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– Az első három közé végül 
nem jutottál be, de másfél hó-
napig nézhettük esténként, ho-
gyan is főzöl, versenyzel. Volt, 
amikor azt érezted, közel vagy 
ahhoz, hogy tied legyen a Séfek 
séfe cím?
– Persze, volt olyan pillanat, ami-
kor elhittem, hogy nyerhetek. Én 
amúgy nem olyan vagyok, aki fel-
adja. A nézők is folyton azzal biz-
tattak, hogy én, Áron meg Papdi 

Laci leszünk a döntősök, nem is 
hibáztam nagyon nagyokat. Úgy-
hogy volt, amikor hittem, hogy 
lehetek Séfek séfe is akár.

– Te amúgy kit tartottál legna-
gyobb ellenfelednek?
– Én mindvégig Papdi Lacit tartot-
tam a legtehetségesebbnek, neki 
is külföldi szakmai múltja van, 

nagy étel- és gasztronómiai isme-
rettel is rendelkezik. Őt tartottam 
a legesélyesebbnek, és a legna-
gyobb ellenfelemnek is.

– Miért szeretted volna ezt a 
címet? Elismerés? 10 millió 
forint vagy franciaországi to-
vábbképzés?
– Az elismerés is fontos, de én 
részt vettem külföldön is nagyon 
nagy színvonalú versenyen, ahol 
harmadik lettem, akkor is Ang-
lia legnagyobb séfj ei értékelték a 
munkámat. De a műsorban is, az 
elődöntőben is Michelin-csilla-
gos séfek kóstolták az ételeinket, 
és akkor is Lacival kettőnk étele 
volt a legjobb. Ami nekem legin-
kább tetszett volna, az a francia-

A székelyföldiek is nagy büszkeséggel követték másfél hónapig a fiatal ma-
rosvásárhelyi lány, László Andrea Beáta főzését estéről estére a TV2 gaszt-
ro-tehetségkutatójában. Andi végül a legjobb női séfként a döntőig menetelt, 
és bár nem ő lett a Séfek séfe, sok tapasztalattal, önismerettel és nagy ter-
vekkel távozott a műsorból.

Az örömöt nyújtó főzés

H I R D E T É S

Mindent szívesen elkészí-
tek. Bármi örömöt nyújt a 
főzésben, egy szimpla om-
lett elkészítése is reggel.

Andi az áhított séfköpenyben főz. 
Másfél hónapon át követhettük 
a TV2 gasztró-tehetségkutatójában
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Fine dining. Ebben a 
gasztronómiai stílusban szeretné 
kamatoztatni tudását
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