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NEM A JÁRVÁNYHELYZET MIATT, HANEM ANNAK ELLENÉRE MŰKÖDIK EGYRE TÖBB IGÉNYES ÉTTEREM ERDÉLYBEN A SZAKÍRÓ SZERINT

A minőséget és az árakat is emelik a vendéglőkben
Új szelek fújdogálnak a romá-
niai vendéglátóiparban: mi-
után a koronavírus-világjár-
vány begyűrűzése után teret 
hódított a házhoz szállítás, az 
étterem-tulajdonosok nagy 
része ezentúl sem akar erről 
a bevált receptről lemondani. 
Az étlap módosítása is szere-
pel a tervekben, az infl áció 
miatt pedig azok is drágítani 
készülnek, akik eddig nem 
tették meg ezt. A Krónikának 
nyilatkozó szakemberek sze-
rint is tetten érhető a változás 
a vendéglátásban, ugyanak-
kor ők is elkerülhetetlennek 
tartják az áremelést.

 » BÍRÓ BLANKA 

E lkerülhetetlen lesz a drágítás 
a vendéglátóiparban, az étte-
rem-tulajdonosok arra szá-

mítanak, hogy növekednek a ven-
dégek elvárásai, ugyanakkor az 
üzleti tervben továbbra is alapoz-
nak a házhoz szállításra – derül 
ki egyebek mellett a Gault&Millau 
étteremkalauz romániai felmé-
réséből. A reprezentatív közvéle-
mény-kutatás nemrég nyilvános-
ságra hozott eredményei szerint 
az éttermek 62 százaléka tervezi az 
étlap módosítását, 33 százalék ké-
szül a drágításra, 23 százalék pe-
dig csökkenti a tevékenységét. Az 
étteremkalauz kérdőívét az ország 
több mint tíz városából mintegy 
száz vendéglátós töltötte ki.

A válaszok alapján arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy az étter-
mek mintegy 45 százalékában a 
házhoz szállítás továbbra is fontos 
eleme marad a tevékenységnek. A 
tervezett változások között 62 szá-
zalék említette az étlap módosítá-
sát, 45 százalék növeli a házhoz 
szállítás mértékét. Úgy értékelik, 
a következő három hónapban a 
legnagyobb kihívás a vendégfor-
galom csökkenése lehet, másrészt 
a kulcsfontosságú alkalmazottak 
elveszítésétől is tartanak. Ez utób-
bi amiatt következhet be, hogy a 
képzett munkaerő egy része elván-
dorolt, másrészt a járványhelyzet-
ben sokan átképezték magukat, 
és más ágazatokban próbáltak 
szerencsét.

A vállalkozók ugyanakkor attól 
is félnek, hogy a beszállítóik nö-
velni fogják az áraikat. Másrészt 
meglátásuk szerint bizakodásra 
ad okot, hogy a vendégek visel-
kedésében is változásokra szá-
mítanak, 47 százalék arra számít, 
hogy az emberek több időt tölte-
nek majd étteremben, 73 százalék 
pedig úgy számol, hogy növek-
szik a kereslet a minőségi alap-
anyagok iránt.

Elkerülhetetlennek tűnik 
a drágítás
„Bizonytalan a jövő, valóban el-
kerülhetetlennek tűnik a drágí-

tás, ha minden egyébnek – az 
energiának, az üzemanyagnak, 
az alapanyagoknak – emelkedik 
az ára” – erősítette meg a felmérés 
egyik következtetését a Krónika 
megkeresésére Dóczi Lóránt, a 
sepsiszentgyörgyi Gado étterem 
és bisztró társtulajdonosa. „Nem 
lesz más választásunk, de a vég-
telenségig nem lehet emelni az 
árakat. Egyelőre nem látjuk a kö-
vetkezményeket, de félő, hogy a 
vendégkör nem tudja tartani a lé-
pést” – fogalmazta meg aggályait 
a vállalkozó. Mint mondta, attól 
tart, hogy ha már megfi zethetetle-
nek lesznek a hétköznapok, egyre 
kevesebben engedhetik meg ma-
guknak, hogy étterembe járjanak.

Meglátása szerint amúgy az a 
kategória, amely eddig is a magas 
minőséget kereste, valószínűleg 
ezután is meg tudja azt fi zetni, de 
ha egy átlagkeresetből élő család 
eddig is nehezen gazdálkodta ki 
az étterembe járást, ez hatalmas 
kihívást jelent majd, ha  megkét-
szereződik a rezsiköltsége. „Át-
lagbérből nehéz egy általános, 
minden szintet érintő drágítást 
kivédeni, ilyen helyzetben az alap-
vető kiadásokra sem jut” – vallja 
Dóczi Lóránt, aki abban bízik, 
hogy a beharangozott áremelé-
sek végül megtorpannak, hiszen 
a fogyasztónak is rossz, ha min-
den drágul, a vendéglátás pedig 
így is nehéz helyzetben volt, ezért 
kérdés, hogyan bírja ki az újabb 
terhelést.

Kérdésünkre ugyanakkor a vál-
lalkozó arról is beszélt, hogy fo-
lyamatosan újítanak, új fogásokat 
próbálnak ki, ami pedig beválik, 
azt fenn hagyják az étlapon, ami 
iránt nem mutatkozik érdeklődés, 
leveszik. Jelenleg is terveznek újí-
tásokat, de ezek nincsenek össze-
függésben a drágításokkal.

Dóczi Lóránt különben azt ta-
pasztalja, hogy még ebben a ne-
héz helyzetben is jelennek meg új 
szereplők a piacon, sokan próbál-
koznak házhoz szállítással, érkez-
nek a városba a multinacionális 
gyorséttermek, így a piac telítődik, 
de az árakat nem tudják csökken-
teni, ha a költségeik emelkednek.

A minőséget tartani kell,
az árakat nehéz
„A vendéglátást is váratlanul érte 
a járványhelyzet, azóta folyamato-
san kihívásokkal szembesülnek, 
újabb és újabb akadályokat kell 
leküzdeniük” – vont mérleget la-
punk kérdésére Kovács Zsolt, a 
kolozsvári Mikó étterem tulajdo-
nosa. Rámutatott, ő egyelőre nem 
tervez áremelést, kivárja, mi tör-
ténik szeptember–októberben, és 
akkor reagál a piaci mozgásokra, 
hatásokra.

„A vendéglátóipar teljesen más 
helyzetben van, mint a kereskede-
lem, ahol kisebbek az árrések. Egy 
étteremben rengeteg olyan költség 
van, amit nem lehet kispórolni, hi-
szen folyamatosan magas a vízfo-
gyasztás, a vendégek használják a 
mosdót, az abroszt mosni, vasalni 

kell. Ha minden drágul, a költsé-
gek növekednek, elkerülhetetlen 
lesz a drágítás” – mutatott rá a 
vállalkozó.

Amúgy ő is azt tapasztalta, hogy 
a vendégek igényei magasabbak, 
jobban megnézik, mire költenek, 
de a drágítás ezt a folyamatot is 
visszafordíthatja. „A napi menü 
esetében már tetten érhető a vál-
tozás, korábban a minőséget ke-
resték, hajlandók voltak többet 
fi zetni érte, most már fontosabb 
szempont lett az ár, és a lényeg, 
hogy meleg ételt kapjanak érte” – 
mondta Kovács Zsolt.

A vállalkozó ugyanakkor ag-
gasztónak tartja, hogy a szolgálta-
tók, a bankok kockázatos vállalko-
zásnak minősítik a vendéglátást, 
egyre nehezebb elérni egy szerző-
désmódosítást, hozzájutni egy hi-
telhez. Ilyen körülmények között 
egyre többen sodródnak a csőd 
szélére, zárnak be, és akik ma-
radnak, azok diktálják az árakat. 
„A Mikó étterem azzal növekedett 
folyamatosan, hogy tartotta a mi-
nőséget, továbbra is ez az üzleti 
politikánk, ám ha a költségek 
számottevően növekednek, kény-
telenek leszünk módosítani az 
árakat” – összegzett Kovács Zsolt.

Drágítással jön az új étlap
Az áremelést fontolgatják a 
nagyváradi Spoon bisztróban is 
az alapanyagárak emelkedése 
miatt – erősítette meg a Krónika 
kérdésére Zsupon György mene-
dzserasszisztens. Mint mondta, a 
pandémia kezdete óta nem drágí-
tottak, az elmúlt időszakban örül-
tek, hogy sikerült átvészelni az 
ágazatot sújtó személyzethiányt. 
Igaz, utóbbi sem rendeződött 
végérvényesen, a szakember sze-
rint az új alkalmazottak hozzá-
állása arra enged következtetni, 
hogy lesz még nagyobb is a mun-

kaerőhiány, a régi dolgozók egy 
részét viszont lehetetlenség visz-
szacsábítani, miután a lezárások 
idején megtapasztalták, hogy 
úgy is lehet pénzt keresni, hogy 
nincsenek kitéve egyes vendégek 
hozzáállásának. Zsupon György 
szerint pedig ez a fajta hozzáál-
lás sokaknál nem változott, bár 
várható lett volna. A legnagyobb 
– és nem pozitív – változást kü-
lönben abban látja az ügyfélkör 
részéről, hogy megszokták a ka-
napéról rendelés kényelmét, és 
ma ha betérnek egy étterembe, 
akkor gyors kiszolgálást várnak 
el, ami nem megvalósítható.

Ami pedig a drágításra vonatko-
zó kérdésünket illeti, a menedzser-
asszisztens elmondta, az alap-
anyagárak emelkedése nyomán 
a könyvelők már jelezték, hogy 
elkerülhetetlen a drágítás, mivel 
visszaesett a nyereség, vissza kell 
hozni a mínuszt. Várhatóan szep-
tember végén vagy október elején 
emelnek árakat a korábbi gyakor-
latot alkalmazva, vagyis egy-egy 
étel ára 1–2, legtöbb 4 lejjel fog 
emelkedni. Ekkor kerül sor az ét-
lap újabb cseréjére, ez pedig már 
a negyedik menüsor lesz a januári 
újranyitás óta.

A járványhelyzet csak
hátráltatja az ágazatot
„Megérett a helyzet a változásra, 
ám a  vírushelyzet óta nem tör-
tént  érdemi, a vendég számára 
érzékelhető változás az erdélyi 
vendéglátásban” –  értékelte a 
helyzetet megkeresésünkre Bor-
bély Zsolt Attila gasztronómiai 
és borszakíró. Mint részletezte, 
pozitív változás, hogy egyre több 
az igényes, jó hely, ám ez megíté-
lése szerint nem a járványhelyzet 
miatt, hanem annak ellenére tör-
ténik. A Dorozsmai Endre névvel 
is publikáló, Temesváron szü-

letett szakíró nem bízik abban, 
hogy a kihívások elé állított ága-
zat megerősödve kerül ki ebből 
a helyzetből, úgy véli, a járvány 
elleni messze eltúlzott mértékű 
védekezés csak rombol.

Kérdésünkre ugyanakkor kifej-
tette, nem gyűrűzött be Erdélybe 
a jobb minőség és magasabb árak 
jelenség. „Jobb minőséget azok 
az egységek nyújtanak, melyek-
nek egyébként is célja a folyama-
tos fejlődés. Őket a vírushelyzet 
csak hátráltatja” – szögezte le 
Borbély Zsolt Attila, aki szerint 
elképzelhető, hogy a fősodor és 
a csúcsszegmens rostálódik, a 
tömegétkeztetés megmarad, a 
csúcson pedig a tőkeerősek, a na-
gyon ügyesek és a jól pozicionál-
tak tudnak megmaradni.

Erősségek és gyengeségek
„Az erdélyi éttermek erőssége a 
húsz évvel ezelőtti helyzethez 
képest a minőség stabilizálódása 
egy nem túl magas, de elfogadha-
tó szinten” – szögezte le egyúttal 
Borbély Zsolt Attila. Kifejtette: ma 
már nem fordulhat elő, hogy egy 
átlagos helyen a gombapaprikás 
kínai konzervgombából készül-
jön, vagy hogy gulyásleves cím-
szó alatt paprikamentes, áttetsző 
„húslevest” hozzanak ki „gazda-
gon”, azaz húskockákkal és zöld-
séggel. Pozitív folyamat meglátása 
szerint, hogy kialakult egy élboly, 
melynek tagjai odafi gyelnek a mi-
nőségi alapanyagokra, szezona-
litásra, konyhájuk kreatív, kísér-
letező. A székelyföldi, jellemzően 
magyar kézben levő példákat 
említve a szakértő ide sorolja töb-
bek között a Bálványos Resort ét-
termeit – Fork, Forest, Gastrolab 
–, az udvarhelyi Schwartz bisztrót 
és a Pávát, a sepsiszentgyörgyi 

Szikrát, a Kastélyt és az Indivinót, 
a kézdivásárhelyi Jazz bisztrót. 
Arra is kitért, hogy felütve a leg-
utóbbi, 2019-ben megjelent román 
Gault-Millau kalauzt, az ott a 11 
pontot vagy annál többet elnyert 
éttermek mind ebbe a kategóriába 
tartoznak a kolozsvári Baraccától 
a nagyszebeni Pasajon át a temes-
vári Vintóig.

„Ami a gyenge pontokat ille-
ti, ma is jellemző a fősodorra 
a fantáziátlanság, egyes kony-
hatechnológiai hibák általános-
sága, mint például a klopfolás, 
ami tönkreteszi a hús textúráját, 
a húsok kiszárítása, a drágább 
alapanyagok kispórolása – tisz-
tességes, kellő mennyiségű vajjal 
készült krumplipürét kevés he-
lyen kapni –, a félkész termékek 
használata, ami a sült krumpli 

 » A szakember meglá-
tása szerint amúgy az a 
kategória, amely eddig is 
a magas minőséget keres-
te, valószínűleg ezután is 
meg tudja azt fi zetni, de 
egy átlagkeresetből élő 
családnak ez hatalmas 
kihívást jelent majd.

Új trendek. Több szempontból is átalakulóban van az erdélyi vendéglátás
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