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hal vagy tengeri herkentyű adja az 
alapját, amihez gondosan válogatott 
zöldségeket adunk. Ezután érkezik 
a tökéletesen fűszerezett, aromás 
alapanyagokat is tartalmazó alaplé, 
majd az ételt teljesen le kell fednünk. 
Mindig csodálatos érzés látni, hogy a 
vendégek micsoda izgalommal eme-
lik fel a fedőt. A nimonovan illata, 
ami egyébként az adott évszakokra 
jellemző, különleges összeállításról 
is tanúskodik, szinte azonnal elva-
rázsolja őket. Ez az étel egyszerűen 
minden, ami szem-szájnak ingere, az 
íze pedig szó szerint szívmelengető.”

Japánban a magyar nagykövet 
gratulált

A csíkszentdomokosi születésű séf a 
tokiói döntőben megszerzett negye-
dik helyével is elégedett, mivel ismét 
rengeteget tanult. Szakszemináriu-

mon, illetve közös alapanyag-beszer-
zésen vett részt, majd a már jól ismert 
nimonovan leves mellett, tél téma-
körben egy ötszínű és ötféle techni-
kával készített főételt tett az asztalra. 
„Még a tokiói magyar nagykövet is 
eljött a versenyre, és személyesen 
gratulált ahhoz, hogy magyar sza-
kácsként képviseltem egész Európát. 
Egyelőre nem tudom, mikor indulok 
a következő versenyen, hiszen eh-
hez nagyon sok háttérmunkára van 
szükség, ami időigényes” – tudtuk 
meg Kurkó Zsolttól. A verseny után 
amúgy neki is felajánlották, hogy 
dolgozzon Japánban, ő azonban nem 
akar váltani.

A színfalak mögött

Főként az étteremben kísérletezik, 
hiszen egy hagyományos otthoni 
konyhában csak elvétve vannak 

olyan fűszerek és egyéb hozzávalók, 
amelyekkel dolgozik. „Szerencsés 
vagyok, mert a hobbim egyben a 
szakmám is, baráti és családi ösz-
szejövetelekkor szívesen főzök vagy 
épp grillezek, amit mindig örömmel 
fogadnak” – meséli Zsolt, akit min-
den nemzet konyhája kíváncsivá tesz 
a változatos, sokszor különleges ízvi-
lág miatt.

Noha a vendéglátóipar nem túl 
családbarát, úgy érzi, nem lehe-
tetlen összeegyeztetni a munkát a 
magánélettel: „Szép családom van, 
hálás vagyok a sorsnak a három 
gyermekemért, és amennyire tőlem 
telik, igyekszem jó édesapjuk lenni.” 
Emellett arra törekszik, hogy minél 
több emberrel megismertesse, meg-
szerettesse az autentikus japán kony-
hát. Úgy látjuk, a legjobb úton halad.
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