Szokatlan helyen és szokatlan körülmények között kellett helytállniuk azoknak
a közétkeztetési csapatoknak, melyek az OKÉS 2015—16 döntôjébe jutottak.
Február 19-én a FE-HO-VA kiállításon az elôzô napi exkluzív szakácsverseny, a
Bocuse d’Or helyszínén mérkôztek meg a csapatok egymással. Az ötödik alkalommal megrendezett versenyen a három regionális elôdöntô legjobb 12 csapata mérte össze tudását.

Tradicionális ételek
a modern közétkeztetésben
A verseny témája a „Tradicionális
ételek a modern közétkeztetésben”
volt, célja pedig, hogy bebizonyítsa, a
hagyományos ízeknek is helye van az
étlapon, bár nyilván a közismert fogások
modernizálására, a mai kor követelményeihez igazítására szükség van. A menüsort 420 Ft-ból kellett megvalósítani.
A zsûri tagjai és delegáló szervezetük: • Alpári György (Nébih); Bernáth
József (Nébih); dr. Gundel János
(Budapesti Gazdasági Egyetem); Ferenczi István (ÉTREND); Gulyás Károly
(Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség); Hartmann Gabriella (Magyar
Dietetikusok Országos Szövetsége);
Hatolkai Szaniszló (KÖZSZÖV); Kelemen Endre (Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség): Rózsás Anikó
(KÖZSZÖV); Szatmári János (ÉTREND); Sztana Ferenc (OKÉS 2014

gyôztes); Wolf András (Bocuse d’Or
Akadémia)
Konyhazsûri: Vomberg Frigyes (Bocuse d’Or Akadémia); Nagy Balázs (Pécsi
Kereskedelmi Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola)
Élelmiszer-biztonsági konyhai zsûri:
Zoltai Anna; Horváth Éva; Nagy Tünde;
Kolbl Nándorné
A rendkívüli körülmények ellenére
színvonalas munkák születtek, jó volt
látni, ahogy a csapatok „állják a sarat”.
A versenyrôl és tapasztalatokról kérdeztük a zsûri két tagját, Zoltai Annát
(NÉBIH) és Hartmann Gabriellát.
— Anna, neked mi tetszett a legjobban a 2016-os döntô versenyén, mi
ízlett leginkább?
— Tetszett a rendezettség, a szervezettség, a felkészültség, az átgondolt-

ság és a fegyelem, a pontos, precíz
munka és idôgazdálkodás minden
csapat részérôl. Tetszett, hogy itt már
nem voltak higiénés hibák, kiforrottak
voltak a mozdulatok. Szép volt!
Sajnos mire én odajutottam, semmit sem tudtam megkóstolni. A munkatársaim szerint kivételesen finom
volt a mákos rétes.
— Az itt elkészített ételek közül mi az,
amit a saját konyhádban is szívesen az
asztalra tennél a menüsorból?
— Én otthon kipróbálom a mákfelfújtat, a daraduó varázst és a sajtos
káposztával töltött csirkecombot.
— A rendkívüli helyszín, szokatlan
körülmények ellenére a csapatok
remekül teljesítettek. Mi volt az összbenyomásod a versenyrôl, hogyan
értékelnéd?
— Sokat készültünk mi, szervezôk,
de a csapatok is, és ez meglátszott a
versenyen. Örömmel és meglepôdve
tapasztaltam, milyen nagy volt a közönség érdeklôdése és a média figyelme is. Felkészült volt a zsûri és mindenki. Köszönet a segítségért a Bocuse d’Or Akadémiának, az ÉTRENDnek és KÖZSZÖV-nek. A legnagyobb
eredménynek azt tartom, hogy nem
volt kapkodás, szervezetlenség, méltósággal, pontosan, precízen zajlott minden. És hát fontos az is, hogy a közétkeztetés és vendéglátás közelít egymáshoz, ebben a felkészítést támogató szakmai mentoroknak óriási szerepük volt.
Hartmann Gabriella a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének delegáltja, maga is közétkeztetési konyhát
vezet, már rutinos zsûritag. Van összehasonlítási alapja, hiszen zsûritag volt
az OKÉS 2014-es versenyen is. Olvasóink számára sem ismeretlen, már
több alkalommal találkozhattak írásaival szaklapunkban.
Folytatás a 10. oldalon
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harcsafasírt céklapürével, marinált sárgarépával; a Hungast Pécs fôétele: a
sajtos káposztával töltött csirkecombfilé céklás árpakásával, zöldborsópürével, zöldborsócsírával; valamint a
desszertek közül a Junior 63 kínálatában a vargabéles hecsedlilekvárral. Én
imádom az édességeket, tehát amenynyiben a szubjektivitást is figyelembe
vesszük, akkor természetesen nálam
a desszert a nyerô.
— A közétkeztetésben dolgozol,
van-e olyan étel, olyan menüsor, amit
esetleg magad is be fogsz vezetni a
saját konyhádon?
— A közétkeztetés eléggé sajátos
szegmensében dolgozom, idôsek
ellátásával, ápolásával foglalkozik a
kórházunk. Jellemzôen többféle diétás étkezést is biztosítanunk kell a
betegek számára. Amit szívesen beépítenék a saját menüsorunkba, az a
Sodexo B csapatának a harcsafasírtja céklapürével, továbbá a PQS Lego
csapatának desszertje, mert ezt az
idôsek is könnyen el tudják fogyasztani és többféle diétába be tudom
illeszteni.
— Összességében mi a véleményed
a versenyrôl, hogyan értékeled a láttottakat?
— Rendkívül jó helyszín, egy nappal
a Bocuse d'Or szakácsverseny
magyarországi döntôje után. Nettó
420 forintból három fogást kellett a kéttagú csapatoknak elkészíteniük 3 óra
alatt. Valóban remek teljesítmény
ebbôl a pénzbôl ilyen nagyszerû, szemet gyönyörködtetô ételeket készíteni,
amik helyi alapanyagokból készültek,
tradicionális ízvilág jellemzi ôket, és
több száz adagban is kivitelezhetôek.
Amint az elôzetes értékelésnél is leírtam, nem ismerem a cégek saját
beszerzési forrásait, ezért a nyersanyag-kalkulációkban
megadott
nyersanyagárakat elfogadtam, azonban egyes esetekben voltak kétségeim. Dietetikus lévén a tápanyagtartalom értékelésekor azt kellett tapasztalnom, hogy sok esetben a háromfogásos ebéd számított kalóriatartalma
és tápanyag-összetétele eléri vagy
akár meg is haladja egy felnôtt
ember egész napi megengedett kalóriabevitelét. Ezen még van javítanivaló a jövôbeni OKÉS-versenyek pályázati anyagainak elkészítésekor.
Folytatás a 9. oldalról
— Gabi, neked mi tetszett a legjobban, mi ízlett leginkább?
— A zsûrizés alkalmával 4 levest/elôételt, 4 fôételt és 4 desszertet
kóstoltunk, sajnos nem volt alkalmam
minden egyes ételsort érzékszervileg
minôsíteni. Az általam kóstolt ételek
közül az alábbiak ízlettek a legjobban:
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2016. március ÉLELMEZÉS

Nagyszerû verseny volt, csodás
ételköltemények születtek, és csak
remélni tudjuk, hogy valóban bekerülnek majd a közétkeztetési mindennapokba, még ha nem is teljesen ilyen
tálalásban. Ismerve a közétkeztetési
normákat, nagyon sokan örülnének
ennyi pénznek, hiszen azt el kell mondani, hogy sok helyen ennek alig több

mint felébôl kell három étkezést megoldani. Gratulálunk a csapatoknak és a
szervezôknek!
S.T.K.
I. helyezett:
Sodexo B, Miskolc (Sodexo
Magyarország Kft.) — Harcsafasírt céklapürével, marinált sárgarépával;
kacsamájas-gombás
sertésszûz
lecsós burgonyával, kelbimbóval;
mogyorókrémes habcsók naranccsal,
gyümölcsmártással
II. helyezett — holtversenyben:
— Junior63, Budapest (Junior Vendéglátó Zrt.)
— PQS Budapest régió, Budapest
(PQS International Hungary Kft.)
— Hungast Pécs, Pécs (Hungast
Mecsek Kft.)
III. helyezett:
Junior Harmónia, Budapest (Junior
Vendéglátó Zrt.)
Legjobb elôétel: Sodexo B, Miskolc (Sodexo Magyarország Kft.) —
Harcsafasírt céklapürével, marinált sárgarépával
Legjobb fôétel: Hungast Pécs,
Pécs (Hungast Mecsek Kft.) — Sajtos
káposztával töltött csirkecombfilé céklás árpakásával, zöldborsópüré zöldborsócsírával
Legjobb desszert: PQS Catering —
Kelet-magyarországi régió, Nyíregyháza (PQS International Hungary Kft.) —
Daraduó gyümölcsvarázzsal
Különdíjak
A Földmûvelésügyi Minisztérium
különdíját nyerte: Junior63, Budapest
(Junior Vendéglátó Zrt.)
A NÉBIH különdíját nyerte: Miskolci MKMK Szemere Konyha, Miskolc
(Miskolci Közintézmény Mûködtetô
Központ)
A KÖZSZÖV különdíját nyerte:
Hód-Menza, Hódmezôvásárhely (HódMenza Diákétkeztetô NKft.)
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség különdíját nyerte: Sodexo B,
Miskolc (Sodexo Magyarország Kft.)
A Magyar Vendéglátó Ipartestület
különdíját nyerte: Hód-Menza, Hódmezôvásárhely (Hód-Menza Diákétkeztetô NKft.)
A METRO Kereskedelmi Kft.
különdíját nyerte: PQS csapat Budapesti régió, Budapest (PQS International Hungary Kft.)
A Vendéglátás szaklap különdíját
nyerte: Sodexo B, Miskolc (Sodexo
Magyarország Kft.)
Az Oldalas Magazin különdíját nyerte:PQS Catering — Nyugat-magyarországi régió, Biatorbágy (PQS International Hungary Kft.); Sodexo A, Kecskemét (Sodexo Magyarország Kft.)

Az Élelmezés szaklap különdíja:
minden döntôben szereplô csapatnak
1 éves Élelmezés-elôfizetés.
A Nemzeti Egységklaszter különdíját nyerte: PQS csapat Budapesti
régió, Budapest (PQS International
Hungary Kft.); Miskolc MKMK Központi Konyha, Miskolc (Miskolci Közintézmény Mûködtetô Központ)

Az Élelmezésvezetôk Országos
Szövetsége különdíját nyerte: Junior63, Budapest (Junior Vendéglátó
Zrt.)
A Gyermelyi Élelmiszeripari Zrt.
különdíját nyerte: Hungast Budapest,
Budapest (Hungast Budapest Kft.);
PQS Catering — Kelet-Magyarországi
régió, Nyíregyháza (PQS International

Hungary Kft.); Junior63, Budapest
(Junior Vendéglátó Zrt.)
A Mirbest Kft. különdíját nyerte:
Sodexo B, Miskolc (Sodexo Magyarország Kft.); PQS Catering — Kelet-Magyarországi régió, Nyíregyháza (PQS International Hungary Kft.); Junior Harmónia,
Budapest (Junior Vendéglátó Zrt.)
A Hungaro Chemicals különdíját
nyerte: Miskolc MKMK Központi Konyha,
Miskolc (Miskolci Közintézmény Mûködtetô Központ); Hungast Pécs, Pécs
(Hungast Mecsek Kft.); Hungast Budapest, Budapest (Hungast Budapest Kft.)
A Szarvas-Fish Kft. különdíját nyerte: Hungast Budapest, Budapest
(Hungast Budapest Kft.)
A Mary-ker Kft. különdíját nyerte:
Sodexo A, Kecskemét (Sodexo
Magyarország Kft.); Junior Harmónia,
Budapest (Junior Vendéglátó Zrt.);
PQS csapat Budapesti régió, Budapest (PQS International Hungary Kft.)
A Z+D Nagykereskedelmi Kft.
különdíját nyerte: Junior Harmónia,
Budapest (Junior Vendéglátó Zrt.)
A Kehida Thermál Hotel különdíját
nyerte: PQS Catering — Nyugatmagyarországi régió, Biatorbágy (PQS
International Hungary Kft.); Hungast
Pécs, Pécs (Hungast Mecsek Kft.)

Több ezren látogattak ki a Hungexpóra február 28-án, hogy megnézzék a Bocuse d’Or magyar döntôjét. A szerencsésebbek a zsúfolásig telt lelátóról követhették figyelemmel a a versenyt. A késôn érkezôk csak oldalról és a kivetítôn
követhették a látványkonyhában zajló eseményeket, és csodálhatták meg az ételkülönlegességeket, dísztálakat. Feltûnô
volt, hogy mennyi fiatalt érdekelt a szakmai verseny, számos vendéglátóipari iskolából érkeztek az ország minden részébôl az érdeklôdô leendô szakemberek.

Magyar döntô
Hat séf mérte össze tudását, hogy
eldôljön, ki képviselheti majd hazánkat
a világ egyik legrangosabb szakácsversenye, a Bocuse d'Or európai döntôjében. Széll Tamás (Onyx étterem),
Pohner Ádám (Olimpia étterem),
Gyôrffy Árpád (Kollázs), Sándor Rodrigo (Costes Downtown), Szabó László
(Sodexo) és Volenter István (67 Étterem és Bistro) versengett a látvány-

konyhákban. A 12 tagú szakmai zsûri
hat nemzetközi szaktekintélybôl, és a
döntôsök által meghívott, egy-egy
ôket képviselô magyar séfbôl állt. Az
ételek elbírálásakor az elsôdleges
szempont az íz, a tálalás, az eredeti jelleg és a tiszta, észszerû anyagfelhasználás, a precíz konyhai munka volt.
A verseny gyôztese Széll Tamás, a
budapesti Onyx étterem séfje lett, így
ô képviseli hazánkat a Bocuse d'Or nemzetközi szakácsverseny Budapesten
megrendezendô európai kontinensdöntôjén május 10—11-én. Az Európa-döntôn májusban Széll Tamás mellett további 19 ország képviselôje verseng majd a
Bocuse d'Or Europe 2016-os címért.
2017-ben kerül sor a lyoni világdöntôre,
ahol az amerikai, az európai és az ázsiai
kontinentális döntô legjobbjai, összesen
24 ország séfje vesz majd részt.
A Bocuse d'Or történetében ez lesz
az elsô alkalom, hogy a vendéglátó

nemzet konyhájának alapanyagai
közül kerül ki a kontinensdöntô
mindkét versenyételének fô összetevôje. A versenyhez kapcsolódó eseményeken pedig kizárólag magyar
borokat szolgálnak majd fel.
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