
A nagybetűs szabadság – interjú Danó Zoltánnal

Írta: Chef Chicken, Fényképezte: fotoBONDY 

Danó Zoltánnal, a Kogart étterem séfjével a Kogart Házban 
találkozunk egy kánikulai délutánon. Ars porticáról, 
egymásra találásról és kritikáról beszélgetünk miközben az 
étlapot is végigkóstoljuk. 
 
Hogyan lett szakács? 
 
Soha nem is akartam más lenni. Nem a szüleim által kijelölt út 
volt, már az általános iskola negyedik osztályától kacérkodtam a 
gondolattal. Sok időt töltöttem vidéken a nagyszüleimmel, az az 
egyszerűség, ahogy ők főztek, ahogy és amilyen ízekkel, rögtön 
megfogott. Bárhol dolgoztam is eddig, biztosan volt olyan fogás 
az étlapon, melyet otthonról hoztam magammal. 

 
Mit gondol, születni kell erre a szakmára vagy a kemény munka is meghozza a gyümölcsét? 
 
Amikor még versenyszerűen sportoltam mindig azt mondogatták nekem, hogy ha százból valakinek 20% tehetsége van, annak 
80-at kell hozzádolgoznia… Hát valahogy így megy ez. Nekem alapvetően jók a megérzéseim, hálás vagyok érte, hogy rögtön 
rátaláltam a szakmámra, az azonban, aki csak később talált rá erre a hivatásra, az jobban sáfárkodik a lehetőségekkel és az 
inspirációval. Aki tehetséges, kicsit talán lazábban kezeli a munkát. Az emberi természet gyarló.  
 
Sajnos a magyar szakma megosztott, Ön hogyan került a Magyar Gasztronómiai Egyesület csapatába? 
 
Nem tudatosan helyezkedtem, a főzési stílusom determinál a Magyar Gasztronómia 
Egyesülethez. Nem gondolom, hogy a másik oldal ellenfél vagy még kevésbé 
ellenség lenne, de azt igen, hogy az általuk képviselt gondolatok az önámítás 
kategóriájába esnek. Azt hiszem, akkor közeledhet majd a két oldal megint, ha a 
másik oldalon lejátszódik egy generációváltás, és végre bennük is tudatosul, hogy ez 
már a XXI. század. Hogy egy hasonlattal éljek, az apám másfajta zenét hallgatott 
mint én, amit én elfogadok viszont neki is el kell elfogadnia az én zenei stílusomat, és 
majd a közönség eldönti, hogy melyiket hallgatja gyakrabban. 
 
Hogyan került a Kogart Házba? 
 
Amikor a második Hagyomány és Evolúció versenyen döntőbe kerültem Kovács 
Gábor megkeresett. Nehezen adtam be a derekam, mert nagyon szerettem a Pesti 
Lámpásba dolgozni, éppen kezdtek kibontakozni azok a dolgok, melyeket közösen 
elkezdtünk, de végül négy hónapnyi egyeztetés után, 2008 májusában átigazoltam a 
Kogart-csapatba.  
 
Úgy látom, szabadkezet kapott… 
 
Ez itt maga a nagybetűs szabadság. Egyszerűen nem tudok visszaemlékezni olyan esetre, amikor nekem ne azt mondták volna 
itt, hogy „ahogy maga jónak látja“. Mindenben segítenek, mindenben támogatnak, bár az is hozzátartozik a tényekhez, hogy 
nincsenek is földtől elszállt kéréseim. Kovács úr azt mondta nekem anno, hogy ő nem csak szakácsot, hanem embert is keres a 
Házba, komoly elvárásokat táplált velem szemben, de azt hiszem, ezidáig sikerült is ezeknek megfelelnem. Nem állítom, hogy 
egyszerű lenne vele együtt dolgozni, de nagyon sokat ad a közös munka. Nagy szerencsénk volt egymással, mert az ő elvárásai 
egybeestek az én elgondolásaimmal, így egyikünknek sem kellett kompromisszumot kötnie eddig. 
 
Egy a művészettel szorosan összefonódott házban vagyunk, művészetnek tekinti Ön a gasztronómiát is? 
 
Hát ez egy nehéz kérdés. Az, aki elvégzi a zeneakadémiát, az mondhatja magáról azt, hogy művész – hogy én az lennék-e? Ezt a 
vendégnek kell megítélnie, én magamról sosem állítanám. 
 
Milyen szempontok szerint állította össze a vacsora étlapot? 
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Sokféle rétegnek szeretnénk megfelelni a negyedévente cserélt 
étlappal. Nem dolgozunk túl nagy menüvel, mégis szeretnénk 
kiszolgálni a magyarok és a külföldiek, a fiatalok és az idősebbek 
igényeit egyaránt. Fontos szempont, hogy szeretnénk egy 
mindenki számára elérhető kínálatot összeállítani. Itt vagyunk az 
Andrássy úton egy patinás épületben, ez szül egyfajta nimbuszt, 
az emberek azt gondolják, hogy a Kogart megfizethetetlen 
nagyestélyis hely. Ezt szeretnénk téglánként lebontani. Ide 
farmerbe is bejöhet bárki, és megfizethető áron ehet egy jót.

Kapott már hideget, meleget. Hogyan viseli a kritikát? 
 
Hát azt hiszem, ez természetes, nem lehet mindenkinek 

megfelelni. Az egyetlen dolog, ami bánt, hogy a kritikusok gyakran nem választják szét a szakmai szempontokat az ízlésbeli 
kérdésektől, és attól, amit a tányéron látnak. Fontosak számomra a visszajelzések, mindenből megpróbálok tanulni, de nem 
elsősorban a kritikusoknak, hanem a vendégeknek szeretnék megfelelni, de ha a kritikusok és a vendégek ízlése és véleménye 
egymásra talál akkor lehetünk igazán boldogok. 
 

Hozzászólások

Regisztrálj, vagy lépj be, hogy hozzászólhass a cikkhez! Klikk ide!

Következő > 
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