Múlt havi számunkban nagy örömmel és izgalommal számoltunk be a Közétkeztetési Szakácsverseny döntôjének eseményeirôl. A döntô után megragadtuk az alkalmat, hogy néhány zsûritagot kérdezzünk tapasztalataikról. Most a közétkeztetési szakácsverseny szervezôit kérdeztük, Zoltai Anna, a NÉBIH Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztályának
vezetôje, Rózsás Anikó, a KÖZSZÖV elnöke és Némedi József mesterszakács, mint a verseny szakácsszakmai vezetôje
válaszoltak kérdéseinkre.

„Nem kell üzenni, már tudják…”
— A közétkeztetési szakácsverseny
már nagy múltú rendezvény, hogyan indult, kik szervezték, és mi volt az apropója? A szakácsverseny megszervezése is igazi csapatmunka, kinek mi a feladata ebben?
Z. A.: — Erre a kérdésre a válaszadás
leginkább Némedi József séf urat illeti
meg, hiszen a versenynek ô az ötletgazdája. Ugyanakkor a verseny mára
kialakult szakmai színvonala, rangja és
elismertsége, szerénytelenség nélkül állíthatom, a NÉBIH-hez, a mi munkánkhoz köthetô. A verseny eredeti és késôbbiekben kialakított céljai összecsengenek az FM és a NÉBIH Élelmiszerlánc-biztonsági stratégiában (2013—
2022) megfogalmazottakkal, ezért nem
volt nehéz azonosulni vele. Ilyen az étkezési kultúra fejlesztése, a tradíciók
megôrzése, illetve megújítása, a helyi,
hazai és szezonális alapanyagok felhasználásának szorgalmazása, a rövid
ellátási lánc, a tudásmegosztás, valamint az élénk közkapcsolatok. Éppen
ezért nem véletlen, de nagyon fontos,
hogy a verseny támogatásában az állami szervek mellett, mint FM, OGYEI,
EMMI, a NÉBIH 2013-as színre lépését
követôen példaértékûen összefogtak
elismert és meghatározó szakmai szervezetek, mint a Bocuse ’dOr Akadémia,
NMGSZ, PGA, MDOSZ, Cukrász Ipartestület, MARESZ, VIMOSZ.
N. J.: — A verseny alapötlete 2011ben született meg. Akkor az Étrend

egyesület elnökeként dolgoztam.
OKÉS-nak neveztük el, titkárunk, Stiller
Tamás volt a névadó. Célunk volt,
hogy elindítsuk a közétkeztetés „reformációját” úgy, hogy a benne dolgozókat emeljük fel, és az ô tudásukra támaszkodva újítsuk meg a nagy tömegek étkeztetését. Elsô perctôl kezdve
támogató és szakmai partner volt a
KÖZSZÖV. Az elsô két verseny nagyon
nehezen ment, aztán csetlések-botlások után 2013-ban felkarolta kezdeményezésünket a NÉBIH. Innen indul az
igazi sikerút, nagyon sok szakmai és
kommunikációs segítséget kaptunk.
Zoltai Anna csapata vállalja a munka
oroszlánrészét. A szervezés, lebonyolítás és a kommunikáció nekik köszönhetô. A verseny egyik legfontosabb
eredménye — ahogy azt Anna is megemlített —, az a szakmai összefogás,
ami kialakult az állami szervekkel és a
szakmai szervezetekkel.
Mivel projektként kezeljük, folyamatos egyeztetések, feladatmegosztások
és fejlesztések történnek, de ez másként nem mûködne egy ekkora
volumenû szervezésben. A feladatmegosztás nem egyszerûen leírható,
mivel egy teljes rendszerrôl beszélünk.
Alapvetôen a NÉBIH az összefogó, irányító, és az MNGSZ és a KÖZSZÖV is
részfeladatokat lát el mind a szervezésben, mind a finanszírozásban.
R. A.: — Az elsô országos szakácsverseny a megújulás jegyében került kiírás-

ra 2011-ben. Kezdettôl célunk a közétkeztetésben dolgozó szakács kollégák
mozgósítása, ösztönzése, hogy az új és
korszerû, de hagyományainkat megôrzô ételek kerüljenek a közétkeztetésben
résztvevôk asztalára. Némedi Józsi barátom ötlete a versenyrôl igazi kuriózumnak számított, de mi mindannyian hittünk a kezdeményezés sikerében, azt
mondtuk egymás között: — Meglátjátok,
minden okés lesz!
— A NÉBIH pár éve már nemcsak fô
támogatója, de mára a szervezési feladatokból is nagy részt vállal. Miért tartják fontosnak a versenyt, mik a tapasztalataik az évek folyamán?
Z. A.: — Nézzük a tényeket. A hazai
közétkeztetésben naponta másfél, kétmillió ember érintett. Óriási tömeg és
óriási felelôsség. A megújulás pedig
tovább már nem halogatható. Kezdetben sokan támadták a versenyt, hogy
nem életszerû, a rendelkezése álló forintkeretnél alacsonyabból kell a hétköznapokban dolgozni, hogy erre a tálalási formára nincs szükség és lehetôség az életben, stb. Akik így vélekednek, nem a megújulás hívei. Erre a versenyre úgy kell tekinteni, mint az öltözködésben a divatbemutatóra. Van benne rengeteg ötlet és újdonság, és
számtalan üzenet, ami a közétkeztetés
szereplôinek egyfajta továbbképzési,
fejlôdési lehetôség.
>>>
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A közétkeztetésben is minôséget
kell nyújtani, mert akik részesei, megérdemlik! A versenyen az ételeket friss
hazai alapanyagokból kell elkészíteni,
kényelmi termékek nélkül. Itt a zöldség
friss, a húst nem húspép helyettesíti,
az ízeket pedig nem a nátrium-glutamát adja. A versenyen, akárcsak az
életben, minden mozzanatot elôre
meg kell tervezni és szervezni, meghatározó az étel elkészítésére fordítható
idô, a készen tartás, ami nagyon komoly élelmiszer-biztonsági kérdés. A
NÉBIH kezdettôl odafigyel a versenyen az élelmiszer-biztonsági elôírásokra, a konyhai munkára. Nem véletlen, hogy a konyhai zsûriben ott voltak
a munkatársaim.
R. A.: — A vendéglátás egy igen
nagy szegmense a közétkeztetés. A
szakácsversennyel nemcsak az a célunk, hogy egy-egy versenyzô képviseltesse a cégét, régióját, hanem egy
kitûnô tanulási lehetôség is. Hiszek
abban, hogy tartós elôbbre jutásban
nagy szerepe van a példamutatásnak.
Rég elfelejtett alapanyagok bemutatása, új technológiák alkalmazása, az
ételek modernizálása, kulturált tálalási
formák bemutatása mind-mind a közétkeztetés fejlôdését szolgálják. A
KÖZSZÖV felismerte annak lehetôségét, hogy a mai hazai közétkeztetés
megújításában, friss, idényjellegû,
méltatlanul háttérbe helyezett hazai
alapanyagok felhasználásának népszerûsítésében ez a verseny fontos állomás lehet.
N. J.: — A versenynek fontos, háttérben zajló része a szakmai mentorok
segítségével történô felkészülés. A
szakmai mentorok a támogató szervezetek neves szakemberei, akik maguk
is elkötelezett hívei a változásnak, fejlôdésnek, és díjazás nélkül szabad idejükben álltak egy-egy csapat mögé.
— Óriási munka egy ilyen verseny
megvalósítása, ki milyen szerepet vállalt ebben? Mi a legnagyobb nehézség
a szervezés során?
N. J.: — A projekt összefogója a NÉBIH. Nagyon sok munkatársuk dolgozik benne. Teljes mellszélességgel
mellettük vagyunk az MNGSZ és a
KÖZSZÖV részérôl. A cikk nem lenne
elég felsorolni azokat a feladatokat,
amiket meg kell oldani, de ezeket mindig felosztjuk egymás között. A szervezôk mind társadalmi munkában tevékenykednek, díjazásban nem részesülnek. Ez elhivatottság részünkrôl, és
hisszük, hogy elôremutató változásokat tudtunk generálni. A legnagyobb
nehézség a kommunikáció. Minden
csapattal, támogatóval, zsûritaggal,
sajtóval a napi kapcsolattartás. A vála28
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szok kikönyörgése, egyeztetések, öszszehangolás hihetetlen energiákat
emészt fel.
R. A.: — Összességében nehézségrôl nem lehet beszélni, számunkra kihívás és fontos feladat van. Nehezítô körülmény talán a közöttünk lévô földrajzi
távolság és az idô, hiszen közben dolgozunk szerte az országban, és a mindennapi teendôink nem maradhatnak
el. Mivel fontosnak tartjuk a csapatokkal zajló egyeztetéseket, és beszélgetéseket akár a versenyek elôtt, akár
utána, erre nagyon odafigyelünk.
Z. A.: — Valóban nagy munka, de
ügyes szervezéssel, együttmûködéssel, a másik iránti tisztelettel jól mûködött, és a munkamegosztás mára már
jól kialakult. Röviden talán annyit lehet
mondani, mindenki azt csinálta, amihez legjobban ért. A NÉBIH részérôl
soha eszünkbe sem jutott egy-egy
szakácsszakmai kérdésbe beleszólni,
de az élelmiszer-biztonságra ható helyzetekbe igen. Az 52 benevezett csapat
mögött több mint 100 ember volt, névvel, címmel, telefonszámmal, és soksok kérdéssel, menet közbeni változásokkal. Ehhez kapcsolattartó, és egy
virtuális titkárság kellett, amit mi üzemeltettük. A KÖZSZÖV segített a régiós versenyhelyszínek kiválasztásával,
ahhoz tartozó egyeztetésekkel, a versenyeken résztvevôk étel- és italellátásával. Közösen végeztük a zsûritagok

felkérését és felkészítését, és közösen
egyeztettünk a támogató szakmai
szervezetekkel, miközben Némedi séf
úr és Rózsás Anikó folyamatosan
egyeztetett szakmai kérdésekben a
versenyzôkkel.
Megszerveztük például a döntôsök felkészítéséhez a fôzôbox-látogatást, amiben a Bocuse d’Or Akadémia nevében Hamvas Zoltán adott segítséget. Megbeszélést szerveztük a
zsûritagoknak, hogy a csapatok által
delegált zsûritagok is megismerhessék a zsûrizés menetét és szabályait.
Itt támaszkodhattunk Vomberg Frigyes, Ambrus György, Wolf András és
nem utolsó sorban Gulyás Károly méltóan elismert szakmai tudására és tapasztalatára. Fontos része volt a szervezésnek a sajtókommunikáció, ami
a NÉBIH profi kommunikációs csapatának feladata volt. Egyes régiós helyszíneket és a döntô helyszínét ingyenesen használhattuk, a grafikai megjelenésben és rendezvényszervezésben nagy segítségünkre volt a HUNGEXPO és a Bocuse d’Or Akadémia.
Alapanyag-ellátásban is voltak segítôink. A fotózást a NÉBIH fotósa bonyolította, a tálalásban a BGE tanára,
Tóth Gábor tanár úr tanítványai nem
kevesebben, mint 36-an, és Balogh
István éttermi mester segítettek. A társadalmi munkában segítô séfeket az
MNGSZ és KÖZSZÖV szervezte a ver-

seny mögé. Ennyi ember munkáját
koordinálni és összehangolni amatôr
eszközökkel már nem lehetett. A versennyel párhuzamosan zajló konferenciát és a mobil érzékszervi bírálóállomás bemutatóját a NÉBIH szervezte, de ez egy másik és külön történet,
miközben nagyon jól kiegészítette és
alátámasztotta a szakácsversenyünk
döntôjét.
— Lesz-e folytatás, mikor várható, és
mit lehet tudni róla? Mit üzennek a közétkeztetôknek a szervezôk?
N. J.: — Folytatás mindenképpen
lesz. Azt gondolom, olyan szintet értünk el, ahonnan nincs megállás. Mindenképpen megôrizzük a verseny
szakmai színvonalát. Továbbra is célunk, hogy a mindennapokban visszaköszönô minôségi ételek készüljenek,
ezért a kiírást is ennek fényében fogjuk pontosítani. Az évek alatt tudatosan közelítettünk a nemzetközi versenyek kiírásaihoz, ez most sem lesz
másként. Természetesen lesz benne
újra egy kis csavar, mert kell a kihívás,
de ez viszi elôre a szakmánkat. Rengeteg visszajelzést kaptunk csapatoktól, akik nem jutottak döntôbe, hogy
elkészítették az ételeket a fogyasztóiknak, és nagy sikereket arattak vele.
Alig várják a következô megmérettetést, mert tanultak hibáikból. Mit üzenek? Kedvenc filmembôl idézve „…
nem kell üzenni, már tudják…". Manapság nagy divatja van a versenyek
szervezésének. Minden héten, minden sarkon rendeznek fôzôversenyeket, jobb és kevésbé színvonalas versenyt, egyaránt, és ez így van jól.
Nagy büszkeség, hogy mára a versenyünk a közétkeztetés profi ligája, és
az igazi megmérettetés itt zajlik.

R. A.: — Példaértékû, hogy 2017ben országosan 52 csapat nevezett a
be a versenyre, több mint 100 lelkes
kolléga, szakács és segítôje mérte
össze fôzési tudományát. A 12 döntôs
csapat nagyot alkotott, ételeiken keresztül megmutatták magukat és az
ételekhez, alapanyagokhoz való szeretetüket. A versenyt természetesen folytatjuk, már az idei döntôn kihirdettük a
következô közétkeztetési szakácsversenyt. Bízunk benne, hogy a jelentkezô csapatok száma nôni fog, és a versenyzôk által még nagyobb hangsúlyt
kap a minôségi közétkeztetés. Reméljük, a csapatok sikeres szereplése láttán útravalót adtunk minden közétkeztetésben dolgozónak, inspirálódnak,
kedvet kapnak a megújulásra és az étkezési kultúra fejlesztésére.
Z. A.: — Sokat tanultunk és fejlôdtünk 2013-óta. A verseny rangját mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy
2018-tól kormányhatározat írja elô a
közétkeztetési szakácsverseny méltó
megrendezését. A folytatás tehát nem
kérdés, nincs más út, mint az elôre!
A verseny utómunkálatai, bár a
döntô február 9-én lezajlott, még javában zajlanak. Az ételek mintáinak analitikai vizsgálta még folyik a NÉBIH laboratóriumában. Még javában dolgozunk a döntôs receptkönyvön, amit
szeretnénk mielôbb a már eddig kiadott három receptkönyv mellé megjelentetni. Ezek egyébként a NÉBIH
honlapról letölthetôk. Jövô héten lesz
a zsûri szakmai megbeszélése, ahol
a tapasztalatok alapján meghatározzuk a következô versenykiírás szempontjait, értékeljük a versenyt, megfogalmazzuk a további fejlesztendô feladatokat. Eddig kiírtuk már az ôszi, té-

li, tavaszi és tradicionális ételek versenyét, most a sorban a nyári ételek következnek majd. Alá kell húzni, hogy a
verseny egyik legfontosabb szakasza
a felkészülés, azaz a célhoz vezetô út.
Többek között ezért is álltunk be kétéves ciklusokra, ami úgy tûnik, jól bevált, és elôsegíti a céljainkat, a fejlôdést, fejlesztést, a felkészüléssel
együtt zajló tanulást. Ehhez pedig türelem és idô kell. Olimpia sincs minden évben, ami egyben megadja a
szakmai rangját is.
A következô, 2019—2020-as közétkeztetési szakácsversenyt (KÖSZ) terveink szerint ez év ôszén írjuk ki, de amint
Némedi úr is említette, lesz benne „csavar”. Annyi már elôre elárulható, hogy kibôvítjük a versenyzô csapatot élelmezésvezetôvel, hiszen nélküle nincs közétkeztetés. További, régi vágyunk,
hogy nagy adagszámban készüljenek
el az ételek, és van rá esélyünk, hogy
ennél a versenynél már így lesz.
És, hogy mit üzenünk? Versenyünk
mottója évek óta egyben az üzenetünk
is: „Ez az a verseny, aminek nincsenek
vesztesei, csak gyôztesei!” Mi már eddig is sokat nyertünk! Megéltük a szervezés és bonyolítás során az összefogást, önzetlenséget, szakmaiságot, elkötelezettséget, szakmaszeretetet, fejlôdést és alázatot mindenki részérôl,
aki a versenyben szervezôként, segítôként vagy támogatóként volt jelen.
Senkit sem az egyéni érdekei vezéreltek, és mindenki egy nagy közös csapatmunka szerves részévé vált. Üzenjük mindenkinek, hogy készüljenek a
következô versenyre és éljék át velünk
a fejlôdés közben ugyanezt.
S.T.K.
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