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A VADEX Mezõföldi Zrt. immár ne-
gyedszer rendezte meg a ’Vadételek
asztala’ Országos Vadgasztronómiai
Fesztiválját. A tavalyi látványosságon és
hangulaton felbuzdulva egyesületünk
is benevezett a fõzõversenyre. A feladat
látszólag egyszerû volt: 10 kg kisorsolt,

elõre meg nem nevezett vadhúsból kel-
lett olyan pörköltet fõzni, amely a há-
romtagú zsûri „ínyére” való.

Egyesületünk csapata e sorok írójából
mint fõszakácsból és a segédkezõ kuk-
tákból (Kissné Szabó Gabriella, Mészá-
rosné Kiss Boglárka és Kiss Bernadett)
állt. Rajtunk kívül még 46 csapat neve-
zett, úgyhogy alaposan föl kellett kötni a
szakácskötényt, melyet Kissék készítet-
tek. Mondanom sem kell, hogy nagy iz-
galommal készültünk a versenyre. Délre
készült el a nagy mû, és feszülten vártuk
az olimpiai gyõztes zsûritagok vélemé-
nyét. Szépen feldíszített asztal és elõme-
legített tányér várta a döntnököket, akik
– ki tudja hányadik kanál kóstoló után –
elégedetten dörmögtek. Arra természete-
sen egy pillanatig sem gondoltunk, hogy
a sok, már a versenyben járatos, „profi
kondéros” között valami kiemelkedõt al-
kothatunk. De úgy voltunk vele, lega-
lább tudjuk meg, hogy elképzelésünkkel
jó úton járunk-e (mert 1-2 trükköt azért
mi is bedobtunk a 10 kiló vaddisznóhús
közé)? Sajnos az értékeléskor csak az el-
sõ helyezetteket hirdették ki, ami megle-

hetõsen lehervasztott bennünket. Amint
késõbb megtudtam, mások is szerették
volna tudni, hogy a többiekhez képest –
ha már verseny volt a javából – hogy is
állunk. De mint tudjuk, „sírni csak a
gyõztesnek szabad”, mi meg a hagyma-
vágáskor úgyis sírtunk eleget.

A ’Vadételek asztala’ szakácsverseny
gyõztesei.

Vaddisznó kategória I. helyezett:
„Gulyáságyú” Magyar Honvédség fõzõ-
csapata.

Muflon kategória I. helyezett: H. L.
Konvergál Zrt. fõzõcsapata.

Szarvas kategória I. helyezett: VER-
GA–Alsópere fõzõcsapata.

Õz kategória I. helyezett: Egerbaktai
Vadgazdálkodási Egyesület fõzõcsapata.

ERDEI ÉTELEK MESTERE: „VADOR-
ZÓK” Bencés Diákok Székesfehérvári
Egyesületének fõzõcsapata.

Végül is fõztünk elfogyott. Gyomor-
rontásról visszajelzés nem érkezett, jól
éreztük magunkat. Minden bizonnyal
jövõre is ki tudunk állítani egy csapatot.

Pápai Gábor

Egyesületünk is benevezett




