Ötvenkét indulóból a legjobb 12 csapat jutott be a 2018. februári döntôbe a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), valamint a KÖZSZÖV által
szervezett „Közétkeztetési Szakácsverseny 2017—2018” elôdöntôi során. A
verseny komoly szakmai tudást, kreativitást kíván a versenyzôktôl, meg kell
mutatniuk a megújulásra való igényüket. Kíváncsiak voltunk a versenyzôk véleményére is, hogyan élték meg a megmérettetést. A döntôbe jutott RC Team
csapatával beszélgettünk, akik Budapestrôl, a XII. kerületbôl érkeztek. A
konyha vezetôje Vígné Sági Katalin dietetikus, a csapat tagjai Erdôs Anikó Julianna és Vénig Edina.

Hurrá!
Döntôsök vagyunk!
— Szeretnék kérni egy rövid bemutatkozást a csapatról. Honnét érkeztek,
hány éve dolgoznak együtt?
— A Reformator Culina Kft. 2014-ben
alakult, tulajdonosa a Budafoki Református Egyházközség. A cég alapvetôen az egyházközség által fenntartott
Halacska Református Óvoda és a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola gyerekeit, diákjait, és a két
intézmény pedagógusait, dolgozóit étkezteti, napi 650—700 adag étellel.
Ezenkívül két külsô helyszínre szállít,
nagyjából 270—300 adag ételt.
A fôzôkonyha az iskola épületében
található Budafokon. A legmesszebbi
kiszállítási helyszín 10 km. A konyha
kapacitása 1000 fô, amit ki is használnak. A gyerekeknek tízórai, ebéd
uzsonna szolgáltatást nyújtanak. A napi egy fôre jutó nyersanyagnorma háromszori étkezés esetén nettó 279 Ft,
az ebédre esô rész nettó 201 Ft. A
konyhán 11 fô dolgozik, és az itt dolgozó kollégák látják el az iskolai tálalási
feladatokat is. 3 fô szakács (1 fô diétás
szakács végzettségû), 5 fô kézilány, 1
fô raktáros, 1 fô adminisztrátor, 1 fô
élelmezésvezetô-dietetikus.
Hitvallásunk, hogy az általunk étkeztetett gyermekek (és felnôttek) tányérjára olyan ételek kerüljenek, melyeket a
saját családunk asztalára is örömmel
és jó szívvel tennénk. Nem használunk
mesterséges ízesítôket, ízfokozót tartalmazó adalékokat, tejhelyettesítô készítményeket és kényelmi termékeket. A
felhasznált húsfélék színhúsok, a felvágottak magas hústartalmú, laktóz-, glutén-, szója-, és legtöbb esetben glutamátmentes termékek. Az ételkészítéshez felhasznált zöldségek, gyümölcsök
legtöbb esetben frissek, idényszerûek.
Az étlapok összeállításánál igyekszünk
a gyermekek élettani szükségleteit, a
törvényi elôírásokat, és a gyermekek ízlésvilágát összehangolni.
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— Miért lettek pont szakácsok, hiszen
ez nem könnyû szakma, folyamatos kihívás, és bizony jókora fizikai igénybevétel
is. Hátrányban vannak-e a nôi szakácsok
a közétkeztetésben és a versenyzésben?
— Azért választottuk ezt a hivatást,
mert nagyon szeretünk fôzni, és szeretünk ízletes, ízléses ételeket alkotni, letenni a vendégeink elé, legyenek azok
barátok, pedagógusok, illetve az általunk étkeztetett gyerekek. Nem tapasztaltuk hátrányát annak, hogy nôként
kell helytállni ezen a területen.
— Kinek az ötlete volt, hogy nevezzenek a versenyre, és milyen menüvel álltak a startvonalhoz?
— A benevezés az élelmezésvezetônk, Vígné Sági Katalin ötlete volt. Ô állította össze a versenymenüt, és készítette el a pályázati anyagot. A klasszikus
leves/fôétel/desszert menüsort választottuk. A menüsorunk: Göcseji gombaleves medvehagymás galuskával; Sárgarépával és pfefferonival töltött csirkemellfilé, tejszínes parajmártás, jázmin
rizs; Granola (sült müzli) eperöntettel. A
menü az élelmezésvezetô ötlete volt, de
jó néhányszor lefôztük, teszteltük, pontosan azért, hogy a klasszikus közétkez-

tetésben is megvalósítható legyen,
mind az elkészítése, mind a tálalása.
— Bátor dolog egy olyan szakmában
megmérkôzni, amit ennyi kritika ér, mint
a közétkeztetést. Miért tartják fontosnak
a versenyzést?

— A versenyre elsôsorban azért neveztünk, hogy színesítsük a gondolkodásunkat, a mindennapitól kissé eltérô élethelyzetben is kipróbáljuk magunkat, illetve
hogy tapasztalatokat szerezzünk a hasonló területen tevékenykedô kollégáktól.
Valamint pont azért neveztünk, hogy a
sok negatív kritika kicsit tompulhasson,
akár országos szinten is. Hiszünk benne,
hogy a közétkeztetés, különösen a gyermekélelmezés különösen és különlegesen fontos területe az étkeztetésnek,
amit lehet szívvel, lélekkel, becsülettel
mûvelni úgy, hogy közben nem fáradunk
bele, és a nyitottságunkat megtartva folyamatosan meg tudunk újulni. Valamint,
hogy a változatos alapanyag-felhasználás, és a megfelelô konyhatechnika segítségével kevés pénzbôl is lehet ízletes, a

hagyományokat megôrzô, de mégis
korszerû ételeket készíteni.
— Mi volt a legnehezebb a pályázatírásban, és mi a versenyen, és a felkészülésben?
— Ha teljesen ôszinték akarunk lenni,
akkor a legnehezebb feladat az volt,
hogy elhiggyük, kis csapatként, erôs,
hatalmas, innovatív háttér nélkül is lehet esélyünk a helytállásra.
— Milyen támogatást kaptak és kiktôl?
— Sajnos egy kis rajtunk múló kommunikációs hiba miatt a versenyhez
tartozó mentoroktól nem tudtunk segítséget kérni. Ezen a döntôig mindenképpen módosítani fogunk, a szakmai
fejlôdésünk érdekében. A fô támogatóink a kollégáink voltak, akik az elôkészületeknél, és a verseny napján is
helyt álltak helyettünk a konyhán.
— Tudjuk, hogy a pályázatban kiírt
normakeret bizony sok helyen a napi
három étkezés esetében sem biztosított. Nehezítette-e a pályázást/versenyzést a szigorú normakeret? Milyen nehézséget jelent az a megkötés, hogy a
menünek alkalmasnak kell lennie a közétkeztetésben való tálalásra is?
— Pontosan az említett ok miatt nem
okozott nehézséget a 450 Ft-os normából a háromfogásos ételsor összeállítása, hiszen a mindennapokban

295 Ft-os összegbôl kell a felsô tagozatos gyerekeinknek a háromszori étkezést biztosítani.
— Mi lesz a legszebb élményük az
elôdöntôrôl? Mi tetszett a legjobban?
— A legszebb élményünk az a csoda,
hogy amellett, hogy szerencsénk volt a
legmagasabb pontszámot kapni, olyan
séfektôl kaptunk dicséretet, akik szakmai körökben igen elismert szakemberek. Talán a legnagyobb dicséret az
volt, amikor azt mondták, hogy amit készítettünk az nagyon FINOM.
— Mennyire inspiráló a többi csapat
munkájának a megtekintése?
— Sajnos az idô szûkössége és a saját
munkánkra való figyelés megakadályozta
azt, hogy a többi csapat tevékenykedésébe bele tudjunk nézni. Az elôdöntô végén
láthattuk a kitálalt ételeket, de a munkafolyamatokra nem volt rálátásunk. Errôl a
gondolatról jutott eszünkbe, hogy hasznos lenne a legjobb 12 csapat részvételével a verseny lezárása után továbbképzést
tartani egymásnak, illetve egyéb közétkeztetésben tevékenykedô kollégáknak, hiszen biztosan tudnánk egymástól tanulni.
— Van-e, amin szeretnének változtatni
a döntôig? Hogyan készülnek a döntôre?
— Az ételsorunk „gyengesége” a köret. Ezen szeretnénk változtatni, természetesen úgy, hogy a normán belül

maradjunk, és se az elkészítést, se a
tálalást ne nehezítse meg. Különösen
igaz ez a nagy adagszámban való elkészítésnél, tálalásnál.
S. T. K.
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