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Októberben lezárult a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), valamint a KÖZSZÖV által szervezett „Közétkeztetési Szakácsverseny 2017—2018” elôdöntôs szakasza. A szakácsverseny témája a „tavaszváró ételek a hagyomány
és a megújulás jegyében” volt. 52 indulóból a legjobb 12 csapat jutott be a 2018. februári döntôbe. Az elôdöntôk tapasztalatairól kérdeztük a NÉHIB-tôl Zoltai Anna osztályvezetôt mint fôszervezôt.

Tizenkét csapat
a döntôben!
Elöljáróban szeretném elmondani —
kezdte a beszélgetést Zoltai Anna —,
hogy ez a verseny egy közös és színvonalas szakmai feladat, amiben kiemelkedô és meghatározó szerepe van Némedi József séf úrnak, aki a verseny ötletgazdája. Sok támogatást adott a szervezô partner KÖZSZÖV mellett az MNGSZ,
de bárkitôl segítséget kértünk, mindenki
önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül jött
és tudása legjavát adta. Így például a
sajtótájékoztatóra az ÉLOSZ képviselôjét is meghívtuk, lehetôséget adva számára is a megszólalásra.
A verseny nem arról szól, hogy holnaptól aztán ilyen ételek lesznek a menzán. Arról szól, amirôl például egy divatbemutató. Van benne sok ötlet és figyelemre méltó részlet, meg számtalan üzenet. Ilyen például a szezonalitás, a helyi
hazai alapanyagok és a 450 Ft-os keret,
vagy az igényes tálalás kérdése.
A verseny bemutatja a versenyzôk tudását, képességeit, kreativitását, igényét
a megújulásra. Valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy ez a közétkeztetôk ünnepe.
Szerintem ez találó. Igen, mi úgy éljük
meg, hogy ez a közétkeztetôk ünnepe.
Megérdemlik. Az utóbbi idôben kaptak
hideget és meleget, de inkább csak roszszat, miközben a verseny a jó példa rá,
hogy micsoda rendkívüli személyiségek,
elkötelezett és elhivatott szakemberek
vannak itt is! Éppen ezért igyekszünk is
ôket bemutatni. A versenytôl a bátortalanok új ötleteket és erôt meríthetnek, és
maga a szakma méltó elismerést.
Sajnálatosan a verseny meghirdetésekor voltak olyan hangok, amelyek
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ezt a multik versenyének nevezték. Aki
így gondolkodik, az nem akar megújulni, változni, változtatni. Ô jól érzi magát
a „grízgaluskaleves, mákos tészta, banán” ételsor mellett, ami persze jó is lehet, de fel kell ismerni, hogy egyre
többször a közétkeztetésben ez már
kevés az újra nyitott, információkkal ellátott igényes fogyasztóknak. Tudjuk,
hogy ami elindult, egy lassú folyamat,
de nem adjuk fel! Reményeink szerint
a közétkeztetésnek közelítenie kell a
vendéglátáshoz, ahol az „étkezôk” kiszolgált „vendégekké” alakulhatnak át.
Azt azonban fontos hangsúlyozni,
hogy ez mégiscsak egy verseny. A versenyen az kap több pontot, aki jobban
teljesít. A jobb teljesítmény mögött pedig ötlet, gyakorlás és sok-sok munka
van. Ebbôl eredôen azok a csapatok,
akik már harmadszorra, negyedszerre versenyeznek, vagy akik mögött
egy kreatív csapat, esetleg a felkínált
mentor áll, sikeresebbek, de amint
azt a 12 döntôbe jutott csapat összetétele is reprezentálja, ez a verseny
egyáltalán nem a multikról, hanem
magáról a megújulásra képes közétkeztetésrôl szól.
— Tavaszváró ételek a hagyomány és
a megújulás jegyében, nettó 450 Ft/fô
nyersanyagköltségbôl — szerepelt a kiírásban. Mennyire sikerült ezt a pályázóknak megvalósítani?
— A NÉBIH és szakmai szervezetek
szervezésében zajló szakácsversenyeknek ez ideig mindig volt egy-egy
témája. Így a 2017—2018-as versenyen
a tavaszváró ételek kerültek terítékre.

A háromfordulós — selejtezôbôl,
regionális elôdöntôk, döntôbôl —
versenyre 2 fôs csapatok (1 szakács és 1 segítô) nevezhettek. A
csapatoknak 3 fogásos (elôételbôl
vagy levesbôl, fôételbôl és deszszertbôl) menüt kellett megtervezniük felnôtteknek részére. Kötelezô alapanyag volt a csirke vagy afrikai harcsa, a friss paraj és/vagy a
spárga, a szezonális gyümölcsök
és/vagy zöldség, valamint a rizs
vagy a tészta. Az elôírt alapanyagokon túl bármilyen további élelmiszert felhasználhattak a versenyzôk, azonban az ételsorok elkészítésekor a felhasznált alapanyagok beszerzési összértéke
nem haladhatta meg az egy étkezôre jutó nettó 450 Ft-ot.

Elôzôleg volt már ôszi és téli téma kiírásunk is. Közétkeztetésrôl lévén szó, fontos szempont a nyersanyagköltség,
amit a háromfogásos ételsorhoz reálisan, 450 Ft-ban állapítottunk meg. Ennek betartását a benyújtott pályázatok
alapján a selejtezôben értékelte a zsûri.
A pályázatokból látszott, hogy a nevezôk nagy gondot fordítottak a keret betartására, így emiatt nem került kizárásra egy csapat sem. A pályázatokból
többeknél látszott már a „versenyzôi rutin”, és jó volt látni, hogy egyre átgondoltabb, egyre színvonalasabb nevezések érkeztek. Csupán néhány esetben
fordult elô, hogy hiánypótlást kellett kérnünk. Ahogy azt a verseny témája is
mutatja, a kötelezô alapanyagkosárban
szerepelt tavaszra jellemzô szezonális
friss zöldség és/vagy gyümölcs is. A
nevezések beérkezésének határideje
2017. április 18. volt, így a versenyzôk a

lehetô legkedvezôbb áron tudták beszerezni a tavaszi szezonális termékeket, így a kiírt összeg betartása kevésbé volt megterhelô számukra.
— Kik voltak a pályázók? Kis vagy
nagy adagszámú konyhák voltak többségben?
— Külön sikert jelent számunkra,
hogy a pályázat kiírása a közétkeztetést végzô intézmények igen széles rétegéhez eljutott, mivel a Minôségvezérelt Közétkeztetés Program keretében
szinte már minden fôzôkonyha a látókörünkbe került, és lehetôségünk volt
velük az egyedi kapcsolatfelvételre. A
pályázók között megközelítôleg azonos arányban voltak a kisebb önkormányzati konyhák, valamint a nagyobb cégek által üzemeltetett, akár
több ezer adagosak.
— „Hagyományokat, ugyanakkor kreativitást és újszerûséget is várunk a versenyzôktôl, miközben a menünek a
közétkeztetésben is helytállónak kell
lennie több száz adag esetén. Jellemzônek kell lennie a helyi, hazai alapanyagok felhasználásának.” Ezek a kritériumok mennyire sikerültek?
— Éppen ez az egyik legnehezebb,
legtöbb kreativitást igénylô kihívása a
versenynek, ami többek között elsôsorban errôl is szól! A helyi, hazai és
szezonális alapanyag-használat alapkövetelmény lenne a mindennapi közétkeztetésben is! Tegnapi szomorú
tapasztalatom (október eleje van),
hogy az egyik bölcsôdében banánt,
az óvodában pedig narancsot adtak
ebédre. Miközben ôsszel szezonja
van a hazai gyümölcsöknek! A szakácsversenyen összegyûjtött jó és bevezethetô ötleteknek a közzététele,

példának állítása a NÉBIH feladata,
aminek igyekszünk is megfelelni. Állíthatjuk, hogy a versenyzôk kreatívak
voltak, nagyon nagy gondot fordítva a
tálalásra, a látványra, melynél esetenként felmerülhet a kérdés, hogy több

hetô gyökérzöldségeket (Pl. zeller,
sárgarépa, paszternák, cékla). Több
alkalommal elôfordult, hogy ezeket
az egyébként levesekben, fôzelékekben megszokott alapanyagokat a
desszert készítéséhez használták fel,
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száz adagban kitálalva is megvalósítható-e? A kóstoló zsûri az ételek bemutatása során minden alkalommal
megkérdezte a versenyzôktôl — a versenykiírásban szempont volt —, hogy a
kitálalt formában el tudnák-e készíteni
az ételeket több száz adagban. A versenyzôk elmondhatták, hogy milyen
adagszámban, milyen személyi és tárgyi feltételekkel, milyen étkeztetési
rendszerben, vagy kisebb módosításokkal tudják ezt megvalósítani.
— Mi volt a legmeglepôbb összeállítás? Volt-e különleges elkészítési mód?
— A versenyzôk bátran használták
a Magyarországon egész évben elér-

melybôl olyan kiváló fogások születtek, amit a zöldségeket legkevésbé
preferáló fogyasztók is nagy örömmel fogadnának. Számomra a kevesebb több elv mellett mindig megható az egyszerûség és letisztultság. Az
egri csapat „nehéz kevert” süteménye az elnevezését meghazudtolóan
könnyû és finom volt, miközben sárgarépával készült.
— Hogyan zajlott a zsûrizés? Több
idôben és több helyszínen zajlottak az
elôdöntôk. Ki mit nézett, hogy született
meg a végsô sorrend?
Folytatás a 14. oldalon
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Folytatás a 13. oldalról
— A verseny két évse ciklusban, selejtezôbôl, elôdöntôbôl és döntôbôl áll. A
selejtezô tulajdonképpen a nevezések
bírálata. Ezt követték a régiós elôdöntôk,
melyek 5 helyszínen: Sárváron, Pécsett,
Szarvason, Miskolcon és Budapesten,
hét napon át zajlottak. A selejtezôben is
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és minden helyszínen szakavatott zsûri
értékelte az elkészített ételeket a
szakszerû elkészítés (helyes, szakszerû
elkészítési technológia, a mai modern
konyhamûvészetnek megfelelôen), az ízharmónia (az ételek íze, az ételsor összhatása, komplett ízvilága), valamint a tálalás/felszolgálás (tiszta, pontos tálalás,
ne használjon mesterséges díszítôanyagokat, ne legyen idôrabló az elkészítés
és tálalás) alapján. Ezenkívül minden
versenyen — a NÉBIH képviseletében —
konyhai zsûri értékelte az élelmiszer-biztonsági szabályok betartását. A zsûrit a
szervezô és támogató szakmai szervezetek delegálták, így a NÉBIH, KÖZSZÖV, MNGSZ, MVI, MDOSZ, Bocuse
d’Or Akadémia, Pannon Gasztronómiai
Akadémia, OGYÉI, SOTE, és a Vendéglátó Szakoktatók Egyesülete.
A régiós gyôzteseket az elôdöntôn
nyújtott aznapi teljesítmény adta. Az utolsó régiós elôdöntô után azonban a selejtezôn, valamint az elôdöntôkön elért
pontszámok összeadódtak, és az összesített eredmények alapján, a 100 maximálisan elérhetô pontból a 12 legmagasabb pontszámot elért csapat jutott tovább az országos döntôbe.
— Kik voltak a mentorok, hányan vették igénybe a segítségüket?
— A mentorok segítségére már a pályázat kiírásakor felhívtuk a versenyzôk
figyelmét. A verseny során azt tapasztaltuk, hogy a felkészülés során azok a
csapatok fejlôdtek a legtöbbet, akik éltek a felajánlott lehetôséggel. Sajnos a
csapatoknak csak kis része élt (14
csapat) ezzel. Bízunk benne, hogy ez
az arány az országos döntôben, valamint az elkövetkezô versenyek alkalmával javulni fog.
A döntôbe jutott csapatok figyelmét
felhívtuk a mentor fontosságára, természetesen igény esetén mind a 12 csapat
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számára biztosítani fogjuk ezt az igényes,
szakmailag színvonalas támogatást.
Mentorok voltak névsorban említve:
Ambrus György, Gulyás Károly, Némedi József, Stiller Tamás, Sztana Ferenc,
Végh Tamás, Vomberg Frigyes, Wolf
András, Zsóka Roland, akik maguk is
élvezték ezt a munkát, amit önzetlenül,
ellenszolgáltatás nélkül végeztek.
— Mi tetszett, mi ízlett a legjobban?
— Nagy sikert arattak azok az ételek, melyekben egy-egy alapanyagot a megszokottól eltérô formában használtak fel a versenyzôk. Erre kiváló példa a tejfölhabbal tálalt parajpüréleves, valamint a sárgarépás
nehéz felvert. Mindkettô olyan egyszerûen,
akár nagyobb adagszámban is elkészíthetô étel, mely a zöldségeket a megszokottól
eltérôen használja, ezzel utat nyitva olyan
fogyasztók felé, akik nem szeretik a klasszikus spenótfôzeléket vagy a párolt sárgarépát. De finomak voltak a budafoki szakácsok ételei is. Schwarcz András séf úr velük kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ô
erre a menzára elôfizetne.
— Volt-e valami, ami nem tetszett,
vagy amin érdemes lenne a jövôben
változtatni a versenyt illetôen? (kiírást
vagy helyszíneket, vagy bármi mást…)
— Október 19-én egy megbeszélés
keretében szervezôi értékelést tartunk,
majd leülünk a szakmai zsûritagokkal,

— Mik az elôdöntô versenyein az élelmiszer-biztonsági tapasztalatok?
— Úgy látjuk, hogy a versenyzôk nagyon igyekeztek odafigyelni az élelmiszer-biztonsági szabályok betartására.
Egyes nevezésekben ez már írásban
is megjelent. A konyhai zsûri nem tapasztalt súlyos élelmiszer-biztonsági
szabálytalanságot, csupán egy-egy kisebb jelölésbeli, vagy az izgalomnak
betudható hiányosság fordult elô. Például volt csapat, akik otthon felejtették
az egészségügyi könyvüket.
— Hol, mikor és hogyan kerül sor a
döntôre? Lehet-e tudni, kik lesznek a
zsûriben?
— A döntô 2018. február 9-én, a SIRHA vendéglátás szakkiállítás keretében
kerül megrendezésre, immár hagyományként, a Bocuse d’Or szakácsverseny magyarországi döntôjének helyszínén, méltó rangot adva a közétkeztetési
szakácsversenynek. A kétéves versenyciklussal is ehhez igazodtunk már 2015—
2016-ban. Ki kell emelni, hogy a Magyar
Bocuse d’Or Akadámiától sok segítséget kapunk, pl. a versenyboxokat ellenszolgáltatás nélkül adják át, de fontosak
a versenyszervezés kapcsán tôlük kapott szakmai támogatások is.
A zsûritagokat a szervezôk és szakmai támogatók delegálják, akik egytôl
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akiket szintén megkérdezünk, hiszen
csak ezzel tudunk folyamatos fejlôdést
biztosítani. Ezt a munkamódszerünket
igazolja a kezdeti szakácsversenyek óta
lezajlott látványos fejlôdés is. Amit már
most lehet látni, hogy meghatározó szerepe van a mentoroknak, amit a versenykiírásban jobban ki kell hangsúlyoznunk.
Egyébként a kérdésben érdemes megkérdezni a szalkaszentmártoniakat! Errôl
ôk sok lelkesítôt tudnak mesélni.
A versenyhelyszínek vidéki szakképzô iskolák voltak, akiknek szintén
sokat köszönhetünk. Miközben kiszolgálták az igényeinket, tanulóik számára testközelbe került a verseny, ami
számukra vált hasznossá. A budapesti
verseny Budaörsön, a METRO versenykonyháján volt.

egyig ismert, elismert kiváló képviselôi
a szakmának, és díjazás nélkül végzik
el feladatukat. Felkérésük jelenleg zajlik.
Ezennel is meghívunk a döntôre
minden érdeklôdôt, örülnénk, ha minél
több élelmezésvezetô és közétkeztetési szakács jönne el megtekinteni. A
versennyel párhuzamosan a NÉBIH
egy továbbképzô konferenciát is tart,
izgalmas és érdekes elôadásokkal, a
közétkeztetési ételek érzékszervi bírálatának témakörében, és bemutatjuk a
NÉBIH mozgó érzékszervi bírálóállomását, „laborautóját” is.
További érdekességeket olvashatnak
az elôdöntôkrôl a 24—25. oldalon. Bemutatjuk a döntôs csapatok egyikét.
S. T. K.

