Olvasóink már jól ismerik, hiszen havonta jelentkezett e lapban egy, a halakról írt
cikksorozattal, ugyanakkor olvashattak az általa megálmodott és megvalósított
Ovikert Programról is… Találkozhatnak vele a Család-barát magazin adásaiban,
és 2014 óta ô Katus Attila (hatszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok aerobik-oktató) életmód-szakértô vezetô séfje is. Most újabb ötlettel merész vállalkozásba kezdett. Stiller Tamással beszélgettünk.

Stiller Tamás

Grillakadémia
— Hogyan alakult a 2015-ös Ovikert
Program? Hány helyen valósult meg,
és sikerült-e érdemi támogatást szerezni? A kérdés fôleg azért aktuális,
mert mára kiderült, hogy mennyire fontos lenne a közétkeztetés számára is,
ha a gyerekek jobban ismernék a zöldTakács Gábor
ségeket, gyümölcsöket, a belôlük készíthetô ételeket.
— Szinte az utolsó pillanatban kaptam támogatást a Heves Megyei
ködik, és mi hiKözgyûlés elnökétôl, Szabó Róberttôl.
ányzik itthon. EzeÔ maga is gyakorló apuka, ismeri a
ket összegyúrom
vidéki életet és fontosnak tartja ezt a
magammal és kijön
fajta szemléletformálást, ami rendkívüegy grillakadémia. Bíli jelentôséggel bír az ovisok életében.
zom benne, hogy ennyi év
Sok pozitív élményt kapcsolnak hozés pozitív kritika után már muzá, hiszen egy-egy betakarítás olyan,
tathatok valamit élesben is. Namint egy karácsony. Igazi öröm, amigyon nagy szívvel indulunk neki és rekor végre meg lehet kóstolni valamit a
kertbôl. Tavaly 12 Heves megyei óvo— A gyerekek után új vállalkozásod- méljük, minden sikerül.
— Kiknek szólnak a programjaitok,
dában valósult meg a program oly for- ban a felnôtteket is oktatni szeretnéd. Azt
mában, hogy egy prémium minôségû tudjuk, hogy nagyon kedveled a grill éte- szakembereknek vagy civileknek?
— Mindenkinek. Tematikus prograszerszámkészlettel is gazdagodtak az leket. 2016 február elején indul a Visegóvodák. Emellé Dunakeszi is újra csat- rádi Schef Grill Akadémia. Mesélnél a ter- mok vannak, amit mindenki látogathat, de tervezünk szakmai napokat is,
lakozott a szokásos 2 óvodájával. Itt veidrôl? Miért pont Visegrád?
már nem volt elégséges az elnöki ke— Németországban egy mesterkur- melyeket elsôsorban szakácsoknak
ret, ezért saját pénzembôl finanszíroz- zuson vettem részt, ahol Kelet-Európa hirdetünk, s melyeken kifejezetten „rátam az ültetést.
séfjeit hívta össze a Weber-Stephen megyünk” egy adott témára. Én úgy
— Hogyan folytatódik a program?
(amerikai grillgyártó cég). Oroszor- gondolom, hogy a hobbi- és a hivatá— Nagyon jó évet zártunk népsze- szág és Törökország mellett én képvi- sos szakácsot „néha” csak a napi
rûsítés szintjén, mert ezt a szezont seltem Magyarországot. A Fekete- rutin választja el egymástól. A tudás
jóval nagyobb médiaérdeklôdés kísér- erdô bárósági dûlôi között megrende- lehet azonos, a gyakorlatiasság az,
te. A Facebook-oldalunkon közzétett zett kurzus hangulata nagyon megfo- amiben különbség van a kettô között.
Az elsô évadnyitó programunk egy
képeket több mint
grill kolbásztöltô-sütô kurzus lesz,
30 000 ember látta. A
ami egészen húsvétig tart minden
televíziós szereplések
…Tematikus programok vannak,
szombat és vasárnap. Érdemes felbecsült nézettsége félamit mindenki látogathat,
keresni a Visegrádi Schef Grill Akamillió is lehet, hiszen
de tervezünk szakmai napokat is,
démia Facebook-oldalát, ott özönleni
nemcsak a helyi média,
melyeket elsôsorban
fognak a dátumok, amikre lehet majd
hanem országos tévészakácsoknak hirdetünk…
jelentkezni.
csatornák is készítettek
— A honlapon úgy látom, hogy
velem riportot (Duna Tv,
tematikus napok vannak — moomoo,
TV2, Life Network). Ennek köszönhetô, hogy az ország gott, és persze az is, hogy német föl- kucu, kotkot, bluggy —, elég szokattöbb pontjáról is érkezett megkere- dön járok. Teljesen más minden. De lan elnevezések. Ezt miért így tervezsés. Ennek teljesítése lesz nagy fela- én most idehaza vállalkozok arra, ted? Kik és mire számíthatnak a grilldat, mert van olyan város, ahonnan hogy egy exkluzív fôzôiskolát nyitok a akadémián?
— Mi leszünk az elsô olyan fôzôiscsak 1 óvoda jelentkezett. Ezt nem visegrádi Mátyás Király Múzeum emetudjuk kiszolgálni, mert maga az uta- letén. A Dunakanyar látványa ideális kola, akik saját termékeket állítanak
zás költsége elszívná azt a pénzt, grillezéshez is. Mint mindig, most is elô. Az elsô ilyen termékcsalád a fûamit közelebbi ovikertekre költhet- nagyban gondolkodom, de jóval szerkeverék-családom. A terméknév
nénk. De megpróbáljuk, erre vállal- összeszedettebb vagyok. Több orszá- értelemszerûen a Schef Grill Akadékoztunk!
got jártam be, látom, hogy mi mû- mia lett. A többi a kurzusok fantázia22
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nevébôl jött, ami elôször csak poén
volt, de miért ne lehetne Kucu a
sertésgrillkurzusunk és a
fûszerünk neve is. Feleslegesnek tartottam, hogy ezt
a kettôt élesen szétválaszszuk. Ez marketingmegfontolás is volt.
— Van egy társad is, aki
segít a megvalósításban.
Bemutatnád ôt?
— Igen, a „kuktám”
Takács Gábor cukrászszakács. Mert bár cukrász
végzettségû, szakácsként
dolgozik, de idônként azért
lesüt pár „kilométer” zserbót.
Aki megkóstolta az állítja, hogy
az övé a legjobb Egerben. 2 éve
dolgozunk együtt és igen ritka az az
összhang, ami a munkánkat jellemzi.
Sokkal könnyebb és tehermentesebb
az ember, ha a másik látja a feladatokat, vagy akár ki is találja, amire gondol. Természetesen a segítség kölcsönös. Nem a klasszikus fônök-beosztott kapcsolat jellemez minket, bár én
diktálom a tempót, amikor dolgozunk.
Rendszeresen kikérem a véleményét,
bármirôl is legyen szó.
— Az akadémiának saját fejlesztésû
fûszerkeverékei is vannak. Mekkora
kiszerelésben, milyen fajta keverékeket találnak nálatok az érdeklôdôk?
— A fûszerek online is elérhetôek,
de a suliban is megvásárolhatóak
lesznek. Fontos tudni, hogy kézmû-

ves fûszerek, mert minden egyes tasakba egyenként, kis mérôkanállal
adagoljuk a hozzávalókat, gépek nélkül, így biztosítjuk, hogy minden
egyes keverék egyforma legyen. Só
és adalékanyag nélkül készülnek.
Fénytôl védett és minden alkalom
után visszazárható a csomagolás.
Ilyen még nincs a piacon. A programokhoz igazodva tematikusak, tehát
a sertéshez külön sertésfûszer lett

kitalálva. Büszkén állíthatom, hogy
sikerült egy igazán egyedi terméket
létrehozni, ami engem is jól tükröz. A
család tagjai marha, sertés, szárnyas, hal és olaszos. Egyelôre még
35 gramm körüli mind.
Sok sikert kívánunk! Ne feledjék,
megnyitó február elején!
S. T. K.

Akik többet szeretnének tudni a Visegrádi Schef Grill Akadémiáról, azok
nézzék meg a fôzôiskola honlapját: http://grillfozoiskola.schef.hu, vagy
keressék a friss információkat a Facebook-on: https://www.facebook.com/
grillfozoiskola/timeline.
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