

Házikó: összeköti a vidéket a nagyvárossal
10+1 kérdés
a Házikó csapatához

a

Az alapítók: Bertényi Gábor és Szalai Mihály.
Már hat éve foglalkoznak
oktatással, kutatással, vidékfejlesztéssel.
Első közös vállalkozásuk az Agri Kulti
nevű vidékfejlesztési kutatóműhely, amely
a kutatások, a tanácsadás és később
a Házikó hátterét is adja.
Kettejük nevéhez fűződik a budapesti Szimpla
Piac, a Nagymarosi Piac,
a Balassagyarmati Piac és a Szimpla Háztáji
Kisbolt létrehozása is.
Bertényi Gábor eredeti végzettsége szerint
pszichológus, de nem dolgozott eredeti
szakmájában. A Central European Universityn
hallgatott környezettudományt és környezetpolitikát. 2011 és 2014 között az Eötvös
Lóránt Tudományegyetemen fenntartható
vidékfejlesztést is tanított.
Szalai Mihály végzettsége szerint földrajztanár, 2010-11-ben környezetismeretet
oktatott a Dunakanyar Erdei Iskolában. Innen
fordult aztán a vidékfejlesztés felé.

vidék, -et, -e; -ek | s Land | country, rural area
kutatás, -t, -a; -ok | e Forschung | research
vidékfejlesztés, -t, -e | ländliche Entwicklung | rural development
vállalkozás, -t, -a; -ok | s Unternehmen | enterprise
végzettség, -et, -e; -ek | hier: e Ausbildung | qualification
hallgat vmit | hier: studieren A | here: to study sth.
fenntartható | nachhaltig | sustainable
környezetismeret, -et, -e | e Umweltkunde | environmental studies

1 • Mi a Házikó koncepciója?
− A Házikó közvetlenül köti
össze a vidéket a nagyvárossal. Elhozza a kistermelők,
családi gazdaságok, biogazdálkodók terményeit és termékeit a városba, közvetle
nül a fogyasztó asztalára.
Friss, nyomonkövethető, zamatos termelői ala anyagokból készítünk mindennapi
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ételeket, szen dvicseket, salátákat, lev eseket, pitéket,
töltött és töltetlen pékárukat,
kekszeket. A kínálat a szezonok szerint alakul, mindig
abból főzünk, ami épp megterem, vagy amit korábban magunk befőztünk és a raktár
polcára tettünk. Nem használunk mesterséges adalékanyagot, ízesítőszert vagy

színezéket, és elvárjuk beszállítóinktól is, hogy ezektől
mentes alapanyagokat, termékeket hozzanak.

b

2 • Kinek a fejéből pattant ki
az ötlet?
− Az ötlet Szalai Mihály alapítóé volt, aki már 2014 januárjában győzködte Bertényi
Gábort a vállalkozás beindításáról. Akkor Gábor még
tanított az egyetemen, így
végül az üzem kialakításának munkálatai nyáron kezdődtek, és a termelés 2014
november elején indult próbaüzemben.

da vagy ez teljesen saját, „magyar“ koncepció?
− A vállalkozás elindítása után
keresgéltünk hasonló vállalatokat, kezdeményezéseket
Európa-szerte, de sikertelenül. Nem találtunk olyan élelmiszergyártó céget vagy éttermet, amely ennyire szigorú elvek szerint működik,
kizárólag helyi és tiszta alapanyagokat használva. Azóta több a hozzánk hasonló
kezdeményzés,
Michelincsillagos éttermektől kezdve
kis belvárosi éttermeken át
egyre többen figyelnek ezekre a szempontokra.

3 • Volt erre már külföldi pél-

4 • Milyen kritériumok alap-

2 016 . X III /1

P OR T RÉ TÁ R

P OR T RÉ TÁ R

magyar vállalkozások

2 016 . X III /1

ján válogatják ki, hogy kikkel
szeretnének együttműködni?
− Részletes minőségbiztosí
tási rendszerünk van, melynek minden beszállítónknak
meg kell felelnie. A legfontosabb szempont, hogy stabilan jó minőségű, természetes gazdálkodásból származó alapanyagot kapjunk.
A termelőnek igazolnia kell,
hogy saját terményét adja
el, illetve vállalnia kell, hogy
átlátható és tiszta módon
termel. További szempontok
a kis- vagy közepes termelési volumen, az őshonos és
tájfajták használata, a táji
adottságokat figyelembe vevő
hagyományos gazdálkodás,

a környezetkímélő módszerek használata, a gazdálkodónak munkaadóként betöltött szerepe, együttműködési
hajlandósága és innovatív,
újító kedve. Mindezeket azért
vesszük figyelembe, mert
valóban társadalmilag és
környezetileg felelős módon
termelő gazdálkodókkal szeretnénk együtt dolgozni.
5 • Hány munkatársuk van és
hány céggel dolgoznak együtt?
− Jelenleg 15-en dolgozunk a
Házikóban, ebből 5 fő a pékség és a konyha személyzete,
2 fő üzemvezető, 1 fő logisztikai személyzet, 4 fő irodai
személyzet és 1 fő ügyvezeM AGYA RUL TA NULÓK
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tő. Mintegy 50 termelővel,
gazdálkodóval és egyéb beszállítóval dolgozunk együtt.
Ebből kb. 30 termelő állandó beszállítónk, 6-8 termelő
szezonálisan szállít nekünk,

magyar vállalkozások

a többi partner pedig az alkoholos italokat, csomagolóanyagokat,
termeléshez
szükséges eszközöket szállítja. A megrendelőink száma
300 körüli, dolgozunk multi-

nacionális cégeknek, alapítványoknak, nonprofit szervezeteknek, állami és oktatási
intézményeknek is. Nagyon
változó, mennyit és milyen
gyakran rendelnek: van, aho-

dolgozunk, tehát nincsen saját üzlethelyiségünk, ahol vásárolni lehet. Vállaljuk akár
több száz fős események
catering ellátását is, vagyis a
személyzet, a tálalás, a terí-

kistermelő, -t, -je; -k | r Kleinproduzent | small farmer
gazdaság, -ot, -a; -ok | r Bauernhof | farm
biogazdálkodó, -t, -ja; -k | r Biobauer | organic farmer
fogyasztó, -t, -ja; -k | r Konsument | consumer
nyomonkövethető | nachverfolgbar | traceable
zamatos | schmackhaft | flavourful
töltött | gefüllt | here: with filling
pékáru, -t, -ja; -k | Backwaren (Pl.) | bakery product
befőz vmit | einkochen A | to preserve (fruits or vegetables)
adalékanyag, -ot, -a; -ok | r Zusatzstoff | additive
ízesítőszer, -t, -e; -ek | r Geschmacksverstärker | flavouring (agent)
színezőanyag, -ot, -a; -ok | r Farbstoff | colorant
beszállító, -t, -ja; -k | r Zulieferer, r Lieferant | supplier
kipattan | entspringen | here: to occur to sb. (an idea ≈)
győzköd vkit | zu überzeugen versuchen A | to try to convince sb.
üzem, -et, -e; -ek | r Betrieb | operation
kezdeményezés, -t, -e; -ek | e Initiative | initiative
elv, -et, -e; -ek | s Prinzip | principle
kizárólag | ausschließlich | exclusively
tiszta | rein | pure
minőségbiztosítási | Qualitätssicherungs- | quality assurance
származik vhonnan | stammen aus+D | to originate from

va hetente kétszer viszünk
20 főre reggelit, máshol csak
évente két konferenciát látunk el, de azok több száz fős
események.
6 • Hogyan fogadták a fogyasz
tók és a beszállítók ezt az
egyedülálló ötletet?
− A fogyasztói oldalon az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy az emberek egyre
inkább keresik az egészséges
ételeket, és egyre tudatosabb
fogyasztókká válnak. Így a
nyitottság megvan a fogyasztói oldalról, és általában azt
a visszajelzést kapjuk, hogy
nagyon izgalmas és előremutató a Házikó koncepciója.
24
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Ugyanakkor az ételeink kicsit
drágábbak, mint a nagyipari
módszerekkel előállítottak,
így nem elég a nyitottság, fizetési hajlandóság is szükséges. A termelőket pedig meg
kellett győzni az első hónapokban, hogy érdemes a Házikónak szállítaniuk, és akár
közösen terveznünk a jövő évi
termést. Később, amikor már
látható volt, hogy milyen jó a
Házikó fogadtatása, maguktól jelentkeztek a termelők
partnernek.
7 • Mennyire piacképesek az
áraik?
− Az átlagos piaci árnál általában 10-15%-kal maga-

c

d

sabbak az ételeink árai. Több
dolog is árnyalja viszont ezt
a képet. A magas minőségű alapanyagok drágítják a
termékeinket, de mivel közvetlenül vásároljuk őket a
termelőktől, így a nagy- és
kiskeresekedelmi árrést, a
közvetítő nyereségét nem
kell beleépítenünk az árainkba. Másrészt pedig kis és
rugalmas cég vagyunk, és
catering esetében sokszor
dicsérnek minket a jó ár-érték arányú és vevőközpontú
szolgáltatásunk miatt.
8 • Mi minden tartozik a Házikó portfóliójába?
− Jelenleg megrendelésre
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9 • Hogyan találják meg a fogyasztók Önöket?
− Elsősorban az online közösségi felületeken vagyunk
aktívan jelen, a Facebookon,
az Instagram-on és a Google
+-on is tartjuk a kapcsolatot
az érdeklődőkkel. A honlapunk is nagyon praktikus és
képekkel illusztrált, innen
is indíthatnak megrendelést
vagy megkeresést az érdeklődők. Emellett sokszor
szerepelünk a sajtóban is,
ezt annak tudjuk be, hogy a
Házikó igazán innovatív és az
emberek kíváncsiságát kivívó társadalmi vállalkozás.
Rengeteg fenntarthatósággal, vidékfejlesztéssel, kör2 016 . X III /1

tékek, ételek, italok biztosítását. Ha kisebb eseményről
van szó, vagy nem szükséges
személyzet, akkor papírdobozban kiszállítjuk az ételeket, és ott hagyjuk a megren-

delőnek. Céges meetinget,
kiállítás-megnyitót, konferenciát, ünnepi állófogadást,
esküvőt és születésnapi
meglepetésbulit is láttunk
már el.
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igazol vmit | nachweisen A | to certify, to prove
átlátható | transparent | transparent
őshonos | autochton | indigenous
tájfajta, -´t, -´ja; -´k | Sorten aus der Region | landrace, regional variety
hagyományos | traditionell | traditional
gazdálkodás, -t, -a | e Bewirtschaftung | farming
környezetkímélő | umweltschonend | environmentally friendly
hajlandóság, -ot, -a | e Bereitschaft | willingness
állandó | fix, ständig | permanent
alapítvány, -t, -a; -ok | e Stiftung | foundation
fogad vkit/vmit |annehmen A |to receive
tudatos |bewusst |conscious
nyitottság, -ot, -a |e Offenheit |openness
visszajelzés, -t, -e; -ek |e Rückmeldung, s Feedback |feedback
ugyanakkor |gleichzeitig |on the other hand, however
jelentkezik vminek | sich melden als |to apply
piacképes | marktgerecht | marketable
árnyal vmit | hier: mitspielen | here: to influence
magas minőségű | hochwertig | high-quality
árrés, -t, -e; -ek | e Marge | margin, mark-up
dicsér vkit | loben A | to praise
ár-érték arány, -t, -a; -ok | s Preis-Leistungs-Verhältnis | value for money

nyezetvédelemmel, társadalmi kérdésekkel kapcsolatos
konferencián, workshopon
is jelen vagyunk előadóként,
résztvevőként, vagy sokszor
cateringszolgáltatóként. A
televízióban is szerepelünk
néha, a Kék Duna és Borbás
Marcsi gasztroangyal is forgatott már nálunk.
10 • Mi a kedvenc terméke,
szolgáltatása a vásárlóknak?
− A legikonikusabb, legjellemzőbb termékünk a batyu, ami kelt leveles tésztába töltött zöldséges vagy
gyümölcsös péksüteményt
takar. Innen is ered a szlogenünk, hogy vidékfejlesztést

árulunk batyuba töltve. Nagyon sokan szeretik a mini
burgereket, amiket mangalica húspogácsával vagy zöldségpogácsával
készítünk.
A másik kedvenc a francia
pásztorpite, vagyis a quiche
zöldségekkel töltve.
+1 • Milyen érdekes anekdotát osztanának meg velünk?
− Gyakori eset, hogy új megrendelők, de akár még vis�szatérő partnerek esetében
is – hiába ismerik a Házikót
és alapelveit –, furcsa kérdések merülnek fel. Például:
lehet róla szó, hogy legközelebb lazacos szendvicset
is hozzatok? Vagy: olyan jó
M AGYA RUL TA NULÓK
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lenne, ha citromos és csokis
krémtúrót is hoznátok! Ilyenkor mindig fel kell hívnunk a
megrendelő figyelmét, hogy
amint ajánl nekünk magyar
lazactenyésztőt, citrom- vagy

akiknek már sikerült...

kakaóbab-termelőt, azonnal
utánajárunk a lehetőségnek,
de addig be kell érniük a Magyarországon
megtermelt
többi zamatos zöldséggel és
gyümölccsel.

vevőközpontú | kundenorientiert | customer centred
megrendelés, -t, -e; -ek | e Bestellung | order
tálalás, -t, -a | s Servieren | serving
teríték, -et, -e; -ek | s Gedeck | tableware
kiállítás-megnyitó, -t, -ja; -k | e Vernissage | exhibition opening
állófogadás, -t, -a; -ok | r Stehempfang | buffet reception
meglepetésbuli, -t, -ja; -k | e Überraschungsparty | surprise party
közösségi felület, -et, -e; -ek | Plattform der sozialen Medien | social
media
sajtó, -t, -ja | e Presse | press
betud vmit vminek | zurückführen A auf+A | to impute
kíváncsiság, -ot, -a | e Neugierde | curiosity
gasztroangyal, -t, -a; -ok | r Gastroengel | gastro angel
jellemző | charakteristisch | typical
batyu, -t, -ja; -k | e Tasche | bun
leveles tészta, -´t, -´ja; -´k | r Blätterteig | puff pastry
takar vmit | verstehen unter D | here: to consist of sth.
ered vhonnan | stammen | to come, to originate from
árul vmit | verkaufen A | to sell
húspogácsa, -´t, -´ja; -´k | s Fleischlaibchen, e Frikadelle | patty
pásztorpite, -´t, -´je; -´k | Shepherd’s Pie (Schäferkuchen) |
shepherd’s pie
legközelebb | das nächste Mal | next time
lazac, -ot, -a; -ok | r Lachs | salmon
krémtúró, -t, -ja; -k | r Cremetopfen, r Cremequark | cottage cheese
amint | sobald | as soon as
lazactenyésztő, -t, -je; -k | r Lachszüchter | salmon farmer
kakaóbab-termelő, -t, -je; -k | r Kakaobohnenproduzent | cocoa bean
grower
utánajár vminek | nachgehen D | to find out about sth., to check sth. out
beéri vmivel | sich zufrieden geben mit+D | to make do with sth.
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e

f

g

a. péksütemények
b. szendvicsek
c. saláták
d. gyümölcsös és zöldséges
batyuk
e. burgerek
f. hidegtálak
g. desszertek

Oldja meg az ECL-teszt feladatait! A helyes megoldás beküldői között 1 db „házikós
termelői csomagot“ sorsolunk ki. Beküldési Határidő: 2016. november 30. | Lösen
Sie die Aufgaben des ECL-Testes. Unter den richtigen Einsendungen wird ein „HázikóProduzentenpaket“ verlost. Einsendeschluss: 30. November 2016 | Submit the right answers
to the ECL test. Correct answers take part in a prize draw to win a „Házikó
„
Closing date: November 30, 2016
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