Amikor kimondjuk azt a szót, hogy szakács, akkor elsôre mindenki arra a fehér
kabátos, nagy sapkás figurára gondol, aki sürög-forog a tûzhely mellett, boszorkányos mozdulatokkal szeletel fel bármit, látványos fûszerszórással varázsol ízeket... esetleg eszébe jut Jamie Oliver vagy a magyar sztárséfek valamelyike. Ezzel
ellentétben a közétkeztetésben dolgozó szakácsokkal kapcsolatban még mindig
a régi, beidegzôdött sztereotípiák élnek. Pedig manapság egyre több helyen
mesterszakácsok, képzett diétás szakácsok gondoskodnak a napi betevô elkészítésérôl. Munkájuk némileg a háttérbe szorul, ôk azok, akikrôl ritkán hallani a
híradásokból, pedig nagy felelôsség hárul rájuk, hiszen napi több ezer adag étel
elkészítésérôl kell gondoskodniuk. A közétkeztetési szakácsversenyek célja már
évek óta az, hogy lehetôséget adjon számukra is, bemutassa a szakma ezen ágának a fejlôdését, a közétkeztetés megújulását.

Versenyben
a közétkeztetôk
Aki már részt vett ilyen versenyen,
megmérettetésen, túlzás nélkül mondhatjuk, többszörösen is bebizonyíthatta tudását. De hogyan lehet eljutni e
rangos eseményig és milyen a megítélése ma a közétkeztetésnek? Többek
között errôl beszélgettünk Berényi
Mátéval és Minkó Péterrel, a Hungast
csoport többszörös dobogós helyezést elért szakácsaival, akik nem mellesleg az idei versenyen is megküzdenek a kiváló helyezésért.

volt, így már gyerekként is megtapasztalhattam a szakma szépségét. Nem
volt kérdés, hogy én is ezt a szakmát/hivatást fogom választani.
MP: Én is családi indíttatásból
kerültem erre a pályára. Édesapám a
Honvédség kötelékében volt szakács
és azt láttam már gyerekként, hogy
mindig nagy lelkesedéssel készítette
az ételeket. Magával ragadott a fôzés,
alkotás iránti szenvedélye, így engem
is „megfertôzött” ez a szép hivatás.

BM: „Ez egy nagyon izgalmas idôszak, úgy tûnik, mi jó versenyzôcsapat vagyunk,
a versenydrukk pozitívan hat a teljesítméynünkre.”

— Miért választották ezt a szép, kreativitást jócskán igénylô, de ugyanakkor
nem könnyû szakmát, hiszen ez nem
csak folyamatos kihívást, jókora fizikai
igénybevételt is jelent?
BM: Nagypapám VENESZ-díjas
mesterszakács a pécsi vendéglátós
élet meghatározó, alapító szereplôje
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— Miért döntöttek végül a közétkeztetés mellett a vendéglátózás helyett?
BM: Kisebb éttermekben kezdtem, végigjártam a szamárlétrát,
majd a helyi kórház konyháján 4 évet
töltöttem el. Mindig szerettem volna
szakmailag, mint szakács, mint vezetô is fejlôdni. Amikor a Hungast csa-

MP: „A lényeg, hogy minden szakács a
számára a személyiségéhez legjobban
passzoló közeget válassza.”

patához csatlakoztam, éppen ezeket
kaptam meg.
MP: A’ la carte éttermekben kezdtem a pályámat, így kisebb adagokon
szocializálódtam, de szívesen kipróbáltam volna magam egy másfajta vendéglátós közegben is, ami tervezhetôbb és bizonyos fokig kiszámíthatóbb,
fizikailag másképpen megterhelô.
— Könnyebb vagy nehezebb a dolguk a szakácsoknak a közétkeztetésben, mint a vendéglátásban?
BM: Ez nagyon nehéz kérdés,
hiszen mindkettônek megvan a maga
szépsége és árnyoldala is. Nem
összehasonlítható, hiszen mindegyik
vendéglátás, de mások az arányok, a
tervezhetôség. Az viszont nem kérdés,
hogy fizikailag mindegyik megterhelô.
Ami közös még bennük, hogy mindannyian a vendégeink, fogyasztóink
megelégedettségéért dolgozunk.
MP: Én is csak ugyanezt tudom
mondani, de a lényeg, hogy minden
szakács a személyiségéhez legjobban
passzoló közeget válassza.
— Bátor dolog egy olyan szakmában
megmérkôzni, amit ennyi kritika ér, mint
a közétkeztetést. Miért tartják fontosnak
a versenyzést?
BM: Nagyon fontos megmutatni a
szélesebb közvéleménynek, hogy
szakmailag mit tudunk, fôleg azért is,
mert a közétkeztetésben dolgozó szakácsok a háttérbe szorulnak. Az utóbbi évek versenyei is azt bizonyították,
hogy szakmailag mi is naprakészek
vagyunk. A szolgáltatásunk eltérô igényeibôl fakad a menük különbözôsége, hiszen egy-két adag elôállítása
egészen más, mint több ezeré.
MP: Valóban ez egy szakmai bizonyítás. Jó alapanyagokkal és kreatívan
fôzni sokan tudnak, de mindezt egy

több ezer adagos környezetbe helyezni és minden adagot azonos minôségben tálalni, az már mûvészet.
— Mi volt a legnehezebb a korábbi
versenyen a pályázatírásnál és a felkészülésnél?
BM: Mindkettô nagyon izgalmas
folyamat volt, hiszen elsô körben fejben modelleztük a fogásokat, majd
azokat az ötleteket, amelyeket életképesnek tartottunk, próbafôzésekkel
teszteltük. Itt cégen belüli szakmai
zsûri értékelte a fogásokat. Így alakult
ki a pályázati anyag, melyet a versenyen is megfôztünk. A végsô menüt
összesen hatszor fôztük le, azaz meszsze nem a Bocuse d’Or felkészülést
követtük, de így is büszkék vagyunk az
eredményre. Ez egy kreatív és egyben
precíziós folyamat is, hiszen az idôvel
is versenyzünk.
MP: Nagyon izgalmas, hiszen a versenykiírásnak, az önmagunk által felállított mércének és persze a zsûri ízlésének is meg kell felelni.

fôétel díját jelentette számunkra tavaly,
más helyezés mellett.
— Mi volt a legjobb dolog a korábbi
versenyzés alkalmával? Mennyire nehezíti meg a pályázást/versenyzést a szigorú normakeret? Milyen nehézséget
jelent az a megkötés, hogy a menünek
alkalmasnak kell lennie a közétkeztetésben való tálalásra is?
BM: Ez egy nagyon izgalmas idôszak, úgy tûnik, mi jó versenyzôcsapat
vagyunk, a versenydrukk pozitívan hat a
teljesítményünkre. Egyébként ezeknek
a feltételeknek nagyon nehéz megfelelni, igazi kihívás. Az egy-két adag elkészítése sosem lesz összehasonlítható a
több száz, több ezer adaggal.
MP: Jó érzés részt venni egy ilyen
kreatív folyamatban és látni, hogy amit
alkotunk, az tetszik, ízlik másoknak, de
borzasztóan nehéz ezeknek a követelményeknek megfelelni, ezért is kellett
számos menüt elvetnünk, amelyek
pedig újhullámosak és igazán trendik
lettek volna.

Végh Tamás mentor és a csapat

— Kiktôl és milyen formában kaptak
támogatást mindehhez?
BM: A Hungast minden szakmai támogatást megadott nekünk. A tavalyi évben
állandó mentorunk, Végh Tamás mellett
Wolf András is segítette a felkészülésünket.
MP: Maximálisan megkaptunk minden segítséget ahhoz, hogy jól szerepeljünk, ami szerencsére a Legjobb

— A verseny tapasztalatait, a többi
versenyzô munkáját hogy sikerül a hétköznapokban kamatoztatni? Van olyan,
amit a versenymenükbôl adaptáltak?
BM: Inkább megfordítanám, a napi
rutin segít a versenyzésben, hiszen a
mindennapokban is vannak korlátok,
pl. pontosság, precizitás, idôkorlát stb.
A 2016-ban gyôztes fôételünket május-

ban minden egységünk országosan is
az étlapjára tûzte, azaz maximálisan
érvényesült a versenymû napi tesztje.
MP: A gyôztes menü több ezer
adagban történô elkészítése a legjobb
példa arra, hogy sokoldalúságunkat
megmutassuk.
— Indulnak-e 2017-ben a közétkeztetési szakácsversenyen?
BM: Ez nem is kérdéses. Már
készülünk is a pályamû összeállításával, hiszen ez a verseny nagyon jól
kiegészíti a dolgos hétköznapokat.
MP: Igen, már nagyon várom. Sokszor megmérettünk már, de mind
olyan volt, mintha elôször indultunk
volna. Megvan benne az izgalom, a
kihívás és a versenyszellem. Óriási
szakmai többletet ad megmutatni,
hogy mit tudunk és egyben felmérni,
hogy a többi szakácshoz képest mi
hol járunk. Bár ez szubjektív, de óriási
lökést tud adni a hétköznapokhoz.
Máté és Péter válaszai megerôsítettek
bennünket abban, hogy a közétkeztetés
is megérdemli a pozitív figyelmet, kell egy
olyan esemény, ahol mindenki elôtt akár
a rivaldafényben is megmutathassák,
hogy a hétköznapi taposómalomból
kilépve tehetséges, ízig-vérig szakácsok
ôk is. A mai show-éhes világban pedig
erre egy szakácsverseny a legjobb lehetôség, amire (ha csak rövid idôre is, mert
a hírek gyorsan pörögnek..) odafigyel
mindenki. Fontos, hogy elismerést kapjon végre a munkájuk, hiszen sok-sok
kötöttség nehezíti azt nap mint nap.
MVR

A legjobb fôétel 2016-ban az OKÉS versenyen
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