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A közös munkára nyitott, 
kíváncsi és ételszerető embe-
reket szólítják meg a Creative 
Food Lab-főzőműhelyek. Berke 
Krisztina-Ágnes, a projekt egyik 
ötletgazdája a kolozsvári foglal-
kozások típusáról, folyamatáról, 
eddigi tapasztalatokról beszélt 
lapunknak.

 » BEDE LAURA

A z ételkészítés közösségformá-
ló erejét újból és újból meg-
tapasztalják a Creative Food 

Lab ötletgazdái, Berke Sándor és 
Krisztina. A kolozsvári házaspár már 
hét hónapja tart főzőműhelyeket, 
és eddig sok pozitív visszajelzést ka-
pott. „Az emberek vágynak ilyen kis 
kalandokra a sok bezártság után. Mi 
meg igyekszünk nagyon óvatosan 
dolgozni, a járványügyi szabályok 
betartásával. Eddig, hála Istennek, 
ilyen szempontból sem voltak problé-
máink. Kisebb létszámokat fogadunk 
és maszkban főzünk” – mondta a 
Krónika érdeklődésére Berke Kriszti-
na-Ágnes. Hozzátette, a workshopo-
kon való részvételhez nem szükséges 
előzetes tapasztalat, a lényeg, hogy 
az ember szeressen enni, és legyen kí-
váncsi a főzésre, nyitott a közös mun-
kára. „Azokat szoktuk elérni és meg-
szólítani, akik nyitottak arra, hogy 

együtt főzzenek valakivel, akik szíve-
sen tanulnak és kísérleteznek. Ez elég 
széles skála, de persze mégis meg-
határoz egy célcsoportot. Azok, akik 
kőbevésett, hagyományos konyhát 
és recepteket keresnek, nem szoktak 
hozzánk jönni” – részletezte a projekt 
egyik létrehozója. Kifejtette, séf férje 
inkább konyhai gondolkodásmódot, 
technikaismeretet és bátorságot „ta-
nít”, mint kész recepteket, amelyeket 
manapság bárhonnan, bármilyen 
formában be lehet szerezni (online vi-
deók formájában számtalan található 
a világhálón, a jobbnál jobb receptes 
könyvekről nem is beszélve).

Berke Krisztina-Ágnes arról is be-
számolt lapunknak, hogy a legutóbbi 
kísérletük a tinédzserek és gyerekek 
megszólítása volt. Rámutatott, az 
ötletet két egymásra csúszott körül-
mény adta. Egyrészt a hosszú tavaszi 
vakáció, amire korábban még nem 
volt példa, tehát minden családra 
rászakadt a gyerekek „szórakoztatá-
sának” nem könnyű, nem kis logiszti-
kával járó feladata. Másrészt néhány 
hete még este nyolckor takarodó volt 
mindennap Kolozsváron, és így vilá-
gossá vált számukra, hogy az esti és 
felnőttek számára szervezett főzőmű-
helyeket nem tudják megtartani, 
hiszen mire hozzájuk érnek munka 
után, már túl késő lesz az átlagosan 
négyórás foglalkozások megtartásá-
hoz. Ezért szerveztek a vakációban 
gyerekeknek és tiniknek főzőműhe-

lyeket. „Ezek is igen izgalmasak vol-
tak, bár eredetileg nem terveztünk 
fi atal korosztállyal foglalkozni, sokat 
tanultunk egymástól, nekünk is na-
gyon jó élmény volt megtapasztalni 
a korosztályi sajátosságokat. Telje-
sen más egy gyerekcsoporttal, kistini 
vagy nagyobb tinicsoporttal dolgoz-
ni. Volt nálunk olyan gyerek, aki még 
nem sokat segített a konyhában, de 
olyan is, aki nagyon ügyesen moz-
gott, és a kérdésein is látszott, hogy 
van már tapasztalata” – részletezte a 
Creative Food Lab munkatársa. Hoz-
zátette, a kicsiknél az volt a kihívás, 
hogy mindenki kérdésére és biztonsá-
gára fi gyelni tudjanak, a tini korosz-
tálynál pedig az, hogyan tudják őket 
úgy provokálni, hogy élvezzék a felé-
jük támasztott kihívást. Így jutottak 
például a legnagyobb korosztálynál a 
csirkebontás ötletéig, vagy a házi tag-
liatelle készítés gondolatáig.

A kincses városi workshopok műfaji-
lag nagyon sokfélék. Van köztük boros 
főzőműhely, ahol a résztvevők 5-6 féle 
bort kóstolnak végig, és mindegyik-
hez főznek egy hozzá tervezett ételt. 
A kínálatban szerepelnek tematikus 
műhelyek: főételes, előételes, leveses. 
De volt már olyan, hogy a csoport min-
denből szeretett volna egy kicsit, így a 
foglalkozáson készült előétel, főétel és 
desszert is. Egyre nagyobb kedvenc a 
szülinapos főzőműhely, ahol vagy az 
ünnepelt főz meglepetés-szerűen a 
barátainak Berke Sándorral közösen, 

KIS LÉTSZÁMÚ CSOPORTOK, GYEREKEK ÉS FELNŐTTEK EGYARÁNT JELENTKEZHETNEK A KOLOZSVÁRI MŰHELYFOGLALKOZÁSOKRA 

Örömfőzés és konyhaismeret a kincses városban

Berke Sándor (balra) inkább konyhai gondolkodásmódot, technikaismeretet „tanít”, mint kész recepteket
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vagy maga az ünneplés egy közös 
örömfőzés. A programkínálatot ve-
getáriánus és vegán műhelyekkel 
tervezik bővíteni.

A résztvevőknek elég zsebre du-
gott kézzel és maszkkal menniük, 
esetleg a kedvenc kötényeiket vi-
hetik el otthonról, de azt is biztosí-
tanak a szervezők a Creative Food 
Lab-műhelyeknek helyet adó Chef’s 
Home-ban. Majd teli hassal, sok új 
információval és jókedvvel távoz-
hatnak 3-5 óra foglalkozás után. Az 
alapanyagokat, eszközöket a szer-
vezők biztosítják. A foglalkozások 
ára a műhely típusától, létszámától 
és az alapanyagok gurméságától, a 
borok számától függően fejenként 
150 lej és 300 lej között mozog álta-
lában. Ha olyan csoport jelentkezik, 
amely amúgy is egy „vírusközös-
ség”, családi, vagy baráti kör, akkor 
12 személyt is tudnak fogadni, ha 
pedig egymás számára ismeretlen 
emberek érkeznek, akkor 6-7 sze-
mély vehet részt egy-egy műhelyen. 
Ha egy csoport keresi meg a szer-
vezőket, akkor közös megegyezés 
alapján egyeznek meg a dátumról, 
egy másik lehetőség a Creative Food 
Lab Facebook-oldalán meghirde-
tett, előre lerögzített főzőműhe-
lyekre való jelentkezés. Érdeklődni 
a creativefood.chefshome@gmail.
com e-mail-címen lehet.

 » „Bár ere-
detileg nem 
terveztünk fi atal 
korosztállyal 
foglalkozni, 
sokat tanultunk 
egymástól, ne-
künk is nagyon 
jó élmény volt 
megtapasztalni 
a korosztályi 
sajátosságokat. 
Teljesen más egy 
gyerekcsoport-
tal, kistini vagy 
nagyobb tinicso-
porttal dolgozni” 
– mondta Berke 
Krisztina-Ágnes.

Szorgos kezecskék. Pizzakészítést is tanultak a gyerekek

Szupermarketben játszották el 
az esküvőt Sepsiszentgyörgyön 

„Szervezz esküvőt szupermarketben. Azt szabad” – ezzel a 
felhívással szólította meg tegnap követőit Facebook-olda-
lán a Gado vendéglő. A sepsiszentgyörgyi étterem a napok-
ban „lakodalmat” szervezett egy szupermarketben, hogy 
felhívja a fi gyelmet a kettős mércére: amit nem szabad a 
vendéglátóegységekben, meg lehet tenni egy szupermar-
ketben. Dóczi Lóránt vállalkozó a Krónikának elmondta, 
egy fi atal pár játszotta el a menyasszony és a vőlegény 
szerepét, ők valóban arra várnak, hogy amikor lazítják a 
korlátozásokat, megszervezhessék igazi esküvőjüket. A 
pap, a tanúk szerepet játszottak, a bevásárlók voltak a 
„vendégek”, fotós és videós megörökítette az eseményt. 
„Jó volt a fogadtatás, nem zavartunk senkit, a szabályokat 
betartottuk” – idézte fel Dóczi Lóránt.

 » FORRÁS: FACEBOOK/ KOVÁCS - THE CASTLE RESTAURANT

Kutyákkal „szűrnék 
ki” a fertőzötteket

M inden egyes esetben megtalálták 
a pozitív koronavírusos mintákat 

azok a kutyák, melyeket egy kísérleti 
projekt keretében idomítottak be a 
SARS-CoV-2 vírus azonosítására. A 
temesvári Victor Babeş járványkórház 
és a nagyszebeni Dr. Aurel Greblea 
kutyakiképző központ által indított 
program keretében öt német és egy 
belga juhászkutyát tanítottak be. Az 
ebeket a nagyszebeni reptéren vetik 
majd be a fertőzöttek „kiszűrésére”. A 
kutyák a külföldi érkezések terminál-
ban szag alapján azonosítják a beteg 
utasokat. (Hírösszefoglaló)




