
 

 

 

 

 

Óriási sikert ért el a magyar szakács-cukrász válogatott a 

luxembourgi kulináris világbajnokságon 

 

A magyar Szakács és Cukrász Nemzeti Válogatott bravúros szerepléssel a 

10. helyet szerezte meg melegkonyhai programjával az induló 30 nemzet 

közül a Villeroy & Boch Culinary World Cupon Luxembourgban, melyen a 

részvétel sem automatikus, hiszen csak azon nemzetek indulhatnak, akiket 

előzetesen kiválasztanak. Az eseményt minden negyedik éven hívják életre, 

ezúttal a 13-at a sorban, melyen a Worldchefs (gasztronómiai 

világszövetség) védnököl.  

 

WORLDCHEFS 
 

A 105 tagországot és közel 10 millió séfet, gasztronómiai szakembert tömörítő World 

Association of Chefs Societest (WACS) 1928-ban alapították meg a Sorbonne-on 

August Escoffier vezetésével. Az MNGSZ 1968 óta tagja a világszervezetnek, ezalatt 

két világkongresszust (1970, 1982) és egy európai konferenciát (2005) hozott 

Magyarországra. 

 

Az elért 10. hely azért is különleges, mert az első 12 hely azonnali kvalifikációt 

nyer a Worldhefs -as szentpétervári Global Chefs Challenge világdöntőjébe 

is. Így először a verseny történelmében, nem kell európai selejtezőt vívnia 

magyar versenyzőnek, hanem automatikusan ott van a 20 fős elit végső 

döntőben (a további 8 helyet a világszövetség kontinentális döntőin lehet 

megszerezni, Közép-Európára csak 1 hely kiadó). 

 

Az egyéni versenyzők, valamint regionális csapatok mellett a legnagyobb attrakció 

a nemzeti válogatottak élő melegkonyhás versenye. Öt napon keresztül 

folyamatosan mutatkoznak be a nemzeti és nemzeti junior válogatottak, akik 

speciális, erre az alkalomra létrehozott üvegfalú versenykonyhákban készítik el 6 

óra alatt a nemzetüket is megjelenítő 3 fogásos fine dining menüsorukat, még 

pedig 110 főre.  

 

Amiben igazán különleges a verseny, hogy itt nem csak a zsűri kóstolhatja meg a 

fogásokat, hanem azon szerencsés gasztronómia iránt érdeklődők is, akik 

hónapokkal előre lefoglalják a számukra izgalmas válogatott menüsorát. Ez 

alkalommal kevesebb, mint 24 óra alatt elfogyott az összes nemzeti és junior 

válogatott menüje, összesen 4.950 darab. 

 



A 6 óra főzést követően megnyílik az erre az alkalomra speciálisan létrehozott 

„Nemzetek Étterme – Restaurant des Nations”, ahová a vacsora vendégeit várják 

(menükből foglalók), akik a 2 óra alatt saját egyéni döntésük alapján bármikor 

érkezhetnek, megadva ezzel a ritmust a tálalásnak. A csapatnak így végig készen 

kell állnia, hogy mind a 110 menüsor tökéletesen egyforma legyen mind ízében, 

mind állagában, mind hőmérsékletében, mind kinézetében. Az pedig végképp 

nem ismert, hogy a zsűri mikor küldi be a saját rendelését. Előfordulhat, hogy a 24. 

előételt, 40. főételt és a 62. desszertet kéri ki és értékeli. A sikerhez igazi 

csapatmunka kell, mégpedig az alapanyagok bepakolásától a konyha 

elhagyásáig.  
 
Szintén különlegessége az eseménynek, hogy itt a kilátogatók közvetlen közelről, 

szinte testközelből követhetik az eseményeket az üvegfalú konyháknak 

köszönhetően. 

 

A nemzeti válogatottak összetett sorrendje: 

1. Svédország 

2. Szingapúr 

3. Norvégia 

 

Melegkonyhás program rangsora: 

1. Svédország 

2. Norvégia 

3. Szingapúr 

10. Magyarország 

 

 

A nemzeti válogatott tagjai: 

 

Volenter István (csapatkapitány) - 67 Étterem és 

Bistro, Székesfehérvár 

Adamek Balázs - Diófa Étterem, Székesfehérvár 

Bán László - Diófa Étterem, Székesfehérvár 

Babicz János - Costes Downtown, Budapest 

Huszár Tibor - Fenyves Szálloda és Konferencia-

központ, Baktalórántháza 

Kézi Sára - munkahelyváltás előtt, 2019-től Fenyves 

Szálloda és Konferencia-központ, 

Baktalórántháza 

Botos János András - Diófa Étterem, Székesfehérvár 

Nagy Csaba - Avalon Park és Resort & Spa, 

Miskolctapolca 

Bergmann Nándor - Bergmann Cukrászda és 

Kávéház, Balatonfüred 

Földesi Csenge – A La Maison, Budapest 



Pár érdekes adat a versenyről: 

o 72 nemzet – közel 2.500 versenyzője és közel 1.800 szakmai 

kísérő 

o szintén a világ minden tájáról érkező versenyzők - Kanadától-

Dél-Koreáig, Norvégiától-Dél-Afrikáig 

o 5 nap – több mint 50.000 látogató a világ minden részéről 

o világsajtó 

o 30 nemzeti válogatott 

o 15 junior válogatott 

o 15 közétkeztetési csapat – köztük a Magyar Nemzeti 

Katonaszakács Válogatott 

o napi 6 nemzeti és 3 junior nemzeti válogatott  

o 3 fogásos menü előírása: 

▪ előétel – kötelező a hal vagy kagyló vagy a tenger 

élővilág valamely eleme 

▪ főétel 

▪ desszert 

o egyéni versenyzők (szakács – hidegkonyha, cukrász, szakács 

artisztika, cukrászati artisztika, élő zöldségfaragás, 

jégszobrászat) 

o regionális csapatok (hidegkonyha) 

 

 

Érmek tekintetében a rendszer a borminősítéséhez hasonló, vagyis a kategóriákon 

belül több arany-, ezüst-, illetve bronzérmet is kiosztanak a több száz versenyzőnek 

és versenymunkának. A zsűri a részletes és összetett szempontrendszert figyelembe 

véve határozza meg a munkák összpontszámát, amely alapján kiderül, hogy ki, 

milyen minősítést ér el. Az öt nap végén pedig feláll a végleges rangsor és kiderül 

minden kategóriában, hogy kik a legjobbak, kik az abszolút bajnokok. 

 

 

A nemzeti válogatott mellett szintén hazánkat képviselte a Magyar Nemzeti 

Katonaszakács Válogatott is, akik a közétkeztetési kategóriában mutatták 

be 5 fogásos menüsorukat, a többiekhez hasonlóan az erre a célra felállított 

üvegfalú konyhában. Sokan azt hinnék, hogy az ő feladataik megállnak a 

hétköznapi „gulyáságyúnál”, pedig a hétköznapokban ott vannak a 

magasrangú katonai fogadások elkészítésénél és protokolláris 

rendezvényeknél. Ők a 10. helyen végeztek az ebben a kategóriában részt 

vevő nemzet közül. Régóta dolgozik együtt a két nemzeti csapat, melyre 

büszkék is. 

 

A 2.500 induló között pedig további magyarokkal is találkozhattak a 

kilátogatók, hiszen a regionális csapatok és az egyéni versenyzők között is 

csendültek fel magyar nevek.  

 

Regionális csapatok között (összesen 36 csapat) – hidegkonyhai program: 

• Békés Megyei Culinary Team – ezüst minősítés – összetett 17. hely / 36 

• Hajdúsági Regionális Culinary Team – bronz minősítés – összetett 24. hely / 

36 



 

Cukrászati artisztika kategória - díszmunka (összesen 213 induló): 

• Erdős Hanna – arany minősítés – összetett 12. hely 

• Nyári Szandra – arany minősítés – összetett 19. hely 

• Kiss-Podmaniczky Krisztina – arany minősítés – összetett 21. hely 

• Erdős Barbara – arany minősítés – összetett 50. hely 

• Tóth Katalin – arany minősítés – összetett 54. hely 

• Bartus Dóra – ezüst minősítés – összetett 107. hely 

• Ágoston-Major Beáta – ezüst minősítés – összetett 111. hely 

• Takács Alexandra Dóra – ezüst minősítés – összetett 114. hely 

• Kőrösi-Fehér Emese – ezüst minősítés – összetett 115. hely 

• Magyarné Fekete Veronika – ezüst minősítés – összetett 122. hely 

• Kovács János – ezüst minősítés – összetett 125. hely 

• Kiss-Podmaniczky Krisztina – ezüst minősítés – összetett 126. hely 

• Bereczki Gergő – bronz minősítés – összetett 139. hely 

• Szabó Sándor – bronz minősítés – összetett 144. hely 

• Kovács János – bronz minősítés – összetett 153. hely 

• Farkas Ferenc – bronz minősítés – összetett 170. hely 

• Németh Tibor – oklevél minősítés – összetett 186. hely 

• Németh Tibor – oklevél minősítés – összetett 199. hely 

 

 

Egyéni szakács kategória (összesen 108 induló) – hidegkonyhai 

program: 

• Szeidler Zsolt – ezüst minősítés – 9. hely 

• Nyári János – ezüst minősítés – 11. hely 

• Kelemen Roland – ezüst minősítés – 12. hely 

• Kosztolányi Zoltán – ezüst minősítés – 16. hely 

• Paskó Csaba – ezüst minősítés – 19. hely 

• Szabó Csaba – bronz minősítés – 38. hely 

• Piatkó Zsolt – bronz minősítés – 40. hely 

• Fodor Mihály – bronz minősítés – 44. hely 

• Rékási Tibor – bronz minősítés – 54. hely 

• Cserei Lászlóné – bronz minősítés – 55. hely 

• Eckstein Antal – bronz minősítés – 58. hely 

• Törjék Attila – bronz minősítés – 77. hely 

• Kocsis Zoltán – bronz minősítés – 80. hely 

• Brunner Attila – bronz minősítés – 84. hely 

• Németh Tibor – bronz minősítés – 86. hely 

 

 

Egyéni szakács artisztika kategória – díszmunka (összesen 107 induló): 

• Magyar Szabolcs – arany minősítés – 21. hely 

• Tóth László – arany minősítés – 40. hely 

• Farkas Ferenc – arany minősítés – 52. hely 

• Imre György – bronz minősítés – 97. hely 

• Ambrus György Krisztián Mirbest. Kft. – bronz minősítés – 98. hely 

• Osztrovszki Ildikó – oklevél minősítés – 106. hely 

 



 

Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség 

A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) 1968-ban alakult azzal a 

céllal, hogy összefogja a gasztronómiában dolgozó és tevékenykedő 

szakembereket, mint a szakács, cukrász, felszolgáló, barista, sommelier, mixer, pék 

és szállodás.  

A Szövetség mintegy 1400 tagjával azon dolgozik, hogy értékek mentén képviselje 

a szakmát mind munkavállalói, mind munkaadói oldalról, a professzionális fine 

diningtól egészen a hagyományos, népi konyháig.  

Az elmúlt fél évszázadban képviseltette magát minden kulináris olimpián és 

világversenyen.  

 

 

 

A kiállítás alatt egy magyar stand is 

bemutatkozott a nagyközönség előtt, ahol 

többek között Mátrai borokat, Panyolai pálinkát, 

XIXO és Hell italokat kóstolhattak az érdeklődők, 

valamint megismerkedhettek a Magyar 

Turisztikai Ügynökség legújabb országimázs 

filmjeivel az öt nap alatt.  

 

 

 

 

 

 

 

További információ: 

Petrezselyem Adrienn és Pásztor Zsófia 

70 97 70 111 

titkarsag@mngsz.com  


