörtípus, és mindegyiknek van 5-6 
altípusa, tehát több százfajta sör készül 
a kisüzemekben. Mondjuk egy könnyű 
világos ivósört mi sem árulunk drágáb-
ban, mint egy nagyüzem. Sok vendég-
látós viszont úgy gondolkozik, hogyha 

beteszi a kisüzemi sört a szortiment-
jébe, akkor ő is egy kicsit nagyobb ár-
rést tesz rá, mert a vendégek elfogadják, 
ha drágább. A vendég pedig nem tud-
ja, hogy amikor ez a sör kimegy tőlünk, 
még nem drágább. Az viszont tény, hogy 
egy IPA-t, egy valódi gyümölccsel ké-
szített portert érthetően jóval drágáb-
ban adunk, annak tud 1200-1500 Ft-
ba kerülni korsója. 

Én úgy gondolom, hogy amíg egy 
nagyüzemben nagyon be van határol-
va, hogy milyen alapanyagból mennyit 
lehet beletenni egy-egy sörbe, nálunk, 
ha tudjuk, mit szeretnénk, hiába kerül 
úgy többe, akkor is meglépjük.

Hogyan vészelték át a pandémia 
időszakát?

– Rettenetesen! A sörfőzdék közül azo-
kat, akik nagy mennyiségben gyártanak 
palackozott söröket és a nagyáruhá-
zak polcaira juttatják el, kevésbé visel-
te meg a vírushelyzet, szemben azokkal, 
akik vendéglátóhelyekre vagy fesztivá-
lokra szállítanak. Az én saját sörfőz-
dém is pont ilyen. Mi tavaly március 
16-án elvesztettük a piacunk 100%-át. 
Ezt mindenféle ötletekkel és újításokkal 
próbáltuk visszaszerezni. Nem tudtunk 
fesztiválokra járni, úgyhogy csináltunk 
magunknak. A sörfőzdénk udvarát fesz-
tiválhelyszínné alakítottuk át és koncer-
teket tartottunk. 

A vendéglátóhelyek már újra nyit-
nak, de rengeteg tönkrement és nagyon 
sok – főleg, akik a külföldi turistákra 
specializálódtak – nem tud kinyitni. 
Jelenleg ott tartunk, hogy az utolsó bé-
keév (2019) számainak durván az 50-
60%-át hozzuk, a bérek viszont egyre 
nőnek, gyakorlatilag egyre nehezebb 
megtartani a kollégákat, mert elszívó 
hatás is van. Nehéz, de mi azért biza-
kodunk!  

2000-es évek elejére 300 sörfőzde 
ment tönkre. Húsz évvel később 

viszont, a 2010-es évek elején hazán-
kat is elérte az Amerikából indult sör-
forradalom. Azóta egyre több sörfőzde 
épül, aminek most a jogszabályi környe-
zet is kedvez. 

A szektort érintő törvényi keretekről, 
az elmúlt időszak nehézségeiről és a kis-
üzemi sörökkel kapcsolatos sztereotípiák-
ról Gyenge Zsoltot, a Kisüzemi Sörfőzdék 
Egyesületének elnökét kérdeztük. 

A hazai sörpiacon hova pozicionál-
ják magukat?

– Ma körülbelül egyszáz kisüzemi sörfőz-
de működik az országban. Véleményem 
szerint egy kisüzemi sörfőzde évente 
olyan 5-6000 hektoliter sört tud előál-
lítani. Korábban 8000 hektoliternél volt 
meghúzva a limit. Később aztán néhá-
nyan meglátták a lehetőséget ebben, és 
fel lett emelve a kisüzemi sörfőzdék ter-
melési határa a maximum uniós szintre, 
évi 200 ezer hektoliterre. Így az olyan, 
valójában nagyüzemek is bele tudnak 
férni ebbe a kategóriába, akik sakkoz-
tak kicsit a számokkal. Ha így nézzük, 
akkor hivatalosan a magyarországi kis-
üzemi sörfőzdék részaránya 3% körül 
mozog, ha viszont úgy nézzük, hogy 
szerintem mi a kisüzem – akkor csak a 
felét, 1,5%-át teszi ki. 

Mekkora igény van ezekre a sörökre?
– Szerencsére egyre nagyobb rá az igény 
és egyre szélesedik a kör, ahol a vendég-
látóhelyeken is megpróbálnak kisüzemi 
söröket tartani. Ezt segíti elő az a ke-
reskedelmi törvénymódosítás is, amit 
tavaly az Országgyűlés elfogadott, mi-
szerint azokon a vendéglátóhelyeken, 
ahol a multi sörgyárral az adott helynek 
Horeca szerződése van, 20%-ban kötele-
ző kisüzemi sört tartani csapon. Ezt még 
nagyon sokan nem tartják be, igaz július 

A

Egyre több helyen 
kóstolhatunk bele a jóba

Gyenge Zsolt,
Kisüzemi Sörfőzdék 
Egyesülete, elnök
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Zene vagy sportközvetítés a vendégtérben? 
Ne feledje nyári Artisjus-teendőit! 

A tavaly életbe lépett korlátozások és a májusi újranyi-
tás között az Artisjus külön bejelentés nélkül is figye-
lembe vette a központi korlátozásokat. Május óta azon-
ban igen változó, hogy egy-egy hely milyen feltételekkel 
nyitott újra. Összegyűjtöttük, mi mindenre kell figyelni 
nyáron, ha TV, zenelejátszó vagy más multimédia esz-
köz üzemel a vendégtérben. 

Változás az üzemeltetésben
Megváltozott a nyitvatartási idő, befogadóképesség a 
korlátozások előtti időszakhoz képest?  Nem azonnal, 
a korlátozások központi feloldásával egyidejűleg nyi-
tottak? Esetleg már nem szolgáltatnak zenét, vagy épp 
újonnan kezdenek zeneszolgáltatásba?  Ha bármelyik 
kérdésre igen a válasz, a változást emailben kell je-
lezni a bejelentes@artisjus.com címen. Ha az Artisjus 
nem értesül ezekről, frissebb információ híján a no-
vember 11. előtti adatokat veszi alapul a zenei jogdíj 
megállapításánál.

Sportközvetítés a vendégeknek
Ha a vendéglátóhely üzemeltetése nem változott a kor-
látozások előtti időszakhoz képest, és már eddig is volt 
TV, kivetítő az üzletben, akkor a sportközvetítés miatt 
nincs most külön tennivaló az Artisjusnál.  Ha viszont a 
nyári sportesemények idejére újonnan kihelyeznek ze-
neszolgáltatásra alkalmas készüléket (pl. televíziót, pro-
jektort) a vendégtérbe, kerthelyiségbe, ezt jelezni kell 
az Artisjusnak (részletek az Artisjus.hu - Vendéglátás 
oldalon). A labdarúgó-Eb esetében még egy feladat van: 
a sportesemény közvetítését jelezni kell a műsorszol-
gáltatónak a kivetites@mtva.hu email címen.

Élőzenés fellépés
Ha vendéglátóhelyén élőzene szól, a rendezvényt külön 
le kell jelenteni az Artisjus felé. A bejelentést a koncer-
tet követő három napon belül, emailben ajánlott meg-
tenni a bejelentes@artisjus.com címen, mellékelve a 
koncerten elhangzott dalok listáját is. (x)

A korlátozások enyhülésével és a nyári sporteseményekkel végre visszatért az élet 
a vendéglátóhelyekre. Számos étteremben, sörözőben eddig nem volt TV, az EB és az 
olimpia miatt most viszont kihelyeznek multimédia eszközöket. Jelezni kell az Artisjusnak 
vagy sem? Mutatjuk, mi mindenre kell figyelni nyáron, ha TV, zenelejátszó van az üzletben. 



„Sosem adok el olyan terméket, 
amelyre a partnernek nincsen szüksége”

 Mielőtt a jelenre és a jövőre térnénk, 
beavatna, hogyan indult a Civis-Clean 
története?

– Már 2000 óta foglalkoztam tisztító-
szerekkel, de 2009-ben döntöttem sa-
ját márkás tisztítószerek kifejlesztése 
mellett, amelyekhez recepteket ké-
szíttettem, majd gyártókat kerestem. 
A történet egy teremgarázsból indult 
háromféle termékkel: egy ipari tisztí-
tószerrel, egy autósamponnal és egy 
üvegtisztítóval. Nemsoká felvettem 
melléjük a higiéniai papírárukat: kéz-
törlőket, toalettpapírokat. Akkor még 
javában válság volt, így az emberek 
egyre inkább keresték az óriáscégek 
drágább kínálata helyett a jó minőségű, 
de megfizethető termékeket, ami ne-
künk nagy lökést adott. Persze, ahogy 
egy barátom nagyapja mondta: „néha többet ér egy marék 
szerencse, mint két marék ész”, vagyis kellett a sikerhez 
szerencse is. A garázsból előbb egy 40, egy 80, majd egy 
120 és egy 250 négyzetméteres raktárba költöztünk, két 
hónapja pedig megkezdte működését a saját üzemünk. 
A vállalat székhelye Nagycsécsen, a raktárak korábban 
Debrecenben, az új üzem pedig Ebesen található.
 Mennyire segítette Debrecenben a helyiek lokálpatrio-

tizmusa a vállalkozás fejlődését? 
– A debreceni cégek ragaszkodnak a beszállítóikhoz, 
amíg hiba vagy szállítási nehézség nem adódik, vagy 

egy másik cég be nem bizonyítja, hogy 
jobb minőségű terméket forgalmaz. 
Összességében tehát a termékmi-
nőségen múlik minden, márpedig én 
sosem akartam a legolcsóbb lenni. 
Inkább ár-érték arányban nyújtanék 
többet, mint a konkurencia. Az árver-
seny veszélye, hogy előbb-utóbb a mi-
nőség rovására megy, és végül senki 
sem jár jól. Nálam nagy fordulat volt a 
papírtermékek terén, amikor a gyen-
ge minőségű kéztörlők és toalettpapí-
rok helyett a Lucart Kft. termékeit vá-
lasztottam. Az ő papírjaikkal abszolút 
meg vagyok elégedve, ár-érték arány-
ban az egyik legjobbak a piacon. 80 
százalékban Lucart papírokat forgal-
mazok, üzletileg, termékminőségben 
és emberileg is megtaláltam bennük, 

amit kerestem. Olaszországban már akkor is piacveze-
tők voltak, amikor négy éve Magyaroroszágra kerültek 
és megvették a Bokk Paper Kft.-t, amellyel már előtte 
is üzleti kapcsolatban álltam. Tekercses papírtermé-
keket csak tőlük veszek, minden termékük megbízható.
 Lehet mondani, hogy 2009 óta egyenesen felfelé ível a 

Civis-Clean története?
– Én így érzem, a rekordévünkben, 2017-ben például 
70 százalékos fejlődést értünk el. Dolgozunk, keres-
nek minket, jó hírünk van a piacon. Van egy végfel-
használói körünk: éttermek, gyárak, iskolák, óvodák, 

„A mi sikerünk az önök tisztasága” – vallja a 2009 óta működő hajdúsági Civis-
Clean Kft. A megalapítása óta évről évre bővülő vállalkozás fő tevékenysége a saját 
gyártású tisztítószerek forgalmazása többek közt vendéglátóhelyek, üzemek, üzletek, 
tanintézmények számára. A vállalat vevőit tisztítószerekkel, higiéniai papírtermékekkel, 
takarító- és tisztítóeszközökkel, kiegészítőkkel teljeskörűen ellátja. Juhász János 
tulajdonos-ügyvezetőt a cég legújabb fejlesztéséről is kérdeztük.

Juhász János tulajdonos, 
Civis-Clean Kft.



presszók, szépségszalonok, szállodák, takarítócé-
gek. Kereskedőkön keresztül az ország 80 száza-
lékába eljutnak a termékeink. Több kereskedőcso-
porttal dolgozom, nekik köszönhetően az érdeklődők 
Szombathelytől Pécsen, Budapesten és Szegeden át 
Nyíregyházáig mindenhol hozzájutnak ahhoz, amit 
szállítunk. Én magam nem árusítok webáruházban, 
de van olyan partnerem, aki igen. E-mailben nyugod-
tan lehet érdeklődni a termékeink iránt, és megold-
juk az eljuttatásukat bárhová. 

Egyre többfelé ismernek az országban, nyilván so-
sem lesz akkora nevünk, mint a nagy multiknak, de 
ahol kell, már tudnak rólunk, s mi próbálunk évről év-
re ügyesebbek lenni. Szájhagyomány útján terjed a hí-
rünk, számunkra ez a legjobb reklám. Fontos, hogy 
amit forgalmazunk, azzal teljeskörűen el tudunk látni 
egy vendéglátóegységet vagy szállodát. Ebben a szek-
torban a legjellemzőbb az értékesítésünk.
 Melyik termékük fogy leginkább, és milyen újdonságok-

kal szolgálnak?
– A mosogatószerünk fogy a legjobban, az egyik kon-
centrátumra rengeteg megrendelés érkezik. Vannak 
szezonálisan népszerű termékeink, az ablaktisztítókat 
például a nagy ablaktisztítások idején, tavasszal viszik, 
amikor kinyitnak például a teraszok. Ha hirdetünk, a 
hirdetéseinket is ehhez igazítjuk. 

Ami a legújabb termékeinket illeti, négyet nemrég – 
már az új üzemünkben gyártva – dobtunk piacra. Egy 
kézkímélő mosogatószert, egy exquisit toalett-illatosí-
tó olajat, egy olyan fertőtlenítő tulajdonságokkal ren-
delkező folyékony szappant, amely már vírusölő hatá-
sú is, valamint egy ipari tisztítószert, amellyel erősen 
szennyezett padlót lehet akár géppel vagy kézzel is ta-
karítani. Ez olajos, zsíros szennyeződésekre tökéletes. 
A legújabb kézkímélő mosogatószert pedig vásárlói 
visszajelzések alapján fejlesztettük ki: sokan mondták, 
hogy mosogatás után kiszárad a kezük, ami egy ter-
mészetes folyamat, hiszen az ember kezén is van ter-
mészetes zsír a zsírmirigyeiből. És ahogy elmosogat, 
a mosogatószer nem nézi, hogy csak a tányérról old-
ja le a zsírt, nyilván a kézről is le fogja. Télen, hidegben 
ez még jellemzőbb, és általában csak a krémek segíte-
nek rajta. Mi most úgy döntöttünk, megoldást keresünk 
rá! Bízunk az új termékben, amitől kevésbé fognak ki-
száradni a kezek, reméljük, jól fogadja majd a piac is.

 A legizgalmasabb kérdés a nemrég európai uniós tá-
mogatással megvalósult, körülbelül 400 millió forint ér-
tékű ebesi fejlesztésük. Az új üzemre már utalt is. Mit kell 
még tudnunk róla? 

– Egy GINOP-os pályázat keretében nyertük el a lehe-
tőséget, hogy saját csarnokot építsünk 450 négyzet-
méteres beállványozott raktárral, saját gyártó gépsor-
ral és kiszerelő egységgel, amellyel folyadékot, illetve 
poralapú tisztítószereket tudunk gyártani és kiszerel-
ni. Korábban ugyanis a receptjeimet bérgyártásban ke-
verték, illetve csomagolták, címkézték. Az Ebesi Ipari 
Parkban most megvalósulhatott a teljesen saját kéz-
ben lévő gyártásunk. A tizenöt fős csapatunk így három 
új dolgozóval is gyarapodhatott, két helyi és egy deb-
receni kollégát vettünk fel. Nincs egyébként nagy cse-
rélődés, főleg régi emberekkel, öt-hét éve nálam lévő 
alkalmazottakkal dolgozom. Mindenkinek igyekszem 
normális munkakörülményeket biztosítani, megbe-
csülni őket, emberi hangon beszélni velük. 

Már vagy harmincféle saját márkás terméket készí-
tünk, és két nagyon közkedvelt illatú új felmosószer-
rel is jelentkezünk hamarosan a piacon. Sosem állunk 
meg, mindig valamit fejlesztünk!
 Hogyan élte meg az elmúlt tizenkét évet, amely során a 

saját egyszemélyes vállalkozása ennyire kinőtte magát?
– Abszolút sikertörténetként. Más az, amikor az em-
ber bemegy a kis teremgarázsába, és más bejönni 
egy ilyen saját üzembe. Ott volt tíz raklapnyi áru, itt 
van ötszáz. Egyedül kezdtem, én voltam a sofőr, a ki-
szállító, én vettem fel a megrendelést, mindent ma-
gam intéztem, míg el nem értem azt a szintet, amikor 
már kerestem annyit, hogy fel tudtam venni egy em-
bert. Utána nyilván egy fokkal kevesebb munka hárult 
rám, több időm volt az üzletet továbbfejleszteni. Amíg 
az ember egyedül van, korlátai vannak, főleg időbeliek, 
de amint munkaerőt tud felvenni, újabb lehetőségek 
nyílnak meg előtte. Arra, ami mindig vezetett, van egy 
mondásom: sosem adok el olyan terméket, amelyre a 
partnernek nincsen szüksége, csak azért, hogy nekem 
forgalmam legyen. Erre nem is lehetne üzletet alapozni. 
Márpedig nekem a cégem a második gyermekem, és a 
mostani fejlesztés, a saját üzem létrejötte a gyerekem 
születése óta valóban a második legnagyobb előrelé-
pés az életemben, az életünkben. (x)
web: www.civisclean.hu, e-mail: info@civisclean.hu
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VENDÉGLÁTÓHELY

Az éttermek örülnek a nyitásnak, de...

megszűnt a munkahelye, vagy kevesebb fizetéssel, bevétel-
lel rendelkezett hosszú ideig. Én ezeket a problémákat vé-
lem felfedezni, és bizony ezek miatt a vendéglátás korántsem 
működik olyan intenzitással, amitől boldog szakmabeliek tö-
megeivel, vagy épp elégedett vállalkozásokkal találkoznánk. 

Egyszóval nagyon jó, hogy nyithattunk, ámbátor én 
azt gondolom, hogy augusztus 1-től megint nagy problé-
mák lesznek, ha visszahozzák a kiszállításra a 27 százalékot. 
Véleményem szerint nem lesz olyan vendéglátó, aki be tudja 
majd nyelni a 27 százalékot. 27 százalékos áfával kell majd 
dolgozni, csomagolóanyagot kell venni, kiszállításra kell fi-
zetni, és ott leszünk, hogy négyszer annyiért tudunk majd 
szállítani. Kérdezem én: ki fogja majd ilyen áron megfizet-
ni, házhoz rendelni? 

Ha végiggondoljuk, ez arra jó lesz, hogy régen volt Pécsett 
15 cég, aki kiszállítással foglakozott, most jelenleg körülbe-
lül 40 van. Most ez a negyven nem tudott ebből megélni, de 
ha kiesnek sokan az áfaemelés miatt, a maradéknak talán 
lesz esélye és nem fog elaprózódni a forgalom. Ennek kap-
csán pedig talán az emberekben is lesz egy olyan gondolat, 
hogy akkor most nem rendelek, hanem inkább elmegyek ér-
te, vagy megeszem az étteremben. Ez talán segítheti a visz-
szarendeződést. 

Ha végignézzük az alaphelyzetet, most úgy néz ki, hogy az 
alapanyagárak rettenetesen megemelkedtek, szinte irreálisan. 
Ezzel sem tud egy vendéglátóhely mit tenni. A bérkérdés pe-
dig megint csak kardinális. Kicsit paradox helyzet, mivel én 
két oldalról látom ezt is. Úgy, mint munkavállaló, és úgy is, 
mint munkáltató. Azt kell mondanom, hogy az a bér, amit 
egy ténylegesen jó szakács elkér a munkájáért, az teljesen re-
ális. Cikkeztek olyanról is, hogy a Balatonnál akár 1 milliót 

A nyitást az egész vendéglátó szektor várta, hiszen olyan keretek közé lett szorítva az ágazat, 
ami teljesen új megoldásokat követelt. A piacon jelenleg nem tapasztalhatók általánosságok. 
Ahány vendéglátóhely, annyi megoldás született. Az, hogy ki hogyan nyitott és mit tapasztalt, 
leginkább a lokációtól, és még inkább a már korábban kialakított vendégkörtől függ. Nem 
minden esetben őszinte a mosoly, de vannak, akik felvértezték magukat és helytállnak. 
Megkérdeztünk néhány piaci szereplőt az ország több területéről, hogy ők miként látják a 
nyitás óta eltelt időszakot és milyen nehézségekkel kell jelenleg szembenézniük.

Örülünk a nyitásnak, mégsem teljesen 
őszinte a mosolyunk

Lánczos Sándor, 
séf, KTCHN 
Deli & Gasztrostúdió – Pécs

A pécsi régió sincs könnyebb hely-
zetben, mint bármelyik másik az 
országban. A vírushelyzet itt is 
rendkívül nehéz helyzetbe hozta a 
szektorban dolgozókat. Hogy mi 
történt a nyitás óta, arról Lánczos 
Sándor séfet kérdeztük. 

Nagyon vártuk és örülünk a nyitásnak, mégsem teljesen 
őszinte a mosolyunk. Ez a mostani egy teljesen furcsa, soha 
nem látott szituáció. Az egészben kettősséget látok. Egyrészről 
az emberek teljesen átálltak egy visszafogottabb életre, amiben 
új szokásokat vettek fel. Ezek a szokások pedig teljesen be-
leivódtak a mindennapokba. Gondolok itt arra, hogy az éte-
leket vagy elviszi, vagy megrendeli. Itt kezdődik. Elsősorban 
ezt kell mindenkinek magában visszaprogramozni. 

Másik része, hogy én még mindig érzek az emberekben 
egy kis félelmet a vírustól, tehát nem mernek még annyira 
olyan helyekre menni, ahol esetlegesen többen is vannak. Ez 
a két szempont alapvetően a vírushelyzet hozadéka. 

Viszont van ennek egy gazdasági oldala is, amit a társa-
dalomnak viselni kellett. Nagyon sokakat érintett az, hogy 
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is kér egy séf. Furcsa lesz, amit mondok, teljesen megértem. 
Egy szezon alatt szinte 0-24-ben dolgozunk a kánikulában 
egy konyhán. Ha pedig valaki visszaszámolja az órabért és a 
ledolgozott órákat, még talán kétezer forintos órabérre sem 
jön ki. Tehát nincs ezzel baj, csak nem lesz ember, aki kifizes-
se az ételeket, hogy ők megkapják a bérüket. Mint munkál-
tató sajnos azt kell mondanom, kitermelhetetlen. Patt hely-
zet! Vagy felvesz az ember olyat, aki nem annyira ért hozzá, 
és ezáltal nem is tudsz jó ételt adni, amit meg megint nem 
vesznek meg az emberek. Melyik ujjamba harapjak? 

Pécsiként én azt látom, hogy jön a nyár és nincsenek em-
berek. A pécsi és környéki vendéglátásnál azt lehet mondani, 
amiből meg lehetett élni, az a rengeteg diák volt. Na most 
az nincs! A helyi közönségből nem lehet megélni, az em-
berek anyagi helyzete miatt és eléggé ebédelős...mondjuk 
szakszóval menüztetős lett a terep. Azt tudjuk, hogy ez mit 
jelent, olcsó ételeket kell készíteni nagy mennyiségben, mi-
nimális haszonnal. Ehhez még hozzátartozik, hogy a home 
office miatt ebben a szegmensben körülbelül 50 százalékos a 
forgalom, és itt a nyár. Sok ismerősöm dolgozik a Balatonon, 
ahol van forgalom, viszont a szezon szinte leredukálódik ma-
ximum két hónapra. Ennyi van arra, hogy gazdaságilag ér-
telmezhető forgalmat produkáljanak. Ezen kívül ott is na-
gyon megoszlik és van, akinek jól megy van, aki meg csak 
épp, hogy elkaristol.

A házhozszállítás egy teljesen 
új lába lett a vendéglátóhelyeknek

Tőkés Dániel,
Böllér Boutique –  
Székesfehérvár

Régiónként változik a tapasztalat a 
vendéglátás megnyitása óta. Az alap-
vetően mindenhol tapasztalható, hogy 
a szezontól függetlenül a házhozszál-
lítás továbbra is meghatározó a ven-
déglátóhelyek életében. A fehérvári 
gasztroközegben a mi helyzetünk spe-

ciális, hiszen, mondjuk úgy egy „büféből” hozzuk ki a maga-
sabb színvonalú gasztronómiát, és nem is vagyunk olyan rég 
nyitva. Ettől függetlenül, vagy pont ezért, rengetegen járnak 
hozzánk, és ennek köszönhetően átfogó képet láthatunk ar-
ról, hogy mi is történik a piacon. 

A nyitás azt hozta, hogy a házhozvitel és az elvitel vissza-
esett, és a hét bizonyos napjaira redukálódott, de még inkább 
péntekre esik a steak fogyasztás. Az is tapasztalható, hogy 
az iskolazárás, ballagások nyilvánvalóan tovább nehezítet-
tek a forgalmon, viszont a hétvégéken már inkább a Balaton, 
vagy a közelünkben lévő Velencei-tó felé veszik az irányt az 
emberek. Kétségtelen, hogy ezekre a helyekre összpontosul 
a vendéglátás, de az árak tekintetében érdekes lesz, kik fog-
ják tudni a magyar közönségből azokat megfizetni. Fehérvár 
ebben a nyári időszakban alapvetően is nehéz műfaj a két tó 
között, de leginkább az időjárástól függ, hogy milyen nya-
rat tudunk zárni. Egyszóval megnyitottunk, de korántsem 
könnyű a helyzet. 

Az időjárás is befolyásol mindent, hiszen a döbbene-
tes kánikula miatt, inkább a klimatizált helyeket keresik a 
vendégek. A másik, hogy házhoz rendelnek...mondjuk úgy, 
jól bevált szokás szerint, de ahogy említettem leredukáló-
dott hétvégére. 

Csak példaként mondom, a legutóbbi időszak forgalmá-
nak 70 százaléka kiszállítás volt, persze ez nagyon változó. 
Maga a házhozszállítás szerintem egy teljesen új lába lett 
a vendéglátóhelyeknek, bár nem a legjövedelmezőbb. Sőt... 
de a vásárlói szokásokon nem tud senki változtatni, mert fő-
leg a jól ismert gyorstéttermek pörögnek a futárok szerint is. 
Pontosan úgy, ahogy a home office teljesen elfogadott és be-
vett szokás lett, ez is.

Meg lehet figyelni azt a tendenciát, hogy csak a hétvégé-
ken tudja a helyben fogyasztás fölülmúlni a házhozszállítást. 
Ezektől függetlenül, persze észrevehető, hogy az emberek 
imádnak kiülni a teraszra, mert már ezt nagyon várta mindenki. 

Tesszük, amit tudunk. Mindentől függetlenül az embe-
reknek van igényük szerintem kulináris élményekre. Egy kis 
fesztivált próbálunk szervezni, júliusra tervezett dátummal 
Böllér Boutique Kertiparti megnevezéssel, meghívtuk rá a 
Hübris kisüzemi sörüzemet, illetve az Iron Block Smokert. 
Reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és sike-
res eseményt tudunk majd összerakni. Én nagyon szeretnék 
a helyi közönségnek egy olyan eseményt prezentálni, ahol 
jól érezheti magát és minőségi ételeket ehet.
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Mindig alkalmazkodtunk a helyzethez 

Pallag Dávid 
Rutin Budaörs

Vannak olyan helyek, amelyek speci-
ális helyzetben vannak, mivel az üz-
letpolitikájuk és gondolkodásmód-
juk eltér az általánosan megszokottól. 
Pontosan ez a titka annak, hogy vírus 
ide vagy oda, mégis tudnak működni. 

Alapvetően az én vállalkozásom 
egy úgymond speciális helyzet, kör-
nyezet és tematika. Nekem nem kell fenntartanom rengeteg 
alkalmazottat, mivel olyan szerencsés vagyok, hogy nem csak 
vállalkozó, hanem séf is vagyok. Magyarán bármit kell csi-
nálni, azt akár meg tudom oldani egyedül is. Természetesen 
mindent és sem tudok, de itt van a párom, Fanni, aki ugyan-
úgy rengeteget dolgozik a Rutin Budaörsért. 

Mi egyáltalán nem hazardíroztunk a bezárások alatt sem, 
hanem kőkeményen dolgoztunk és kommunikáltuk, hogy 
vagyunk. Hogy érthető legyek, ha öten jöttek, mi akkor is 
boldogok voltunk, mert mi hosszú távban gondolkodunk az 
étteremmel. Bevallom őszintén, és ez lehet, hogy sokak szá-
mára furcsa lesz, én nem érzem ezt a „panaszkodjunk folya-
matosan” dolgot. Sőt, úgy gondolom, ez teljesen rossz hoz-
záállás. Mikor csak elvitel volt, akkor azzal dolgoztunk, ha 
pékségként kellett üzemelnem, akkor 40 kg kenyeret sütöt-
tem. Mindig alkalmazkodtunk a helyzethez. Azok az étter-
mek sokan vannak, akik csak a turizmusból tartották fenn 
magukat, nem csoda, hogy bajban is vannak. Egy olyan vár 
dőlt össze, amit sokan úgy véltek stabil lábakon áll. Most 
bebizonyosodott sok minden, és kinyíltak a szemek a ven-
déglátásban. 

Nyilvánvalóan mi is elkezdtük a házhozszállítást, mert 
más lehetőség nem volt, de az az igazság, hogy amikor meg-
láttam, hogy a hátára dobja a táskát a futár, benne a dobo-
zokba is odafigyeléssel megtálalt étellel, hát néztem furán. 

Nálunk csak elvitel volt. A vendég előtt csuktam be a do-
bozt, mikor ő még látta. Mióta megnyithattunk, ez nálunk 
teljesen változó. Én olyan vendéglátós vagyok és olyan ét-
terem vagyunk, akik vendégül látunk. Előnyben részesítem 

azokat a vendégeket, akik veszik a fáradságot, és mosolyog-
va beülnek hozzánk. Természetesen, elkészítem elvitelre, és 
itt is fontos a saját magam által elvárt minőséget elkészíteni. 

Ha valaki azt hinné, hogy azért, mert Budaörsön va-
gyunk, vastagabb pénztárcájú közönség érkezik hozzánk, el 
kell mondanom, hogy téved. Pont azok az átlagos emberek 
a mi vendégkörünk, akiknek van igényük a jóra, a vendéglá-
tás élményére, akik szeretnének kicsit mást és máshogy enni, 
mint otthon. Természetesen figyelek az árakra, és olyan ma-
gyar konyhát viszek, ami érthető, viszont beleviszek az éte-
lekbe csúcsgasztrós gegeket. 

Az is fontos, hogy „tőzsdézek” az alapanyaggal és az éte-
lekkel, ami azt jelenti, hogy szinte nincs állandó étlapom. 
Annyit készítek egy ételből, amennyi szerintem el fog fogyni. 
Ha pedig előbb futunk ki belőle, semmi baj, készítek valami 
mást. Ez persze sok munka, de az az előnye, hogy rendkívül 
változatos a kínálatunk, és a törzsvendégeink, a visszajárók, 
biztosan nem unják meg az étlapot. 

Felismertem azt, hogy azokból tudunk megélni, akik sze-
retnek hozzánk járni, és nekik mindig újat tudunk mutatni. 
Jelenleg, mióta kicsit megmozdult a vendéglátás, kéthetente 
váltok menüt. Én azt mondom, örüljünk annak, ami van, és 
dolgozzunk a legjobb tudásunk szerint azokért, akik betér-
nek hozzánk, a vendégekért. 

Tudatosan építettünk a lokációra 
és a törzsközönségre

Nemesvölgyi Attila
Babka Budapest 

A pandémia teljesen tönkretette a ma-
gyarországi vendéglátást. Viszont, ami 
még nagyobb károkat okoz, az a most 
kialakult munkaerőválság.

Ha csak Budapestet nézzük, óriási 
különbségek vannak a vendéglátóhe-
lyek között, ami az elhelyezkedésből, 
és az üzletpolitikából és ezen túl ezer 
apró részletből adódik. Ehhez még hozzátartozik a vírushely-
zet okozta rombolás, a gazdasági problémák. Én a saját vál-
lalkozásom tükrében tudok nyilatkozni, ami nem a teljes bu-
dapesti helyzetet példázza. Van még rajtunk kívül jónéhány 
másik olyan üzlet is, akik hozzánk hasonlóan egy speciális 
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lokációban, speciális üzenettel küzdöttek meg a Covid- 19 
okozta pandémia és ennek az utóhatásainak nehézségeivel. 
Ezért itt is és mindenhol, ahol csak tehetem, megragadom az 
alkalmat, hogy megköszönjem az Újlipótvárosi közönségnek, 
a törzsvendégeinknek, hogy mellettünk álltak a nehéz hóna-
pokban, kitartottak mellettünk, és most is számíthatunk rá-
juk, nekünk a Babkában van kiért dolgoznunk. Fontos, hogy 
2009-től tudatosan építettünk a lokációra és a törzsközön-
ségre, ez a rengeteg munka most meghálálja magát.

Természetesen ettől még pontosan látjuk a súlyos hely-
zetet, ami az ágazatunkban kialakult. Kapcsolatban vagyok 
több fővárosi és vidéki kollégával, és egyöntetű vélemény az, 
hogy a pandémia és annak utóhatása még sokáig érezhető 
lesz. Magam is osztom azt a véleményt, hogy az elmúlt bő 
egy év nem múlik el nyom nélkül és koncepciótól, lokációtól, 
tartalékoktól, belső értékektől függően nagyon eltérő módon 
leszünk képesek kiheverni a kapott ütéseket. 

Egy erősebb turistakitettségű koncepció most még na-
gyobb bajt jelent a tulajdonosoknak, hiszen a turistára még 
beláthatatlan ideig várni kell. A mi szakmánk most szembe-
sült azzal, hogy amit eddig alapvetésnek vettünk - hogy min-
dig lesz turista - az most összedőlt. Erre senki nem készült 
fel, hogyan is tehettük volna? Jelen helyzetben a nyár erre 
még rápakol egy lapáttal, ezek a hónapok általában csende-
sebbek, ki is ürül a város és a nagy látogatói létszámot von-
zó fesztiválok is elmaradnak.

A házhozszállítás kapcsán annyit tennék hozzá, hogy a 
pandémia megváltoztatta a fogyasztói szokásokat, és bizony 
ezen a területen is alapvető lenne a hosszútávú gondolkodás. 

Ha a pandémia alatti helyzetet vesszük alapul, ahhoz ké-
pest csak 50-60%-kal esett vissza a házhozszállítás. A házhoz-
szállítást mi is megtartjuk, de semmiképpen sem úgy, hogy 
az az étterem működését zavarja. Az a célunk, hogy minden-
kit az igényeinek megfelelően tudjunk kiszolgálni. Ha valaki 
éttermi szolgáltatásra vágyik, arra itt van a Babka Budapest. 
Ha valaki házhoz szállítva kéri a Babka élményt, őt egy má-
sik egységből fogjuk kiszolgálni. 

A másik nagy gond a kialakult munkaerőválság. A 2018- 
2019-ben megélt nehéznek vélt munkaerőpiaci helyzet szin-
te eltörpülni látszik a jelen helyzethez képest. Teljes a káosz, 
sok helyen mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalról. 
Most mindenki rövidtávon próbálja meg kezelni a problé-
mát, és alig vannak, akik hosszútávon keresik a megoldáso-
kat. Az a minimálisan értelmezhető munkaerő, aki még a 
piacon van, nyilván keresi a legjobb megélhetési forrást, vi-
szont a bérek teljesen elszálltak. A baj ezzel az, hogy nagy-
részt olyan vállalkozások teszik ezt, akik vagy nem piaci ala-
pokon működnek, vagy sosem a hosszútávú működés elvei 
szerint üzemeltek. Ezek a helyek váltak meg elsőként dol-
gozóiktól, amikor a baj beütött és most csodálkoznak, hogy 
nincs munkaerő. Így hát a legegyszerűbb megoldást alkal-
mazzák, olyan szintre emelik a béreket, ami már nonszensz, 
abban bízva, hogy így talán hozzájutnak munkaerőhöz. A 
piaci alapon működő vállalkozások így sokkal nehezebben 
tudnak üzemelni, sokak működése közel került ahhoz, hogy 
teljesen ellehetetlenüljön. 

Ehhez még hozzátenném, hogy nagyon sok vendéglátó 
vállalkozásnak jelenleg a Balaton az egyetlen mentsvár, és 
sokan nyitnak. Itt is elindult az egymásra kínálgatás mun-
kabérek tekintetében, és sajnos senki nem gondolja végig, 
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hogy ennek hosszútávon milyen hatásai lesznek. Még egy-
szer szeretném hangsúlyozni, munkáltatói és munkavállalói 
oldalról is beszélek.

Akinek nincs üzenete, egzisztenciális szüksége a vendég-
látóhelyének üzemeltetéséhez, hanem hobbiból, presztízsből, 
vagy éppen egóból teszi, azok kimondottan kárt okoznak a 
szakmának azzal, hogy felverik a béreket. Én arra kérem az 
olyan tisztelt kollégákat és tulajdonostársakat, akinek nem a 
megélhetése és léte függ ettől a szakmától, tényleg gondol-
kozzon el azon, hogy a teljes szakmára, a magyarországi pe-
rifériára helyezett, magára hagyott vendéglátósai számára, 
milyen károkat okoz a felelőtlen gondolkodás.

Mi a magunk részéről igyekszünk higgadtan gondolkod-
ni és cselekedni. Fontos volt számunkra eddig is (pandémia 
alatt is adtunk munkát és béreket az embereinknek) és ez-
után is az lesz, hogy hosszútávra tudjunk tervezni! Vendég 
után egyből ott vannak a KOLLÉGÁK, akik a meló orosz-
lánrészét elvégzik és viszik hátukon a kocsmát nap, mint nap... 
Köszönet nekik és hála! Minden kedves résztvevőt higgadt-
ságra, türelemre, megfontoltságra intenék. Aki ezt a helyze-
tet nem gondolja végig üzemeltetőként és munkavállalóként 
mindkét oldalról, óriásit hibázik. 

Távolabbról is elkezdtek érkezni 
a vendégek

Sándor Béla 
Bori Mami étterem

Északkelet-Magyarország gasztro-
nómiájának egyik jelentős helyszí-
ne a gyöngyösi Bori Mami étterem. 
Különleges helyzetétől függetlenül 
egy olyan hely, ahova a helyi értő kö-
zönség és a gasztronómia szerelmesei 
is előszeretettel ellátogatnak. Hogy 
mi történt a nyitás óta, Sándor Béla 
tulajdonostól tudtuk meg. 

Mi azt vettük észre amióta újranyitottunk, hogy a minősé-
get kedvelő vendégek és a törzsvendégek is visszatértek hoz-
zánk. Az is fontos ebben, hogy nem csak a lokációból, hanem 
távolabbról is elkezdtek érkezni. A vendégek érkezése az el-
ső Covid-hullám után sokkal intenzívebb, szinte robbanás-
szerű volt, ehhez képest a második nyitás inkább lassabban 
ébredő. Ez persze annak is köszönhető, hogy megérkezett 
a nyár és ilyenkor több lehetőség van a szabadban lenni. A 
tendencia nem annyira rossz, de tény, hogy a vendégek sok-
kal nagyobb és szélesebb spektrumban válogathatnak, illet-
ve előtérbe kerültek a tipikus nyári lokációk az országban. 

Nekünk az a nagy szerencsénk, hogy akik a Mátrába jönnek, 
aktív pihenést, kirándulást terveznek, nagy többségük meg-
látogatja éttermünket.

Számunkra a legfontosabb az, hogy a magyar gasztronó-
mia remekeit szolgáljuk fel, a lehető legjobb minőségben, né-
mi hozzáadott plusszal, ami nem újraértelmezi az adott ételt, 
hanem ad neki egy komolyabb ízharmóniát. Ilyen ételeink 
a pacal, amelyet füstölt marhanyelvvel és velős szalvétagom-
bóccal kínálunk, vagy a töltött paprika, amely 3 féle húsból 
készül, de említhetném a kacsamellet is, amit roppanós va-
jas tésztába csomagolunk. Mind-mind könnyen értelmezhe-
tő tradicionális étel, amelyre azt gondolom, hogy a covid utá-
ni időszakban még hatványozottabban szükség van. Nálunk 
előtte is ez volt az irány, a covid pedig felerősítette az igényt 
az ilyen jellegű konyhára.  

Általános tapasztalatom az, hogy egyre több ember nyit az 
újra és a minőségre, egy étkezéshez köthető élményt kíván-
nak szerezni maguknak, továbbá a gasztronómiai műsorok-
nak köszönhetően értik is, hogy hogyan készülnek a fogásaink. 

A munkaerőhiány fokozottan óriási probléma lett. Mi is 
küzdünk ezzel, hogy visszacsábítsuk a szakmába a tapasztalt 
és megfelelő szaktudással rendelkező embereket. Sok plat-
formon lehetett hallani azt az ominózus egymillió forintos 
bérigényt, amit ki is fizetnek, természetesen szezonálisan, azt 
azért hozzá kell tenni. El vannak rugaszkodva az árak, azon-
ban a humán erőforrást mindig is meg kellett fizetni, ellen-
ben van itt egy érdekes gondolat. Nem az a munkaerő drá-
ga, aki sok százezer forintba kerül, ha mellé tudja és teszi a 
dolgát, lojális az étteremhez és megbízható. Hanem az, aki-
nek ugyanúgy fizet az ember és ezen tulajdonságokkal nem 
rendelkezik. Mára már azt gondolom, hogy minden vendég-
látóegységet üzemeltető átgondolta, hogy ki az, akibe érde-
mes és kell is pénzt fektetni, ugyanis ezen időszak próbára 
tett mindannyiunkat, ahogy a tulajdonosokat, úgy a munka-
társakat is. Azok, akik maradtak, kitartottak, lojálisak voltak, 
mind tanúbizonyságot tettek emberségből, nekik most kell 
ezt meghálálni, amikor újra kinyithattunk és elindult a ter-
melés. Egy szóval, ez a bérigény vagy nevezzük bérezésnek, 
roppant relatív, és sok mindentől függ! 

Nálunk se a kiszállítás, se az elviteles étel nem működött. 
Egész egyszerűen azért döntöttünk így, mert azt az élményt, 
amit a tányéron adunk, nem tudtuk „dobozba” zárni minő-
ségromlás nélkül. Voltak próbálkozásaink ezen a területen, 
de végül letettünk róla. Úgy gondoljuk, „amit eszel, azzá le-
szel” és nem mindegy, hogy mit juttatunk a szervezetünk-
be. Azt azért gondolom, mindenki tudja, hogy 1500-2000 
Ft-os házhoz szállított ételbe nem lehet minőségi alapanya-
got tenni. Márpedig, ha valamikor fontos az, hogy tápanya-
gokban, vitaminokban, nyomelemekben bővelkedő ételeket 
vigyünk be a szervezetünkbe, az pont ez a Covid-időszak. 
Fontos megerősíteni magunkat, és ezt nem lehet megtenni 
tápanyagoktól mentes ételekkel. Azt mondom, hogy olyan 
helyeken kell étkezni, ahol tisztességes alapanyagokból ké-
szített jó ízű ételt lehet fogyasztani, és azt is látom, hogy erre 
igény is van. A fizetőképesség nyilvánvalóan csökkent ugyan, 
de ez teljesen természetes egy ilyen nehéz időszak után. Ez 
minden területen érezhető, a vendéglátásban is. 

Azzal zárnám, hogy örömteli azt látni, hogy igenis jön-
nek a vendégek, és van igény az igazi, tisztességes, minősé-
get nyújtó vendéglátóhelyekre. 



Naprakész,  
friss hírek  

és információk  
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a Facebookon!
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Sürgős piacvédelemre van szükség 
a vendéglátásban
Az 1930-as években, Gundel Károly idejében az akkori vendéglátósok ipartestülete 

érvényesíteni tudta, hogy egy adott területen az ő beleegyezésük nélkül ne nyithasson bárki 

egy új vendéglátó egységet. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete szerint most is szükség van 

arra, hogy a vendéglátásban bevezessék a praxisjogot. 

ségünk gyakorlásától – állapította meg. Aki akart és tudott, 
az foglalkozhatott házhozszállítással, de ez az üzletek 15-
20 százalékát érintette, és csak a veszteség csökkentésé-
re volt elegendő annak érdekében, hogy életben maradjon 
egy üzlet, és az újraindulásra kéznél legyenek az emberek. 
Kovács László hangsúlyozta, hogy nagyon sok áldozat-
tal tudták a vendéglátósok kiböjtölni, temérdek energiát 
és pénzt felemésztett ez az időszak. Az iparág újraéleszté-
se most óriási lendületet és energiát igényel, amelyet már 
nehezen bírnak a szereplők. Sokan a mentális elgyengülés 
miatt maradnak zárva.

Sok szülő nem tudott bejárni a munkahelyére, a bezárt-
ság pedig nem csak őket viselte meg, hanem a gyerekeket is. 
Ezeknek a hatásait a vendéglátósok hatványozottan érezték. 
Rengeteg vendéglátóst, felszolgálót elbocsátottak – mesélte.

Kezdődik a harc a túlélésért
Úgy véli, hogy a piacon könnyen elkezdődhet egy etikátlan 
harc a „túlélésért”. Félő, hogy a nem piaci viszonyok alap-
ján épült vállalkozások olyan béreket tudnak fizetni, amit 
más üzletek nem tudnak kigazdálkodni, ezzel pedig felverik 
az árakat, és sokan kiszorulnak a vendéglátásból. A hatósá-

ovács László, a Magyar 
Vendéglátók Ipartestülete el-

nöke a Chef&Pincérnek kifejtette, 
hogy sürgős piacvédelmi intézkedé-
sekre van szükség a járványtól kivé-
reztetett vendéglátásban. Azért kell 
lépni, hogy a más ágazatban meg-
erősödött, nem szakmai befekte-
tők ne lehetetlenítsék el a járvány 
után épphogy talpon maradt ven-
déglátósokat. Lapunknak megem-
lítette, hogy például a közjegyzők-
nél, orvosoknál is létezik hasonló 
korlátozás, miszerint egy adott te-
rületre, egy adott létszámra, mér-
hető keresletre megállapítanak egy 
kontingenst a vállalkozások rentá-
bilis működése érdekében.

– Az biztos, hogy valamiféle piacvédelemre szüksége van 
a vendéglátásnak, főként most, amikor a vendéglátás részt-
vevői nagyon elgyengültek. Nem vitatjuk az okát, de az tény, 
hogy hónapokon át el voltunk tiltva a hivatalos tevékeny-

K

MUNKAERŐ

Kovács László,
a Magyar 
Vendéglátók 
Ipartestülete 
elnöke
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gi engedélyezések országonként eltérnek. Van, ahol az nyit, 
aki akar, és az marad talpon, aki tud, de egyes országokban 
szigorúbb a hatóság. Az MVI a múltbéli példa alapján azon 
az állásponton van, hogy piacvédelmet kellene bevezetni egy 
elismert szakmai szervezet felügyeletével, jelenleg azonban 
nincs olyan intézmény az országban, amely jogkörrel bír hoz-
zá. A szakmai érdekvédelmet is szeretnék erősíteni, amely-
nek a hatékonyságát növelné a kamarai szintű közvetlen ven-
déglátós kompetencia. 

Az biztos, hogy a civil szakmai szervezetek most nem tud-
ják maradéktalanul ellátni a saját érdekképviseletüket – szö-
gezte le Kovács László.

Beszélt arról is, hogy a cégeknek az állami bértámogatás-
hoz az 50 százalékot saját tartalékokból hozzátenni nagyon 
nehéz volt, hiszen sokaknak nem, vagy alig volt bevételük. 
Nem csak az állam vállalt áldozatot, hanem a vállalkozások 
is. A munkahelymegtartáson kívül egyéb költségeik is voltak, 
amelyekre semmilyen támogatást nem kaptak. A bérleti dí-
jakra a kedvezményről pedig csak idén februárban döntöttek, 
ami sokak számára már késő volt. Igaz, többféle kedvezmény 
volt, de forgalom hiányában ezeknek nem volt jelentőségük.

– Kézzelfogható támogatást a munkahelymegtartó tá-
mogatáson kívül nem kaptak a vendéglátósok – fűzte hozzá.

Hangsúlyozta, hogy a legnagyobb áldozatot a vendég-
látás, a turizmus, a szállásadás és az előadóművészek hoz-
ták, hiszen hónapokon keresztül nem tudták saját tevékeny-
ségüket végezni. Most pedig a válság mentális hatása miatt 
még mindig sokáig fogják feldolgozni az érintettek a trau-
mákat, és közben átrendeződik a szolgáltatói oldal. Kovács 
László úgy véli, hogy nagyon sokan fognak még pár hónap 
múlva is elvérezni, mert az újrakezdés után nem tudják kifi-
zetni az emelkedő béreket és árakat, és nem tudnak rentábi-
lisan dolgozni. Szeretnének talpon maradni, kíváncsian vár-
ják még, hogy mekkora forgalomra számíthatnak, illetve az 
követi-e a költségnövekedést.

– Nem játékból emeljük az árakat. Mindenki fél, nehogy 
elriasszuk a vendégeket, de senki nem kérdezi meg tőlünk, 
hogy mennyibe kerülnek a hozzávalók, miközben az üzem-
anyag- és élelmiszerárak is emelkednek – mondta.

Eltűntek az álláskeresők Budapestről
Kovács László a Világgazdaságnak azt nyilatkozta, hogy a 
munkaügyi hivatalok nyilvántartásai szerint nincsenek állás-
keresők a vendéglátásban Budapesten. A Chef&Pincérnek 
ezt azzal indokolta, hogy ezrek hagyták el a szakmát, és ők 
nem is akarnak visszatérni a lelki traumák miatt. 

Meg kellett oldani a megélhetésüket, elmentek az épí-
tőiparba, kereskedelembe, IT-szektorba, és bár a vendéglá-
tást tanulták, ez volt az álmuk, de az egy hét alatt összeom-
lott a pandémia kezdetekor. Ezt pedig vélhetően nem akarják 
újra átélni – magyarázta.

Úgy gondolja, nem csak anyagi oka van a váltásnak, hanem 
elsősorban a biztonságérzet, és az sem segít, hogy ott lebeg a 
negyedik hullám lehetősége, amelynek csak reméljük, hogy 
enyhébb hatásai lesznek, mint az eddigieknek.

Országos a munkaerőhiány, de a budapesti vendéglátást 
hatványozottan érinti, mert a népszerű nyaralóhelyek elszív-
ják a dolgozókat.

A szezonális üzletekben pedig rendkívüli árakról és mun-
kabérekről hallani. Olyan ez, mint a rulett: nem tudja az 

ember, hogy mi jön be, de a téteket meg kell tenni. A vál-
lalkozók kénytelenek kockáztatni, ha bent akarnak marad-
ni – állapította meg.

Kockáztat, vagy kimarad
Elmondta, hogy a vállalkozók a tavalyi nyár reményében vál-
lalják a nyitást. Annyira gyorsan történik most minden, hogy 
kénytelenek kifizetni a munkabérigényeket, úsznak az árral, és 
bíznak abban, hogy elegendő fizetőképes kereslet társul eh-
hez. Abban reménykednek, hogy idén is maradnak a vendé-
gek belföldön, noha most minden ország harcol a turistákért.

Bízom benne, hogy ez az impulzus a magyar vendéglátó-
soknak jót fog tenni, és talpon tudnak maradni. Nagyon ki 
van vérezve a teljes vendéglátó-társadalom – mondta.

Szavai szerint nem azért tudja a vidék elszívni a munkaerőt, 
mert ott jobbak a feltételek a fővárosnál, hanem mert a vállal-
kozók kénytelenek nagyobb kockázatot vállalni. Budapesten 
nem számítanak erős nyárra, mert még mindig kevés a turis-
ta, külföldi vendégekkel pedig ebben az évben még nem kal-
kulálhatnak. Sok budapesti vendéglős kivár őszig, amíg visz-
szatérnek a nyaralók, elindul az iskola.

Nagyon sok helyen a megtartott dolgozók hálásak azért, 
hogy megkapják a pandémia előtti fizetésüket. Azok a cégek, 
akik elküldték dolgozóikat és most rendkívüli bérígéretek-
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kel próbálják újraépíteni a csapatukat – sokszor a konkuren-
ciától elcsábítva, ahol kiteleltették a dolgozókat –, könnyen 
egy negatív bérspirálba kerülhetnek, amely közvetlen előz-
ménye lehet csődnek. Kovács László hangsúlyozta, hogy ez 
nem feltétlenül a piac tisztulását jelenti, hanem azt mutatja, 
hogy az elerőtlenedett vendéglátós közeg felélte tartalékait 
az elmúlt 15 hónap alatt.

Se betanított munkás, 
se szakmunkás nincsen
Kovács László nemrég azt nyilatkozta az RTL Híradónak, 
hogy harmadik országbeli, például mongol és vietnámi ven-
dégmunkásokat is keresnek a szakmában. Most ugyanis már 
nem csak szakmunkásokból, de betanított munkásokból is 
jelentős hiány van, mert a több száz milliós, vagy milliárdos 
beruházásokkal bíró építőipar – amely a járvány alatt sem állt 
le – sok volt vendéglátósnak lett a területe. És ott egy koráb-
ban éttermi kisegítő, vagy mosogató akár 15-20 ezer forin-
tos nettó napidíjat meg tud keresni.

–  Az más kérdés, hogy mi lesz velük ősszel, vagy télen, 
esőben és hóban – mondta. 

Az utóbbi időben rendkívüli módon felértékelődött a fi-
zikai munka és a szakmunka, hiszen nagy hiány van mind-
kettőben. Elsősorban a bérekkel lehet javítani ésszerű és 
racionális mértékig a helyzeten, másrészt viszont a munka-
körülmények kellemesebb és szerethetőbbé tételével lehet 
segíteni az elveszett és pozitív életpályamodell visszaszerzé-
sében. Az biztos, hogy az emberek mindig enni fognak, így 
szükség lesz a vendéglátásra is.

Ötször annyi az álláshirdetés, 
mint az első negyedévben
Áprilisra több, mint háromszorosára, májusra pedig több, 
mint ötszörösére nőtt a meghirdetett pozíciók száma a ha-
zai vendéglátó és turisztikai szektorban a márciusihoz ké-
pest – derül ki a Profession.hu által publikált friss adatokból 

és a Magyar Vendéglátók Ipartestületének állásfoglalásából.
A Profession.hu április végétől 1 forintos online hirdetési 

lehetőséggel segítette a legnehezebb helyzetbe került ágazat 
helyreállását. A vendéglátóiparban és turizmusban feladott 
hirdetések száma május második felére átlépte az ezret az 
állásportálon, ami rekordszámú meghirdetett pozíciót jelent 
ebben a szektorban az oldalon. 

A Balaton körüli megyékben különösen látványos az emel-
kedés. Az öt legnagyobb arányú növekedést produkáló me-
gye között szerepelt Veszprém, ahol kilencszeres, Zala, ahol 
tizenkétszeres, valamint Somogy, ahol húszszoros emelkedés 
volt megfigyelhető májusban az első negyedévben meghir-
detett állások átlagához képest. Budapesten hirdették meg 
magasan a legtöbb pozíciót az ágazatban, ezeknek a száma 
májusra csaknem nyolcszorosára nőtt az első negyedévben 
közzétett hirdetések átlagához képest.

A legtöbb álláshirdetéssel szakács, felszolgáló, pincér, pul-
tos, konyhai munkás, éttermi vendéglátói, cukrász és pék po-
zíciókra kerestek jelentkezőket a nyitást követően. Az állás-
keresők körében pedig konyhai munkás, szállodai recepciós, 
felszolgáló, pincér és pultos állások, valamint turizmussal és 
utazásszervezéssel kapcsolatos munkák voltak a legnépsze-
rűbbek a második negyedévben.

Elveszett a bizalom
Budapesti éttermeket kérdeztünk arról, jelenleg hogyan tud-
nak működni, mit gondolnak a praxisjog bevezetéséről, és ho-
gyan érinti őket a munkaerőpiac változása.

Deli János, a Gléda vendéglő, illetve a Mák Bistro egyik 
tulajdonosa szerint az alapvető probléma az, hogy a munka-
vállalók szempontjából elveszett a bizalom a vendéglátásban. 
Elmondása szerint a járvány hullámai alatt nyújtott támoga-
tások nem voltak elég hathatósak, inkább csak mérsékelték 
a károkat, ezért ők egyik éttermet sem nyitották ki. A ház-
hozszállításnál, elvitelnél majdnem ugyanolyan személyzet-
tel kell működni, mintha nyitva lenne az üzlet, miközben a 
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bevétel körülbelül ötöde termelhe-
tő ki vele. Azt tapasztalják, hogy a 
munkavállalók visszaélnek a hely-
zettel. Igen gyakran megesik, hogy 
valaki jelentkezik egy állásra, egyez-
tetnek, bejelentik a próbanapra is, 
majd többet nem látják, és nem is 
veszi fel a telefont sem.

– Most azt érzik a munkaválla-
lók, hogy bármit megtehetnek. Ez 
egy nagyon nehéz helyzet, és azt 
gondolom, hogy az egész szakma 
egy nagy próbatételt él át – mondta. 

Úgy véli, az segítene, ha a mun-
kavállalók állami garanciákon ke-
resztül biztosítékot kapnának ar-
ra, hogy dolgozhatnak, mert most 

mindenki egy következő hullámtól tart. Emellett a járulék-
csökkentések is vonzóak lennének, mert akkor magasabb fi-
zetéseket tudnának adni a szakmában. 

Most úgy nyitjuk ki az éttermet, hogy egy-egy napban 
gondolkodunk, és úgy „legózunk” össze konyhát, hogy több 
étterem összeáll, és akinek van szakácsa, átküldi a másikhoz. 
Így működünk másfél hónapja – mesélte.

Nagy a hiány szakdolgozóból és betanított munkásból is. 
Konyhai kisegítőt most úgy-ahogy lehetett találni, de sza-
kácsot nagyon nehéz. 

Ha a kollégák azt kérdezik, hogy milyen embert küldje-
nek, azt szoktam mondani, hogy akinek van pulzusa. Ekkora 
a munkaerőhiány – magyarázta.

A Glédában törzsvendégeik vannak, ott a helyi vendégek-
re alapoztak, de a Mákot turisták hiányában csak nyár végén, 
szeptemberben nyitják ki.

Minden fronton hiány van
A Kéhli Vendéglő álláspontja szerint megbízható munkaerő-
bázisra és munkáltatókra lenne elsősorban szükség, mivel úgy 
látják, jelenleg nagyon kevés a jó munkaerő és a munkáltató 
is. Baranyai Ágnes, az étterem munkatársa azt is elmondta, 
hogy ami valós segítséget jelentene a szakmában, az a vész-
helyzet alatt nyújtott rendes pénzügyi támogatás, hiszen ez 
globális pandémia volt. 

Budapestet a vendéglátás és a turizmus tartja el igen nagy 
százalékban, de rengetegen lettek munkanélküliek, mert tá-
mogatás hiányában tönkrementek éttermek, vagy nem tud-
ták miből fizetni az alkalmazottak utáni járulékokat, és el kel-
lett bocsátaniuk az embereket – hangsúlyozta.

A Kéhli Vendéglő is tapasztalja a munkaerőhiányt, a fi-
zetett álláshirdetésekre szinte nincs is jelentkező. Ha mégis, 
akkor alig van köztük olyan, aki alkalmas a feladatra, függet-
lenül attól, hogy szakácsot vagy mosogatót keresnek. Most 
emiatt kevesebb dolgozójuk van, mint amit a forgalom meg-
kívánna, és sajnos nem is találnak embert. Minden fronton 
hiány van – állapította meg.

A nagy múltú Kéhli Vendéglő a törzsvendégeire építve 
nagyon nehezen, de átvészelte ezt az időszakot kiszállítással 
és részleges bezárással. Baranyai Ágnes közölte, hogy a for-
galmuk úgy egy hónapja kezd visszaállni, most már vacso-
rára is jönnek vendégek. 

– Sok elmaradt esküvőt, ballagást és szülinapot ünnepel-

nek meg nálunk, amiért rendkívül hálásak vagyunk – mond-
ta. Hozzátette, hogy szerencsések, mivel sok vendégük már 
alig várta, hogy újra beülhessenek hozzájuk.

Megerősítette, hogy most náluk is nagyon kevés a kül-
földi turista, nyáron lényegesen több szokott lenni, és a ke-
vés külföldi vendég is inkább munkaebédre érkezik. A fut-
ball Eb hatását így nem igazán érzékelik se a forgalomban, 
se a turisták számában.

Bérnyomás és agresszív verseny
Az Eventrend Grouphoz tartozó cégek üzemeltetik többek 
között a Gundel Éttermet, a Városliget Cafét, a Spoon rendez-
vény- és étteremhajót, a Séf Asztala 
éttermet és a New York Kávéházat. 
A cégcsoport alapító-tulajdonosa, 
Nagy Gábor a bürokratikus kere-
tek helyett a piaci verseny érvénye-
sülését tartja helyesnek.

Felhívta a figyelmet arra, hogy 
érdemes megnézni a nemzetközi 
gyakorlatot, mert vannak országok, 
amelyek már átmentek ezen az át-
alakulási folyamaton. A balatoni 
munkalehetőségek elszívó hatása 
eddig is minden évben jelen volt 
szezonálisan, de a mai munkaerő-
hiányban még kritikusabb helyze-
tet alakít ki. Nagy Gábor is arról 
számolt be, hogy a vendéglátás és 
a rendezvényszervezés területét sok 
munkavállaló elhagyta, és más szektorokban keresi boldogu-
lását. Ugyancsak tapasztalták, hogy az újranyitások idején 
megjelent a bérnyomás. Ez nem csak az új kollégák felvéte-
lénél jelentkezik, mert hatással van az itt maradottak bérigé-
nyére is, hiszen össze kell a régi és új kollégák bérét hangolni. 
A szakmán belül ráadásul erősödik a munkaerőpiaci verseny, 
amely a foglalkoztatók között intenzív és egyre agresszívabb. 
A dolgozók hiányát egyre jobban érzik az üzleteikben, kevés 
a jelentkező az álláshirdetésekre. 

– Szakmánk iránt komoly bizonytalanság mutatkozik. 
Jelenleg nem merik az emberek feladni biztos munkáikat 
egy bizonytalan vendéglátós munka érdekében, még akkor 
sem, ha szeretnének visszajönni – mondta Nagy Gábor.

Azt tapasztalják, hogy a legnagyobb kihívás a nem vezető 
pozíciókban jelentkezik, most a felszolgáló, pincér, cukrász, 
kisegítő, betanított-segédmunkás munkakörök is kritikusak. 
Álláspontjuk szerint a helyzet mindenhol nehézségeket je-
lent, de várhatóan Budapest és a vidék eltérő kezelést igényel. 

Vidéken is egyre nagyobb kihívás megfelelő munkaerőt 
találni, ez az egyes régiókban némileg eltér, de általánosan 
nehéz a helyzet – fűzte hozzá.

Meglátásuk szerint csak jövő tavaszra, nyárra erősödhet 
meg először nagyobb mértékben a budapesti vendéglátás for-
galma. Ennek elsődleges oka, hogy a válság előtt csúcséve-
ket zártak, de még két-három évig is eltarthat, amíg eléri a 
korábbi szintet, hiszen a budapesti vendéglátás forgalmának 
jelentős hányadát a külföldi turisták generálják. A rendezvé-
nyek terén, amelyek szintén jelentős forgalmat generálnak a 
vendéglátásban, őszre már komolyabb fellendülést jeleznek 
a mostani megrendelések. 

Deli János,
a Gléda 
vendéglő 
tulajdonosa

Nagy Gábor,
az Eventrend 
Group alapító-
tulajdonosa
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gyermekek jutalma, a választás le-
hetősége, új ízek próbára tétele, 

ok egy baráti találkozásra, vagy éppen 
kárpótlás magunknak egy félresikerült 
nap után. A fagylalt fontosságáról, va-
riánsairól, jelenéről és jövőjéről Erdélyi 
Balázst, a Magyar Cukrász Iparosok 
Országos Ipartestületének szakmai el-
nökét kérdeztük.

Mennyire nagy fagylaltfogyasztó 
nemzet a magyar? 

– Pontos adataink nincsenek, de fon-
tos adataink igen, nem tartozunk a vi-
lág élvonalába a mennyiség tekinteté-
ben, de nincs okunk panaszra. Itthon 
évről-évre egyre hosszabb a fagylalt-
szezon, általában február végétől no-
vember elejéig tart. A téli hónapokban 
is van pár üzlet, ahol kínálnak fagylaltot, 
de a tavaszi-nyári időszak természetesen 
a csúcs időszak. A tavaszi jó idő kicsa-
logatja a vendégeket és az első napsü-

tésekben már igazán jól fogy a fagylalt, 
még akkor is, ha csak 15°C van. Érdekes, 
hogy ősszel ugyanilyen hőmérsékletben 
már nem igazán kelendő a fagylalt, míg 
az északi országokban szinte egész év-

ben jól fogy, ha esik, ha fúj, fogyasztják. 
Nálunk a napsütés egy nagyon fontos 
tényező a fagylaltfogyasztásnál, de egy-
re több vendégnek mindennapos „alap-
vető élelmiszer” a fagylalt. 

ITT A FAGYLALTSZEZON!

Trend a letisztult, 
egyszerű, de nagyon jó 
minőségű fagylalt
Ha asszociációs játékot játszanánk, a fagylalt bizony sokaknak jutna eszébe a „nyár” szó 

hallatán. Nem véletlen, hiszen az édes vagy éppen savanykás finomság a meleg egyik üdítő 

ellenszere. De a fagylalt nem csak egy hűsítő desszert, annál sokkal több! 

A

„Minőségi 
terméket 
kell kínálni, 
minőségi áron”

Milyen ütemben drágult az elmúlt 
években a fagylalt? Mi várható a kö-
zeljövőben az árakat illetően?

– Az utóbbi időben a minőséggel együtt 
a fagylalt ára is emelkedett és ez így van 
jól. Minőségi terméket kell kínálni, mi-
nőségi áron. A nyersanyagok nagy része 
külföldről érkezik és ez is emeli az árat. 

A jelenlegi átlagos fagylaltár valahol 
300-350 Ft/gombóc körül van, de isme-
rünk olyan üzleteket, ahol 500 Ft-ért kí-
nálnak egy gombóc fagylaltot. Minden 
évben emelkedik egy keveset az ára, hi-
szen emelkednek a nyersanyagárak és 
minden más költség is, például a bér-
igények már megint az egekben vannak. 

A fagylaltértékesítés tudja biztosítani 
a szakma életben maradását – ugyanis 
fagylalt nélkül szinte veszteséges lenne a 
legtöbb cukrászda üzemeltetése. Jelenleg 
valahol 400 Ft körül lehet az a lélektani 
határ, ami felett már drága fagylaltról 
beszélünk, de ha emellé megfelelő mi-
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nőség is társul, akkor ezt az árat is so-
kan hajlandóak megfizetni. 

Lassan változik a minőség/mennyi-
ség viszony is, és sokan választják inkább 
a kevesebb, de jobb minőségű fagylaltot, 
a nagy és olcsó – és nulla beltartalmi ér-
tékkel rendelkező – fagylaltok helyett.

Most zajlanak az „Év Fagylaltja” 
verseny elődöntői. Milyen népes 
a mezőny? Hogy zajlik a verseny? 
Mikorra várható eredmény és mi-
lyen szempontok szerint választják 
ki az I. helyezettet?

– Nagyon sikeresen lezajlottak az idei 
Év Fagylaltja verseny régiós elődöntői, 
a szakmai zsűri két napon keresztül járta 
az országot és négy helyszínen összesen 
63 fagylaltot kóstolt. Az országos dön-
tőbe a legjobb 12 fagylalt jutott be a ha-
gyományos versenykategóriában. Az Egy 
a Természettel Vadászati és Természeti 
Világkiállítás tiszteletére idén egy új al-
kategóriában is nevezhettek a verseny-
zők olyan fagylaltokkal, melyek jelleg-
zetes, meghatározó ízei Magyarország 
erdeiben és mezein megtalálható össze-
tevőkből erednek. Az „Erdő-mező ízei” 
kategóriából a legjobb 8 fagylalt jutott 
tovább a döntőbe.  A versenyfagylalto-
kat 2021. július 5-én az Ipartestület tan-
műhelyében kell majd helyben fagyasz-
taniuk a döntősöknek, majd a fagylaltok 
zsűrizése ezt követően a Zila Kávéház 

– Krisztina Cukrászdában történik egy 
szakmai rendezvény keretében. A szak-
mai zsűrin túl, közönség zsűri is értéke-
li a fagy laltokat, illetve a szakmai szer-
vezetek vezetőit is meghívtuk és ők is 
kiválasztják az általuk legjobbnak ítélt 
fagylaltot. 

A pontozás egységesen zajlik, a leg-
fontosabb szempont természetesen az 
íz, ízek harmóniája, amiért maximáli-
san 55 pont adható. A fagylalt állagára, 
a különböző textúrákra 35 pont, míg a 
fagylalt díszítésére 10 pont adható.

A fagylalt tekintetében mennyire 
keresik az emberek az újdonságokat, 
a különleges ízeket vagy a fogyasz-
tók inkább a hagyományos, tradi-
cionális ízeket – csokoládé, vanília, 
eper – preferálják?

–  Az újdonságokra, izgalmas ízkombi-
nációkra szükség van, igazi színfoltjai 
lehetnek a pultnak, de a legtöbb meny-
nyiséget még mindig a hagyományos 
ízekből tudnak eladni a kollégák. A cso-
koládé, vanília, eper, citrom megkerülhe-

tetlen, kihagyhatatlan, de lassan a pisz-
tácia és a tökmag fagylalt is felzárkózik 
a nagy klasszikusok mellé. 

Trend lett letisztult, egyszerűen ért-
hető, de nagyon jó minőségű fagylal-
tokat kínálni. Hagyományos csoko-
ládéfagylaltnál használhatunk akár 
termőhelyszelektált csokoládét is, és 
a fagylalton keresztül bemutathatjuk, 
hogy a különböző csokoládéknak meny-
nyire eltérő karaktere van. A versenynél 
kicsit más a helyzet, a legtöbb verseny-
ző szeretne kitűnni a mezőnyből, igye-
keznek megtalálni azt az ízkombináci-
ót, ami elvarázsolja a zsűrit.

Milyen innovatív lehetőségek van-
nak még a fagylaltban?

– A fagylalt lehetséges alapanyagait te-
kintve éreztük már úgy, hogy nem le-
het már mit kitalálni, és ekkor előjöttek 
a zöldségek, majd az izgalmas fűszerek. 
Az elmúlt évek kellemes meglepetése 
pedig a balzsamecet volt, de a kender 
sem egy szokványos alapanyag és az is 
nagyon jól működik a fagylaltban. 

Ha egy üzlet környékén már min-
denhol elfogadható minőségű fagylal-
tot kínálnak, akkor talán csak a fagy lalt 
értékesítésével, szervírozásával lehet 
kitűnni a tömegből. Megjelentek a 
kézműves jégkrémeket kínáló üzle-
tek, a fagylaltdesszertet kínáló boltok 
és sok helyen már grammra pontosan 
kérhetjük a fagylaltunkat. Már önki-
szolgáló lágyfagylaltos üzlet is jelen 
van a piacon, ahol a vendég saját ma-
gának „készítheti” és díszítheti a je-
ges desszertet.

Erdélyi Balázs,
a Magyar Cukrász Iparosok 
Országos Ipartestületének 
szakmai elnöke

Mi 2021-ben a fagylalttrend?
– Még mindig sikeresek a variegato-val 
és ropogós szórással készülő, összetett, 
több ízből álló fagylaltok, de az egy-
szerűbb ízek iránt is nő az igény. Az 
utóbbi időben egyre nagyobb teret 
nyernek a letisztult, egyszerű, min-
denki által érthető és nem túlbonyo-
lított fagylaltok. 

Ebben az irányban még fontosabb 
a fagylalt minősége, hiszen nem fogja 
semmi sem „eltakarni” vagy kisegíte-
ni a fagylalt ízét, nincs semmi elterelés, 
csak a fagylalt ízére és állagára terelő-
dik a fókusz. Egy citromfagylaltot is fel 
lehet dobni, ha igazán jó minőségű dél-
olasz, vagy szicíliai citromot használunk, 
de bemutathatjuk azt is, hogy mennyi-
re más fagylaltot kapunk, ha japán cit-
rommal, yuzuval fűszerezünk meg egy 
hagyományos citrom fagylaltot. Sok 
helyen tartanak akár három-négyféle 
csokoládéfagylaltot egyszerre a pultban, 
hogy bemutassák a különböző csokolá-
dék sajátos karakterét és mindenki meg-
találja a kedvére valót.

Mi a mai világban az elvárás a szor-
timenttel kapcsolatban? (pl. legyen 
cukormentes, tejmentes, kalória-
csökkentett termék is a kínálatban?)

– A nagyvilág cukrászdáiban talán ke-
vésbé érzékenyek az ételintoleranciával 
küzdőkkel, mint itthon, hiszen az elmúlt 
években akár a sütemény, akár a fagy-
lalt területén szinte minden cukrász-
dában megtalálható valamilyen „men-
tes” termék. A vendégek igénye is egyre 
nagyobb ezekre a termékekre és a ma-
gyar cukrászok, fagylaltosok pedig na-
gyon rugalmasan próbálják kiszolgálni 
ezeket az igényeket. Sokan a tudatos 
táplálkozás, az egészségesebb életmód 
miatt választják ezeket a termékeket, 
amik az utóbbi időben egyre jobb mi-
nőségben készülnek. A legtöbbször már 
nem is lehet megmondani a kóstolás-
nál, hogy mentes terméket fogyasztunk, 
szinte egyenértékű élményt adnak, mint 
egy hagyományos termék.

Mi a magyarok kedvenc fagyija?
– A csokoládé, a vanília, az eper, a cit-
rom, a málna, a pisztácia, a mogyoró, a 
gesztenye, a rumosdió, a puncs, a tök-
mag, a meggyesmákos, a gyümölcsrizs, 
a szeder, a feketeribizli, a kávé, a sztra-
csatella, a kókusz, a mangó, az áfonya… 
a kerek csokoládé… és még sorolhat-
nám…   
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A jeges legjobbak
Ki ne szeretné a fagylaltot? Mégsem vagyunk egy nagy fagylaltfogyasztó nemzet, 
pedig az ország megannyi cukrászdája és fagylaltozója ilyenkor azon dolgozik, hogy 
különleges, ízletes, minőségi, lágy és krémes jeges csodákkal lepjenek meg minket. 

z igazi fagylaltszezon még csak nemrég kezdődött, de 
már megválasztották 2021 Balaton fagyiját, zajlanak 

az „Év fagyija” verseny elődöntői, úgyhogy fagylalt fronton 
bizony dübörög az élet. Arról megoszlanak a vélemények, 
hogy mi idén, egyáltalán van-e olyan, hogy fagylalt trend, de 
az biztos, hogy egyre jobban odafigyelnek a vendéglátóhe-
lyek a minőségre, a minél természetesebb hozzávalókra és az 
ételintoleranciás vendégek igényeire. Újdonságot pedig aki 
keres, könnyen talál, például a bodza - kender CBD olajat 
tartalmazó fagyit, ami a soproni Hoffer Cukrászda legme-
részebb fagylaltja az idei szezonban.

Az a trend, hogy nincs trend

Pataki Ádám
cukrászmester
Pataki Cukrászda, Érd

Több mint fél évszázada hozzá tarto-
zik Érd városképéhez a Pataki cuk-
rászda. Nemcsak a vasárnapi ebéd 
utáni sütemény miatt, de ha az em-
ber egy finom fagylaltot akar enni a 
városban, akkor is erre, a Balatoni út 
felé veszi az irányt. 

A Pataki Cukrászdában általában 24-féle fagylalttal vár-
ják a vendégeket, amiből kétféle csökkentett energiatartalmú. 

„Szoktunk csinálni tematikus heteket, ilyen például a mos-
tani is, amikor a süteményeket ültettük át fagylaltokba. Így 
jött létre a Rákóczi túrós, Eszterházy, Sacher, Somlói galus-
ka fagylaltok. Körülbelül 5-8 évvel ezelőtt volt egy időszak, 
amikor a fagylaltozók ontották a  “merész” fagylaltokat. A mi 
kínálatunkban is megtalálható volt a libamájas, a sóskás ba-
nán, a korianderes meggy, a chilis kukoricás kókusz és ehhez 
hasonló fagylaltok. Mára már a vendégek az egyszerűbb, le-
tisztult ízeket keresik. Ahogy minden évben, idén is azt gon-
dolom, hogy az a trend, hogy nincsen trend. Pontosabban 
az legyen a trend, hogy minőségi alapanyagokból, megfe-
lelő technológiával finom, kellemes állagú fagylaltot készí-
tünk. Valóban legyen eper íze az eper fagylaltnak, a vaníliá-
ban legyen vaníliarúd, és így tovább. Szerintem a vendégek 
ma a tiszta, egyértelmű ízeket keresik” - tudtuk meg Pataki 
Ádámtól, a Pataki Cukrászda cukrászmesterétől. 

A tradicionális érdi cukrászdában külön főznek tejes, va-
nília és csokoládé alapokat. A gyümölcsfagylaltok minimum 
25% gyümölcstartalommal készülnek, nem tartalmaznak sem-

milyen, tej- és gluténszármazékot, valamint tojást sem, míg 
a tejes fagylaltokat friss tejből és tejszínből készítik. „A mi 
gyümölcsfagylatjaink már 40 évvel ezelőtt is mentesek vol-
tak. Mentesek voltak a tejtől, a különböző gluténszármazé-
koktól, csak akkor még erre senkinek nem volt igénye. Na és 
persze vegán volt! Ezeket a 40 éves „paramétereket” ma mar-
keting eszközként használhatjuk. Sajnos az elmúlt években 
ez valóban egy piaci igény, hogy a különböző ételintoleran-
ciákra megoldást tudjunk nyújtani” - avatott be a cukrász-
mester, majd a magyarok kedvenc fagyiját illetően hozzátet-
te:  „Ahogy a mondóka is tartja: Csokoládé-vanília, nyal az 
egész família. Való igaz, hogy a csoki és a vanília mellett az 
eper, a citrom, és a pisztácia még mindig az első helyen van-
nak, de kedvencek még a különböző joghurtos fagylaltok és 
a sós karamella is.

Mézesem – 2021 „Balaton fagyija” 
Micimackó kedvence is lenne

Somodi János 
főcukrász, Florida Fagyizó, 
Balatonmáriafürdő

Somodi János a felesége révén ismer-
kedett meg a cukrászattal. Eleinte 
még csak a pultba állt be, majd el-
végezte a cukrásziskolát. „11-12 éve 
készítek én is fagylaltokat, és jó 5 éve 
már úgy gondolom, tudok is fagy-
laltot csinálni” - vallja be Somodi János, a Florida Fagyizó 
főcukrásza. 

A „Balaton fagyija” versenyt már legelső alkalommal, mi-
kor kiírták, a balatonmáriafürdői fagyizó nyerte meg, mint 
ahogy 2016-ban, és idén is, immár harmadik alkalommal. 

A fagyizó főcukrásza elmesélte, hogyan is született meg a 
díjnyertes Mézesem névre keresztelt fagylalt: „Tavaly ősszel 
megkeresett az Országos Méhészeti Egyesület egyik elnök-
ségi tagja, aki elpanaszolta, hogy sehol sem találkozik méz- 
fagylalttal. Leültünk beszélgetni, hogy ez miért lehet így, majd 
megígértem neki, hogyha hoz nekem olyan mézet, aminek 
kifejezetten jó íze van, megpróbálhatunk fagylaltot csinál-
ni belőle. Nem sokkal később hozott is egy somogyjádi mé-
hészetből kétféle mézet. A hársmézet, mikor megkóstoltam, 
már tudtam, hogy ebből fogunk fagyit csinálni. Tavasszal ne-
kiálltam kísérletezni a mézzel és május végén megjött a ki-
írás a Balaton fagyija versenyre. Kitaláltuk, hogy ezt kellene 
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megmutatni a nagyközönségnek. Sokféle fagylaltba próbál-
tuk belecsempészni a mézet, végül végső elkeseredésünkben 
beletettük az 1 kg mézet, a tejet és hideg eljárással – mely so-
rán a méz meg tudja őrizni a jótékony tulajdonságait - meg-
csináltuk a fagylaltot. Állagra ekkor még nem lett tökéletes, 
de ízre nagyon meggyőző volt. Almával és karamellizált sós 
mandulával próbáltuk megtörni a méz édes ízét. Ezenkívül 
még a díszítésre kellett odafigyelnünk. A méhpempőt szilikon 
formából jelenítettük meg, ehető virágokat tettünk rá, ami a 
virágzó Balatont szimbolizálja, illetve megszórtuk a fagylal-
tot virágporral, és meglocsoltuk az almával és a mandulával.” 

Édesebb fagylaltnak számít a méz és az alma miatt is, vi-
szont mikor az ember először megkóstolja, rájön, hogy nem 
is olyan édes, mint gondolta. Nagy kánikulában frissítő jel-
lege van. 

„Az első napokban 4-5 tégely fogyott el belőle, míg a pén-
teket is beleszámítva a hétvégén kb. 24-25 tégelyt kanalaz-
tunk ki. Nagyon sokan keresik, nekünk viszont most a mézzel 
van a legnagyobb problémánk, mert megcsúszott a természet 
a hűvös tavasz miatt, a hársmézet pedig még csak most fog-
ják a somogyjádiak pörgetni, úgyhogy sajnos most nem az ő 
mézükkel tudunk dolgozni, de találtunk egy hasonló minő-
ségűt. Ez a díj hatalmas felelősséggel jár, hiszen ezt a fagylal-
tot minden alkalommal ugyanúgy kell elkészítenünk, mint a 
versenyen, ugyanúgy próbáljuk díszíteni is, de ez szinte lehe-
tetlen a nagy mennyiség miatt, úgyhogy a kiszedés módján 
egy kicsit módosítottunk. A minőségből és az ízből viszont 
nem engedünk, mint ahogy abból sem, hogy mindenki meg 
tudja kóstolni. Mindig, szépen kidíszítve nyitástól zárásig kell, 
hogy a pultban legyen” - árulta el Somodi János.

A világ húsz legjobb fagylaltja között

Erdélyi Nóra
tulajdonos, chocolatier
Bonbonier Chocolate Kft., 
Budapest

2012-ben indult a Bonbonier, egy 
gyermekkori álom megvalósítása-
ként „Eleinte kézműves csokolá-
débonbonokat, design termékeket 
készítettünk, majd elkezdtük fagy-
lalttal, sütikkel és tortákkal foglalkozni. A legutóbbi bővü-
lésünk pedig a pandémiához köthető, a pékáruk területén. 
Mindegyik kategóriában, kiváló alapanyagokkal dolgozunk 
és a maximális minőségre törekszünk, megtartva mindegyik 
kézműves jellegét. Eddig összesen tizenkilenc nemzetközi 
díjat szereztünk, köztük tizenhatot csokoládéval és hármat 
fagylalttal” - foglalja össze pár mondatban a Bonbonier éle-
tét Erdélyi Nóra tulajdonos, aki szerint az emberek nyitottak 
az izgalmas, egyedi új ízekre, de nem feltétlenül a túl merész, 
extrémekre. „Ugyan az én szememmel talán ez nem minősül 
merésznek, de a vendégek szemszögéből lehet, hogy igen… 
Az egyik nagy kedvenc nálunk a Maracuja-csoki fagyi, de kü-
lönlegességnek tekinthető a pisztácia-sós karamell, valamint 
a fűszeres mangó sorbet. Sokan, amikor bejönnek hozzánk, 
megjegyzik, hogy mennyi különleges íz van és többnyire nem 
is tudnak választani. Célunk volt, hogy olyan ízeket alkos-
sunk, amik máshol nincsenek, de természetesen a klassziku-
sok közül is megtalálható nálunk minden. A szortimentünk 
jelenleg tizennyolcféle fagyiból áll, viszont folyamatosan ala-
kítjuk az igényeknek megfelelően. Szezon elején mindig ti-
zenkétféle fagyival indulunk, majd ezt akár harminc fajtára 
is feltornázhatjuk” - mondta el Erdélyi Nóra. 

A klasszikusok mindig megmaradnak, mert aki bizony-
talan vagy fél az új ízektől, mindig ezek közül választ, biztos, 
ami biztos alapon. Nóráék a klasszikus módszer mellett tet-
ték le a voksukat, azaz a fagyi alapot nulláról főzik fel (tény-
legesen tejből, tejszínből) és 100%-os alapanyagokkal ízesí-
tik, nem használva porokat vagy ízesítő pasztákat.

„A fagylalttrend szerintem nem nagyban változott az el-
múlt évek során, és azt tapasztalom, hogy a legnépszerűbb íz 
még mindig a pisztácia, de a sós karamell és a vanília is ott 
van az élmezőnyben. Illetve ez a trend picit mindig megfor-
dul a nagy hőségben és előre kerülnek a sorbet fagyik a vá-
lasztásnál. Nagyon fontosnak tartom, hogy minden vásár-
lónknak eleget tudjunk tenni és tudjunk cukor és tejmentes, 
illetve vegán termékeket is kínálni. Kis túlzással mondha-
tom, hogy minden ötödik vevő keresi egyiket vagy másikat. 
Nálunk többnyire a gyümölcs fagyik sorbet alapúak, és talál-
ható nálunk három tej- és cukormentes fagylalt is” - mond-
ta el a tulajdonos.

A Great Taste versenyt a gasztronómia Oszkárjaként is 
szokták emlegetni, s a világ minden tájáról neveznek rá. „Úgy 
vélem, hogy ez az egyik legnagyobb elismerés, amit egy a 
gasztronómiával foglalkozó cég kaphat. Három fagylaltunk-
kal részesültünk eddig Great Taste díjazásban. A vanília és 
praliné fagyijainkkal 1-1 csillagot nyertünk, míg a körte-va-
nília sorbet-val két csillagot, mellyel abban az évben bekerül-
tünk a világ 20 legjobb fagyija közé” - árulta el Erdélyi Nóra
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Gerbeaud kehely, zongoraszó, történelem

Árvay Noémi
operációs igazgató
Gerbeaud Cukrászda és 
Kávéház

A Gerbeaud Cukrászda 163 éves tör-
ténelemmel és nevéhez méltó minő-
séggel várja vendégeit. Itt honosítot-
ták meg a Macskanyelv csokoládét 
és a Konyakmeggy is innen szár-
mazik, a Gerbeaud süteményről nem is beszélve. A tradí-
ció természetesen a Vörösmarty téri cukrászda fagylaltjai-
ban is visszaköszön. 

„Abszolút hatalmas kedvencnek számít a Gerbeaud, az 
Esterházy és a Dobos fagylaltkelyhünk – amik sütemény-
ben is a legkelendőbbek, ezért is kreáltuk meg a fagylaltke-
hely változatait is. Jelenleg hatféle fagylaltkelyhet kínálunk, 
melyek közül a legkelendőbb a csokoládéfagyival, dióval, 
sárgabarackhabbal, tetején csokiszósszal és gerbeaud süte-
ménykockával készülő Gerbeaud fagylaltkehely” - árulta el 
Árvay Noémi, a Gerbeaud Cukrászda és Kávéház operáci-
ós igazgatója. 

A Gerbeaud-ban leginkább tradicionális fagylaltok kö-
zül válogathat a vendég, de mindig készítenek egy-egy ér-
dekesebb fagylaltot is. „Nem használunk virágokat, a klasz-
szikusabb fagylaltokra esküszünk, amiket magas minőségben 
mi főzünk. Nálunk van az ország egyik legjobb baristája, 
Hámori Tibor, ő főzi a kávéalapot a kávéfagylaltunkhoz. A 
diófagyihoz hazai diót használunk, és a sós karamell fagyi-
hoz házilag készítjük a vajasabb karamellt. Csokoládéból a 
legmagasabb minőségű Valrhona csokoládét használjuk, ami-
nek köszönhetően az átlag csokifagyinál sűrűbb, nagyon in-
tenzív kakaó ízű csokifagyink van. Természetesen az összes 
fagy laltunk adalékanyag mentes, a gyümölcsfagylaltokat pe-
dig friss gyümölcspüréből készítjük” - osztotta meg velünk 
a kulisszatitkokat Árvay Noémi, aki a forgalmat illetően el-
mondta, hogy „a helyiek közül sokan szaladnak be hozzánk 
akár napi szinten pár gombóc fagyira, viszont a szombat és 
vasárnapi zongoraszó sokakat az asztalokhoz ültet egy fagy-
laltkehely vagy éppen jegeskávé társaságába, mely utóbbinak 
elengedhetetlen eleme a vaníliafagylalt. A Labdarúgó Eb 

már hozott rengeteg portugál és francia vendéget és azt ta-
pasztaljuk, hogy egyre több környező országból érkező ven-
dégünk is van. De messze van még, hogy minden visszaáll-
jon a régi kerékvágásba.” 

Na ebből tessék választani!

Csuta Zsolt
tulajdonos, cukrászmester
Csuta Cukrászda, 
Csákvár

A Csuta Cukrászda közel húsz éve 
folyamatosan fejlődik. Egy pici kis 
cukrászdaként indultak, míg mára 
eljutottak oda, hogy négy nagy fa-
gyispultban kínálják a hűsítő finom-
ságokat. Nem titkoltan itt a fagylalt a fő irány, hiszen a sze-
zonban ötven-hatvanféle hagyományos és körülbelül tízféle 
mentes fagyival várják a vendégeket, de télen is 16-20-féle 
fagylaltot kínálnak naponta. 

Az országos hírnevet nemcsak a hatalmas választék, de 
az elismerések is meghozták a csákvári cukrászdának, hi-
szen több aranyérmes, közönségdíjas és „Év fagyija” nyer-
tes édesség került ki a tulajdonos és cukrászmester Csuta 
Zsolt kezei közül. De hogy hogyan lehet ennyiféle fagylal-
tot kitalálni és elkészíteni? „Javarészt én találom ki az ízeket 
és fagyalalt variációkat. Most például tortákat „ültettünk át” 
fagy laltba, mert tetszett az ízkombinációjuk. Minden évben 
igyekszünk újdonságokkal megjelenni, egyrészt, mert a mi 
kedvünket is fenntartja, de a fontosabb szempont természe-
tesen, hogy a vendégek számára is mindig valami újat szeret-
nénk mutatni, a kíváncsiságot náluk is fenn kell tartani. Egy 
ideje már trend a természetes anyagok, természetes összete-
vők irányába fordulás, és nemcsak ízvilágában kell jónak len-
nie egy fagylaltnak, hanem a jó állagának, „testének” is kell 
lennie” - árulta el a cukrászmester. 

Ennyi finomság közül nehéz a választás, Gombóc Artúr 
sem tudna könnyen hatvan -féle fagyiból hármat kiválasz-
tani. „Hogy hogyan, mi alapján választanak fagylaltot a ven-
dégek, az leginkább korosztályfüggő. A gyerekek a színes, lát-
ványos, de hagyományos ízvilágot megjelenítő fagylaltokat 
választják a legszívesebben. A fiatal felnőtt korosztály szíve-
sen belevág az újdonságokba, bevállalják, kísérleteznek, kí-
váncsiak. Az idősebb korosztály ismét visszatér a hagyomá-
nyos, egy ízvilághoz. Három közönségkedvenc fagylaltot 
emelnék ki a szortimentünkből, a 2010-es évben „Év fagyi-
ja” díjat nyert Házias vidámságot, ami egy fehércsokis, szil-
vás és pálinkás fagyalt, ami minden porcikájában tükrözi a 
nevét. A 2012-es „Év Fagyija” címet is mi vittük el a Triász 
fagyinkkal, ami mandulafagyalt csokoládé és meggy ízekkel 
volt variegálva. Ez volt az első fagylalt, ami három ízt jelení-
tett meg egy gombócban, illetve újdonságként még ropogós 
falatkák is megjelentek benne. A parmezános-körtés jog-
hurtfagyit egy szegedi versenyre vittem el, ahol ezüstérmes 
és közönségdíjas is lett. Ebben is az ízek ütköztetése a kü-
lönleges. A krémes állagban megjelennek a sajt- és a keksz-
darabkák és persze a körte íz is. Ez a fagylaltunk azóta is 
nagy népszerűségnek örvend” - mesélte el Csuta Zsolt.  
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A Magyar Angus Ünnepével szeretné emlékezetessé tenni az újranyitást vendégei számára az 

Andrássy úti Hoppá! Bistro. Jancsa Jani kulináris vezető sajtóvacsorán mutatta be a 

Budapesten kizárólag itt elérhető Hortobágy Angus különleges húsait, amelyek akár 

hónapokig is érlelődnek. Amikor pedig fogásként a tányérra kerülnek, kiderül: zamatuk, 

márványozottságuk páratlan, és remekül áll nekik a füstölt hagyma vagy éppen a cseresznye.

sok francia és külföldi vendégünk volt 
egyéb nációból, akik nagyon megsze-
rettek minket. Tavaly márciusban az-
tán  jött az első bezárás, amikor az ösz-
szes terv és ötlet megborult és bezártunk. 
Ezt tartottuk jó ötletnek,  mert nyilván-
való volt, hogy azzal az élménnyel, amit 
itt a Bistro-ban személyesen nyújtunk, 
semmilyen kiszállítás nem tud veteked-
ni, az ételt nem tudjuk sem papír, sem 
műanyag dobozba úgy becsomagolni. 
Nyárra, az újranyitásra már nekünk is 
teljesen új ötleteink voltak arra, hogy ho-
gyan is lehetne megszólítani a magyar 
vendégeket, megmutatni nekik, hogy 
itt, az Andrássy úton is tudunk olyan 
ételeket, olyan minőségi fogásokat fel-
szolgálni, mint bárhol máshol a város-
ban. Azt hiszem ez elég jól  sikerült is, 

volt egy népszerű gourmet burger soro-
zatunk, valamint a táblás ajánlatok és a 
heti menük is hamar kedveltek lettek, 
olyannyira, hogy szépen lassan megtöl-
tötték az éttermet. Aztán jött a máso-
dik lezárás, ami megint az egész műkö-
désünket lenullázta, de alapvetően még 
ekkor is bíztunk benne, hogy folytatni 
tudjuk. Továbbfejlesztettük az étlapot, a 
koncepciónkat és így nyitottunk ki nem-
régiben újra. Most már nagyon bízunk 
benne, hogy többet nem is kell bezár-
nunk” - foglalta össze az elmúlt időszakot 
Jancsa Jani, a Hoppá! Bistro, a Bamba 
Marha, valamint Donna Mamma kuli-
náris vezetője, társtulajdonosa. 

De félretéve az elmúlt egy év renge-
teg nehézségét a Hoppá! Bistro csapa-
ta a Magyar Angus Ünnepével inkább 

Hoppá Bistro-t 2019-ben álmod-
ták meg Janiék. Az Andrássy úti 

vendéglátóhelyre betérőknek egy olyan 
magyaros-franciás életérzést szeretné-
nek nyújtani, ahol a tálalás, az ízek és a 
minőség egybeforr az ételekben. Ahol 
amit csak lehet, magyar termelőktől vá-
sárolnak és igyekeznek minél inkább a 
lokális beszerzésre koncentrálni. 

„Még az elején úgy gondoltuk, hogy a 
magyar vendégeket könnyen meg fog-
juk tudni szólítani és a külföldieket meg 
majd csak behozzuk valahogy, de az el-
múlt egy-két év során kiderült, hogy 
ennél nagyobbat nem is tévedhettünk 
volna! Talán pont az Andrássy úti „élet-
érzés” miatt a magyarokat nem nagyon 
sikerült elérnünk, viszont a külföldiek 
nagyon hamar ránk találtak. Nagyon 
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A MAGYAR ANGUS ÜNNEPE A HOPPÁ! BISTRO-BAN

Hoppá! Micsoda fogások!
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azt szeretné hangsúlyozni: a kiemelke-
dő minőségű fogásokkal, a kifogástalan 
kiszolgálással vissza lehet csalni a ven-
dégeket az éttermekbe, és az Andrássy 
úti Hoppá! Bistro koncepciója válto-
zatlan: az őszinte vendéglátás és a mo-
dern bisztróhangulat jegyében, magyar 
és francia házasságból született étlappal 
várják a vendégeket, sokszínű a la carte 
fogásokkal, valamint remek ár-érték ará-
nyú heti menüvel. A Hortobágy Angus 
különleges steakjei Budapesten egye-
dül a Hoppá! Bistro étlapján, prémi-
um Angus húspogácsáik pedig a Bamba 
Marha lánc burgerezőiben találhatóak 
meg. „A steak húsokat nedvesen érlelve, 
amerikai bontás szerint használjuk fel 
különböző fogásainkhoz. A húsok ned-
vesen 21-42 napig érlelődnek” – árul-
ja el Jancsa Jani.

Skót marha a Hortobágyról
Az Angus skót eredetű húsmarha, amely 
mára a világ egyik legismertebb fajtájá-
vá vált, egyedi, magas márványozottságú, 
kiváló minőségű húsának köszönhetően. 
Magyarországon mindössze 4 gazdaság 
rendelkezik az Igazolt Magyar Angus 
Hús védjeggyel, köztük a Hortobágy 
Angus, amelynek kiemelkedő minőségű 
állatállománya a Hortobágyi Nemzeti 
Park területén, a városoktól és forgal-
mas utaktól távol nevelkedik. A gazda-
ságban tartott marhák 22-24 hónapos 
koruk előtt nem kerülnek vágóhídra – 
a korral együtt pedig a húsuk is éret-
tebb, zamatosabb, márványozottabb lesz.

„Több mint két évtizeddel ezelőtt a 
bátyám diploma és doktori után úgy 
döntött hogy régi vágyát teljesíti és vesz 
egy tanyát a Hortobágyon. Az exportra 
termelt húsmarhák után az Angusra állt 
át a családi vállalkozás, és két évvel ez-

előtt történt, hogy a Hortobágy Angus 
nevet piacra dobtuk. Ekkor ismerked-
tünk meg Janival, aki megkóstolta a pró-
bavágásos húsainkat, ekkor kezdődött 
meg a közös munkánk.

Tavaly februárban elkezdtük a folya-
matos feldolgozást és vágást, és hason-
lóan a Hoppához, minket is sokként ért, 
hogy egy hónappal az indulás után a 
gasztro-piac lehúzta a rolót. A pandémi-
ának viszont volt egy pozitív hozadéka is, 
ezalatt mi is átálltunk a kiskereskedelmi 
webshopra. Elkezdtük kiszállítani a ter-
mékeinket – így ezres nagyságrendű vá-
sárló ismerte meg a Hortobágy Angus 
nevet, akik elkezdték rendelni a terméke-
inket” – mesélt a kezdetekről Kun Álmos, 
a Hortobágy Angus képviseletében.

A húspultokban itthon sokszor még 
a tejelő marhák öregebb példányai vá-
sárolhatók meg, ezért is van egy negatív 
kép a marhahúsról. A minőségi húsmar-
ha tartás költségekkel és nagyon nagy 
odafigyeléssel jár. Sok függ a genetikán, 
a tápláláson, hogyan tartják és hogyan 
vágják le a marhát. „Nekünk az volt a 
célunk, hogy az Angusból a legmaga-
sabb minőséget hozzuk. Azt a minőséget, 
amit főként az USA-ban a top kategó-
riába sorolnak, hogy a vendéglátóhelyek 
akár az amerikai importot váltsák ki a 
Hortobágy Angus termékeivel. 

Alapelveink közé tartozik, hogy 
kizárólag igazoltan GMO mente-
sen táplálunk, csak saját állományból 
dolgozunk, nem vásárolunk fel mar-
hákat. Stresszmentesen tartjuk az ál-
latokat – nincs hajtva, erőszakosan te-
relve – és maga a vágás is stresszmentes, 
ami nagyon fontos a húsminőség szem-
pontjából. Rengeteg a stresszes vágás 
Magyarországon A stresszes marhát pe-
dig a chefek, szakácsok felismerik, hi-
szen ezek a körülmények megváltoz-
tatják a hús szerkezetét. PH méréssel 
nagyon szépen ki lehet mutatni, hogy 
az adrenalin mit okoz a húsban, lát-
ható jeleket is eredményez. A stressz-
mentesség nemcsak egy hangzatos szó. 
Nagyon fontos szempont az állatokkal 
való bánásmód szempontjából és a hús-
minőség miatt is. Mi 5-6 hónappal to-
vább tartjuk az állatokat, mint általában 
az Angusokat. A marha általában 1,5 
éves korára elér egy megfelelő vágósúlyt, 
ugyanakkor a márványozottsága – ami-
ről a hús híres, ekkor még nem alakul 
ki. A hús vizesebb, kevésbé érett, ami-
hez kell még az a pár hónap plusz tar-
tás, ami nyilván sokba kerül, de megéri!  

20-25.000 Ft/hónap/marha költséggel 
lehet számolni, viszont ez kell ahhoz, 
hogy tudjuk, hogyha levágjuk, állandó 
jó minőségű márványozott húst fogunk 
kapni. Ez az, amiből nem szeretnénk en-
gedni. Nekünk a fő termékünk - a meny-
nyiség miatt - a hamburger, nem véletlen 
hogy a Bamba Marhában és a Hoppában 
is megjelennek a hamburger különleges-
ségek az étlapon. Szoktam hallani, hogy 
a hamburgerhúst nem vesszük, az csak 
úgy keletkezik – lenyesegetjük, ledarál-
juk, és kész is! Nálunk persze nem így ke-
letkezik. Olyan értékes részek kerülnek 
bele, mint a nyak, szegy, oldalas, hasalja, 
de például nem teszünk bele vesefagy-
gyút, ami egészségtelenebb és alacsony 
hőfokon olvad. Állandó faggyútartalmat 
mérünk és garantálunk, ez adja a ham-
burgerünk különlegességét, ettől lesz ez 
is egy prémium termék. Hiszünk ben-
ne, hogy Magyarországon a marhának 
még van jövője” - avatott be a részletek-
be Kun Álmos.

Magyarországon az évi marhahúsfo-
gyasztás 3-4 kg/fő. Ez a szám közép-Eu-
rópában már 10 kg felett van, míg az 
Egyesült Államokban 50 kg körül mo-
zog. A Hortobágy Angus és Jani étter-
mei is abban hisznek, hogy a minőségi 
szegmens tud utat törni magának, hogy 
megmutassák, hogy a marha milyen ér-
tékes és finom hús. „Laborvizsgálatokkal 
bemérettük a húsokat, mely során kide-
rült, hogy nagyon magas a magnézium, 
A-vitamin, B6 és B12 vitamin, valamint 
a Kálium tartalma. És ha ez jó helyen, 
jó kezekben van, mint itt a Hoppában, 
akkor a vendég is megtapasztalja azt, 
amiért dolgozunk, mert minden a vé-
gén dől el, hogy a chef hogyan dolgo-
zik, hogyan készíti el a terméket” -  fo-
galmazta meg Kun Álmos.  

Jancsa Jani Kun Álmos
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