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• „Neki köszönhető az újabb magyar világsiker” 
– ezzel a címmel jelent meg egy cikk a világ-
hálón 2018 szeptemberében. A cikk szerzője a 
Magyarországon élő, erdélyi születésű Kurkó 
Zsoltra célzott, aki akkor ősszel Európa legjobb 
„külföldi japán” séfje lett a Washoku World Chal-
lenge versenyen, amely a japán gasztronómia 
egyik legfontosabb megmérettetésének számít. 
Kizárólag olyan séfek vehetnek részt rajta, akik 
nem japán származásúak.

K urkó Zsolt nevére egyik is-
merősöm Facebook-oldalán 
fi gyeltem fel, nem sokkal azu-

tán, hogy 2019 januárjában negyedik 
helyen zárt a Tokióban megrendezett 
döntőben, ahol a többi kontinens 
nyerteseivel mérte össze tudását. 
Leginkább az lepett meg, hogy fa-
lumbeli, azaz ő is Csíkszentdomoko-
son született, onnan került 1996-ban 
Budapestre.

„A főzés szenvedélyem”

Európa legjobb „külföldi japán” séf-
jét gyerekkora óta érdekli a főzés, 
és rengeteget tanult szakács édes-
anyjától, például azt, hogy egyes éte-

lek milyen fűszerekkel ízesíthetők. 
„Már az első próbálkozásaim jól si-
kerültek, mert édesanyám tanácsait 
megfogadva készítettem el az éte-
leket” – mesél a kezdetekről. Azt is 
elárulja, hogy annak idején, amikor 
grillezni támadt kedvük, esetleg egy 
bográcsban készült ételre vágytak, 
mindig az édesapja vállalkozott erre 
a feladatra. Ennek tudatában nem 
meglepő, hogy ezt a mesterséget vá-
lasztotta.

Budapesten előbb egy arab étte-
remben kezdett dolgozni, majd 2002-
ben új területre, a japán gasztronó-
mia világába merészkedett: „Kihívás 
is volt, hiszen egy számomra teljesen 
ismeretlen konyha ízeit kellett a ven-

dégek elé tennem, és ez nagyon sok 
tanulással, új technikák elsajátításá-
val járt.” Azóta a Sushi Sei étterem-
ben dolgozik, ahol jelenleg séfh elyet-
tes. Úgy véli, szerencsés helyzetben 
van, mert az oszakai származású séf, 
Seiichi Kusumoto – akitől az autenti-
kus japán konyha ízvilágát tanulta – 
mindig segítette, hogy jó úton járjon 
ebben a műfajban.

Főzni Párizsban

Már 2017-ben is részt vett a japán Me-
zőgazdasági, Erdészeti és Halászati 
Minisztérium által szervezett Washo-
ku World Challenge verseny európai 
fordulójában, amelyben végül har-
madikként zárt. Helyezése nem törte 
le, nagyon sok tapasztalatot szerzett, 
magabiztosabb lett, és remélte, hogy 
megnyeri a következő évi kiírást. 
És úgy is történt: miután sikeresen 
túlesett az előválogatáson, követke-
zett a 2018. szeptember 21-ei döntő 
Párizsban, ahol nemcsak a végered-
ményt, hanem az előkészületeket, a 
főzési folyamatokat, a tálalást, sőt a 
megjelenését is pontozták az ítészek. 
Kilenc másik európai séff el versen-
gett kilencven percen keresztül, és ő 
volt az egyedüli, akinek a munkájá-
ba egyáltalán nem tudtak belekötni. 
Ennyit mondtak a főztjéről: „ez úgy 

tökéletes, ahogy van”. És milyen étel-
lel vette le a zsűrit a lábáról? A nimo-
novannal.

A Kurkó Zsoltot soraiban tudó 
étterem honlapja szerint a japán 

csúcsgasztronómia részeként felszol-
gált leves „egy rendkívül ízletes és 
kiemelt fontossággal bíró fogás, ami 
tükrözi a séf tudását, tehetségét és 
szakmai jártasságát. Egy szezonális 

Magyar ez a japán séf!
Csíkszentdomokosról a japán gasztronómia élvonalába
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A Nőileg lapcsoportunk társult kiadványa.

A versenyen bemutatott második fogás




