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Bajnokok reggelije 
Casino Mocca, az újhullámos kávépörkölés hazai szentélyéte
Breakfast of champs – The temple of new-wave coffee roasting

Nem interjút akartunk készíteni Lajossal 
és Szabolccsal, az egyik leghíresebb hazai 
kávépörkölőüzem alapítóival: egyszerűen 
beszélgetni akartunk velük arról, honnan 
indultak, hova tartanak. Van-e értelme 
megkérdezni mindazt, amit már sokszor 
elmondtak a rengeteg szakmázós riport 
során? Nem mintha nem lenne fontos, 
hogy a fiúk professzionális háttere igen iz-
mos (cup tasting bajnokokról van szó, La-
jos pedig világbajnoki címmel is dicseked-
hetne, ha szokása lenne a dicsekvés), de ami 
az apró budafoki pörkölőüzem levegőjében 
szinte harapható, az az elkötelezettség, és a 
megalkuvásra képtelen profizmus. Minden, 
amit a mérnöki oldalról, és az egyáltalán 
nem száraz, ámde szakmai tényekről illik 
tudni, a honlapjukon - casinomocca.hu -  
feltüntetett riportokból megtudható. Rep-
kednek a szövegben az insider-kifejezések 
a víz kémiájáról, a termőterületek jelleg-
zetességeiről, a felöntéses cuppingról, 
ültetvényszelektált kávéról, savasságról. 
De minket a szoftvervezérelt pörkölőbere-
dezést irányító ember is érdekelt.

Nem meglepő, hogy a Casino Moccás hét-
köznapok is egy jó kávéval kezdődnek 
reggel, amit az illatorgiával átszőtt dol-
gos munkaórák követnek. Mint minden 
kereskedő cégnél, itt is vannak ismétlődő, 
ismerős, meg kicsit kevésbé szokványos 
munkafolyamatok is: ügyfelekkel történő 
e-mailes kapcsolattartás, megrendelések 
feldolgozása, pörkölések ütemezése, a zöld-
kávé készlet menedzselése, beszerzések 
koordinálása, a pörkölt tételek  érzékszervi 
vizsgálata, a napi cupping, a pörkölt szemek 
egyenkénti átválogatása és csomagolása.

Ne csodálkozz, ha annyira magával ragad 
a szent elhivatottság, ami a róluk szóló 
cikkek soraiból árad, és amit a személyes 
találkozás még jobban felerősít, hogy azon-
nal kávébérletet akarsz venni: Ez a belépőd 
a specialty kávézás világába, ennek virtuá-
lis felmutatásával biztosíthatod, hogy min-
dennapi kávédat a futár kéthetente házhoz 
hozza. És tudod, mi a furcsa? Hogy egyál-
talán nem akarnak meggyőzni arról, hogy 
csak specialtyt lehet inni, és hogy csak 
tőlük vásárolj: Te akarod ezt, és még csak 
nem is ravasz marketingeszközökkel érik el, 
hogy azt gondold, te akartad. Egyszerűen 
boldoggá tesz a tudat, hogy ez a csodálatos 
ital olyan gondos, hozzáértő kezeken megy 
keresztül, amelyek kizárólag a minőségre 
koncentrálnak. Ebből pedig a kávékészítés 
egész folyamata során nem szabad enged-
ni: a hibátlanul elkészített kávé útja a ter-
mőterületen kezdődik, ahonnan a kivételes 
minőségű alapanyag származik, ami az-
tán tehetséges kereskedők révén kerül a 
pörkölőhöz, majd a barista simogatja ki a 
szemekből azt a kávét, amit elfogyasztunk. 
Hibátlannak aposztrofáltuk, ami nem jelen-
ti azt, hogy mindenkinek ugyanaz a kávé 
fog ízleni. Hogy ne kelljen túlmagyarázni, 
egyszerűen gondoljunk a borra. Ebben a 
folyamatban a pörkölő mérnök és művész 
egy személyben: Nem formálhatod az  
anyagot csupán kreativitással és érzékkel, 
ha nem ismered alaposan a tulajdonságait, 
ha nem tudod, mire hogyan reagál. 

A Casino Mocca fennállása 8. évére elérte, 
hogy nem csak a hazai, minőségre nyitott 
piac - vagyis specialty kávézók, mint a  
Fekete és a Major és a lelkes home baristák 

- részére szállít kis tételben termesztett, 
friss szüretből számazó, a termőterület 
sajátosságait felszínre hozva pörkölt kávét, 
hanem szépen épülnek a szomszédos 
országok elkötelezett vevőivel is a kapcso-
lataik. 

Te is részese lehetsz ennek a hangulatnak. 
Lali és Szabi szeretettel látnak hétfőnként 
a CasMo klubesteken 17:00-21:00 között, 
ahol nem csak baristákat várnak egy kis 
továbbképzésre, együttgondolkodásra, ha-
nem azokat a megrendelőket is, akiket az 
átlagosnál jobban izgat a kulisszák mögötti 
történet. Ha kész lesz a szomszéd helyiség 
is, amit nemrég csaptak a főhadiszálláshoz 
a fiúk a kis gyárépület-negyedben, akkor 
majd szó szerint is nagyobb teret kap-
nak hazánk kávéimádói, hogy a világ egyik 
legszebb italát érintő témákban lubickol-
janak. Kávéval, kávéról, a kávépörkölő mel-
lett: ha kandalló és kanapé is kerül, attól 
tartunk, nehéz lesz betartani a zárórát.

We’re presenting Casino Mocca, the temple of 
new-wave coffee roasting. These modest guys, 
Lajos and Szabolcs, have a solid professional 
background, but their commitment is even 
more noticeable. Their website represents this 
quite well: casinomocca.hu. At Casino Mocca 
every morning starts with a nice cup of coffee 
followed by working hours including processing 
of orders, scheduling of roasting, managing the 
stock of green coffee, coordinating supplies, 
sorting and packaging roasted beans, etc. 

Don’t be surprised to be overwhelmed by their 
dedication so much that you want your coffee 
delivered to your door. They achieve this feeling 
without any marketing methods whatsoever.
After eight years of existence Casino Mocca 
does not only offer to Hungarian specialty cafés 
– like Fekete and Major – but reaches out to 
purchasers in the neighbouring countries.
You can also be part of this. 

Lali and Szabi are happy to welcome you at the 
CasMo club nights Mondays between 5 pm and 
9 pm where they expect not only baristas for 
training but clients who are interested in the 
story behind the curtains.
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A Casino Mocca kínálatában már szerepelt 
múlt évben a WORKA, egy apró etiópiai 
termelői szövetkezet nevét viselő, nedves 
eljárással feldolgozott tétel, amely most 
Múzeum körúti specialty kávézónk, a 
Fekete karácsonyi kínálatában fog szere-
pelni. A Workát jellemző fő ízkarakterek a 
kajszibarack, a citromfű és a bergamott. 
Szerencsére a Casino Moccával rendszerint 
egyetértünk a folyamatosan változó kínála-
tunk összeállítása során, és a karácsonyi 
választékunkat illetően sem volt nehéz dol-
gunk. Nem csak az ízlésünk hasonló, hanem 
az a törekvésünk is, hogy valamilyen szem-
pontból különleges kávéval dolgozzunk, 
mint ami ennek a kicsiny, 310 tagból álló 
termelői szövetkezetnek a terméke.  

Egy 21. századi, felelősen gondolkodó vál-
lalatnak, legyen az pár fős kisvállalkozás 
vagy multicég, alapvető törekvése kell, 
hogy legyen a folyamatai átláthatóságának 
biztosítása. A fenntartható, minőségi és 
fair termelés és kereskedelem úgy műkö-
dik jól, ha a termék útja a kezdettől a 
végéig követhető. Gondoljunk csak a fast 
fashion-re: ha a vásárlók tudnák, hogy a 
ruházatukat milyen körülmények között 
élő emberek készítik, tudatosabban válasz-
tanák azon márkák kétségkívül drágább, de 
minőségi termékeit, amelyeknél meglátják 
a termék mögött az emberi tényezőt is. 
Honnan jön tehát ez a jellegzetesen etióp 
ízjegyekkel rendelkező, Yirgacheffe típusú 

őshonos arabica variánsokat taralmazó 
tétel? A Worka egy mindössze 310 tag-
ot számláló termelői szövetkezet Etiópia 
Gedeo zónájában, Dilla városától mintegy 
80 km-es távolságra. Az 1970-es évekig 
Dillában ért véget az Addisz-Abebából 
délre tartó, egész évben járható út, így a 
város a kereskedelem (főleg a Yirgacheffe 
kávé) fontos központjává vált.  Az ország 
300.000 tonnás kávétermelésének mint-
egy 95%-át 1.100.000 őstermelő adja. A 
fennmaradó 5%-on állami és magánkézben 
lévő ültetvények  osztoznak, melyek  száma 
folyamatosan nő.

A Worka termelői szövetkezetet tagjai  
összesen  kb. 800 hektáron gazdálkod-
nak a Yirgacheffe régió Gedeo zóná-
jában. A 2005-ben alakult Worka még 
abban az évben csatlakozott a régióban  
működő  szövetkezetek egyesüléséhez, a 
Yirgacheffe Coffee Farmers Coopera-
tive Union-hoz (YCFCU). A jelenleg 26 
szövetkezetet (mintegy 300.000 em-
bert) tömörítő YCFCU küldetése, hogy 
promotálja  és  szakmailag támogassa a 
minőségi kávétermesztést és erősítse a ter-
melőket védő  szociális hálót. A  tagoknak 
nagyjából  a  fele - többek  között a Wor-
ka  is -  rendelkezik organikus minősítés-
sel. A minősítés segíthet magasabb áron 
értékesíteni a kávét a fenntarthatóságra és  
a  környezetvédelemre érzékeny piacokon. 
A Worka afféle mintaszövetkezetként  is  

működik: itt kezdtek el elsőként kísérletezni 
farmszelekcióval, olyan gazdálkodók ter-
mésének a szelektív feldolgozásával,  akik  
munkája  később  oktatható  mintaként  
szolgálhat  a  többi  farmer  számára.

Ismerjük meg kicsit jobban magát az etióp 
kávét! Etiópia a kivételes, és szakember 
számára vakkóstolással biztonsággal bea-
zonosítható kávé hazája. Több száz helyi, 
őshonos arabica variáns jellegzetes, egye-
di íze, a jellemzően vadon növekvő cserjék 
és az izgalmas mikroklíma ötvöződik az 
etióp kávéban. A szigorú szüreti protokollt 
betartva, a beérkezett cseresznyék át-
válogatása után azokat nedves vagy  száraz 
eljárással dolgozzák fel. A Workánál a 
nedves eljárást alkalmazzák, ilyenkor a ma-
gokat borító nyálkás réteget hagyományos, 
36-48 óráig tartó fermentációval bontják 
le, majd ismételt mosás után 10-12 na-
pot szárítják őket emelt, afrikai ágyakon. 
Export előtt a kávé az YCFCU minőségel-
lenőrző központjába kerül egy végső 
kontrollra, melyet követően a magasabb 
minőségi osztályt elérő kávékat  magasabb  
termelői  prémiummal honorálják. 

A cikk a Casino Mocca szakmai anyaga 
alapján készült.

You met WORKA amongst Casino Mocca’s 
offers last year. This wet processed item 
bears the name of a tiny Ethiopian producer 
cooperative and it will be found with the 
Christmas offers of our specialty café, fekete. 
The typical taste characters are apricot, 
lemongrass and bergamot. 

The journey of the item can be tracked from the 
beginning until the end. Worka is a producer 
cooperative with only 310 members in the 
Gedeo zone of Ethiopia, 80 kms from the city of 
Dilla, which is an important centre of trade. The 
members of Worka manage 2000 acres of land. 
In 2005 Worka joined the Yirgacheffe Coffee 
Farmers Cooperative Union (YCFCU). The 
mission of the Union is to promote and support 
the quality production of coffee. About half 
of the members, including Worka, have been 
qualifi ed as organic. 

The unique taste of indigenous arabica, wild 
plants and interesting microclimate are 
combined in Ethiopian coffee. The cherries are 
selected and processed either with dry or wet 
method. Before export the coffee goes through 
the YCFCU’s quality control.

The article is based on the specialised material 
of Casino Mocca.

Etiópiában született
Honnan jött a Worka, a Fekete karácsonyi kávéja?
Born in Ethiopia – Where does WORKA, 
our Cristmas coffee, come from?
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Would you please be so kind as to give an 
interview for me, answering the questions 
like..tell me a bit about yourself, who are 
you, where are you from and what are you 
doing in Hungary? How did you end up liv-
ing here? How did you found fekete? Why 
do you like it? What do you like it about 
the most?

My name is Daria or Dasha for my closest 
friends, a 23 year old dreamer. I am a mix 
of different bloods, Russian-Greek-French-
Jewish, Ukrainian born and Hungarian 
raised. My parents used to live here before 
I was born and till I was 7 years old, later 
on we moved to Moscow, then I fi nished my 
high school in Kiev and when I turned 18 
got back to Budapest. I always knew that I 
will get back here as in my heart Budapest 
was always a true home. So when the time 
came to choose a degree and where would I 
perceive it, it wasn’t really much of a ques-
tion. So there I was, 18 years old ,with the 
luggage that was bigger than myself, just 
arrived from the airport. Bright smile, big 
dreams and incredible excitement for fu-
ture discoveries. My university campus at 
ELTE, was just across this lovely coffee shop 
called Fekete,someone told me that in Hun-

garian it is black. Though at that time it was 
a very small minimalistic place with Bence 
Bagdi creating small paintings in your cup 
and helped to warm your heart before the 
lectures. Was it for the style, a great quality 
coffee or super inviting baristas, immedi-
ately I felt for this place and kept coming 
back over and over again. With months 
passing by they grew to a bigger place, just 
inside of the same building. I call it a small 
nirvana as it is located just in the middle of 
a very chaotic location, yet when you are 
there not a single sound or image would 
give that away. A style that I would describe 
as an incredible mixture of Scandinavian 
minimalism with Parisian warmth. Now 
that I am 23, this place became a second 
home to me and my friends, a lovely tra-
dition that we share. A wonderful place to 
have a breakfast, talk with the loved ones 
and enjoy the most amazing cup of coffee. 
I think that’s as simple as that. That’s why 
I love it. So it’s our Happy 6th anniversary, 
Fekete! And so much more to come.

A guest like us
Dasha, a free spirited coffee enthusiast calls Fekete her second home
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Kicsit mesélj magadról kérlek, mivel 
foglalkozol a hétköznapokon? 

Vásárhelyi-Nagy Mária Flóra, vagyok, ha-
todéves (végzős) orvostanhallgató, és ku-
tatóorvos szeretnék lenni. Egyetem mel-
lett az MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézetben tudományos diákkörösként 
dolgozom a Neuroimmunológiai laborban. 
Jelenleg egy stroke-al foglalkozó projekten 
ügyködöm. Azt vizsgáljuk, hogy a gyulladás 
milyen hatással van a stroke-on átesett em-
berek agyára.

Otthon is lelkes kávéfogyasztó vagy?

Kizárólag vizsgaidőszakban, de akkor sem 
túl lelkes... csak a koffein miatt. Egy jó esz-
presszót az ember nem tud elkészíteni 
otthon, a fi lterkávék pedig nem igazán állnak 
közel hozzám. Akkor már inkább egy jó kínai 
vagy japán tea...

Hogyan találtál rá a Feketére, mióta jársz 
hozzánk? Vissza tudnál emlékezni arra, 
milyen volt amikor először jártál nálunk? 
Mi volt az, ami megfogott benne, ami miatt 
elkezdtél visszajárni?

Évekkel ezelőtt ajánlotta valaki, és egyér-
telműen a jó kávé hozott vissza. Elég szigorúan 
döntök, és a helyválasztásnál nekem az étel/
ital minősége áll az első helyen. Én tipikusan 
az a vendég vagyok, akit mosollyal nem lehet 
megtartani, ha nem jó a cucc... (Hagytam 
már ott a minőségromlás miatt törzshelyet.) 
Itt mindig azt kaptam, amiért jöttem. Az már 
csak non plus ultra, hogy nagyon hangulatos 
a hely és kedves a kiszolgálás. Az időnként fel-
lelhető vegán sütikről nem is beszélve! 

Az elmúlt években nagy volt a mozgás, 
cserélődtek a baristák, kisebb-nagyobb áta-
lakításon esett át a kávézó. Milyen hatással 
volt ez rád, mint törzsvendégre?

Őszintén szólva a kávé maradt a régi, szóval...

Mitől függ, hogy éppen egyedül, társaság-
gal, kismalaccal jössz hozzánk kávézni? Mi-
lyen céllal térsz be hozzánk?

Általában egyedül jövök, hiszen a napi ritmu-
som és időbeosztásom így engedi meg.  Egy 
jó reggeli vagy ebéd utáni kávé határozottan 
jobbá teszi a napomat. 

Egyre népszerűbb, hogy az emberek hozzák 
magukkal a házikedvenceiket, egyre több 
hely állatbarát. Mesélnél kicsit, hogyan es-
ett épp egy kismalacra a választás, hogyan 
is néz ki az élet egy kismalaccal a városban?

A törpemalacom - Lajos-,  az ELTE Etológia 
tanszék Családi Törpemalac Programjában 
vesz részt. Múlt nyáron bejárta a sajtót, hogy 
malacnevelőket keres az egyetem, én pedig 
kapva kaptam az alkalmon, így került hozzám 
a malac. Nagyon érdekes kísérletsorozatban 
kutatják a sertés szocializációs képességeit, 
a kutyákkal való hasonlóságát (különbségét) 
és azt, hogy a malacok agya hogyan dolgozza 
fel az emberi nyelv jeleit. Természetesen nem 
bántjuk őket, egy teljesen ártalmatlan agyi 
képalkotó eljáráson fognak átesni (MRI), ami-
ben már sok kutyus is részt vett a tanszéken. 
Nos, én az elmúlt egy évben azt tapasztaltam, 
hogy egy iszonyú okos, ragaszkodó, fantaszti-

I am a senior medical student and I want to be 
a medical researcher. I work at the Institute 
of Experimental Medicine at the Neuro-
Immunology lab. At the moment I am working 
on a project related to stroke. At home I only 
drink coffee during the exam periods, but I’m 
never an enthusiast, I do it because of the 
caffeine. You cannot make a good espresso at 
home, I prefer a good Chinese or Japanese tea. 

This place was recommended many years ago 
and obviously the good coffee is what lures 
me back. I usually come alone because of my 
schedule. A nice cup of morning coffee makes 
my day! Sometimes my miniature pig, Lajos, 
is my companion. He takes part in the Family 
Miniature Pig Programme of ELTE’s Ethological 
Department; this is how I got him. 

They examine their social skills and the 
differences between pigs and dogs. In my 
experience, it is a clever, devoted and docile, yet 
very stubborn animal. Life is not easy with it!

kus állatról van szó. Teljesen szobatiszta, hi-
hetetlenül tanulékony... De nem könnyű vele 
az élet! :D 

Nagyon önfejű állat, nem szívesen követi a 
gazdáját, ha nincs kedve, hiába érti, mit akar 
tőle az ember. Ezért hozom mostanában 
kevésszer magammal. Ez van, nem kutya. 
Persze nem cserélném le! Azt is hozzá kell 
tennem, hogy mostanában sok időt tölt 
vidéken a szüleimnél, ahol szabadon kimehet 
a kertbe napközben. Ugyan a malac tartható 
lakásban, de az az optimális, ha van kert. 

Van esetleg bármilyen észrevételed, jótanác-
sod a kávézó részére?

Csak így tovább!

Amíg jó a 
kávé, marad:
Flórának malaca van és orvosnak készül
// Interview with Mária Flóra 
Vásárhelyi-Nagy, regular
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Szakács Alexandra (mi persze csak Szandi-
nak hívjuk, kivéve ha rosszat csinált, de ilyen 
sosincs...) lassan 1 éve erősíti a fekete csapa-
tát. Színes önéletrajza rögtön felkeltette az 
érdeklődésünket, aztán berobbant az inter-
júra és onnantól nincs megállás.

Szandi ruhatervezést tanult, de mellette min-
dig sütögetett a barátainak, családjának, az-
tán ez szerelemmé nőtte ki magát és a cukrász 
suli elvégzése után belevágott az édes életbe 
és kipróbálta magát több cukrászdában. 
Végül egy szerencse folytán hozzánk talált és 
rögtön megvolt a közös hang. Azóta rendre 
süti a fantasztikus  vegán mogyorókrémes 
tortát, pohárdesszerteket, a fekete ked-
vencét, a pisztáciás sajtortát és most épp 
kreatív bejgli recepteken dolgozunk.

Szívesen használ élő virágot a tortái 
díszítésére és meglepő ízeket kombinál a 
műveiben. Rendelni ér!

How did I become the confectioner of Fekete? 

Szandi alkot: út a ruhatervezéstől 
a pisztáciás sajttortáig

Alexandra Szakács has been part of our team 
for a year. Her CV got to us immediately. She 
studied clothing design but has always baked 
for her friends and family. 

Her hobby became her passion and she fi nished 
confectionery school. Luckily, we have found 
each other and since then nothing stops her 
from baking fantastic vegan peanut cream 
cakes, dessert cups and fekete’s favourite, 
pistachio cheesecake. 

She likes using fl owers for decoration and 
combines surprising fl avours.
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Az étlapunkon újonnan megjelent Amigos 
menü ízeiben és történetét tekintve is külön-
leges: Az Amigos a gyerekekért Alapítvány 
egy egyetemistákból álló szervezet, 4 éve 
járnak rendszeresen a kórházakba, hogy mo-
tiválják a gyerkőcöket a gyógyulásra nyelvta-
nuláson, játékon, kézműveskedésen, barát-
kozáson keresztül, boldogabbá téve a beteg 
gyerekek mindennapjait. Az Amigók mindig 
ott vannak, ha ígérték, napról napra és hétről 
hétre látogatják a gyerkőcöket kitartó lel-
kesedéssel. 

Jelenleg 5 budapesti és 1 szegedi kórház-
ban tevékenykednek, az egész országban 
összesen 94-en. három éven belül még négy 
gyermekonkológiai központba szeretnének 
eljutni: Debrecenbe, Miskolcra, Szombat-
helyre és Pécsre – legnagyobb álmuk, hogy 
minden gyermek mellett legyen egy Amigo.

Te miben segíthetsz? Te is hozzájárulhatsz, 
hogy még egy városba vigyen boldogságot az 
Amigo! 

Az Amigo menü a Fekete kávézó és az Amigos 

a gyerekekért alapítvány közös találmán-
ya, melynek célja az alapítvány támogatása, 
hogy közelebb hozhassuk a vendégekhez ezt 
a rendkívüli szervezetet. Válaszd az Amigo 
menüt - biztosak vagyunk benne, hogy job-
ban fog ízleni így, hogy tudod mit támogatsz 
vele!

“Az egyik legcsodásabb dolog Amigóként 
az a szeretet és hála, ami körbevesz minket 
minden kórházi látogatáskor. Számunkra ez 
a heti pár óra csupán felajánlott szabadidő, 
a gyerekeknek viszont ezek az órák és lá-
togatások nagyon fontosak, nem maradnak 
játszópajtás nélkül egy olyan megterhelő 
helyzetben, ami gyakran a felnőtteket is 
próbára teszi. A gyerkőcök bizalma, hálája 
– na és az örömük, mikor meglátják, hogy 
érkeznek az Amigók – a legnagyobb ajándék!”

Tegyünk és együnk együtt azért, hogy egy 
nap minden beteg gyermek mellett lehessen 
Amigo! <3

Amigos menühöz fi zetéskor kérd az Amigos 
matricát! www.amigosagyerekekért.hu

Amigos for the Children is a foundation based 
on students. It all began four years ago with a 
team consisting of ten enthusiastic members. 

Since then we have succeeded to tenfold the 
number and kicked off a new team in the city of 
Szeged. Our long-term purpose is to be there 
in all of the Hungarian oncological centres for 
children. 

Your donation is going to get us one step closer 
to our dream; to have an Amigo next to every 
child!

www.amigosagyerekekert.hu

Amigos 
a gyerekekért

Kérsz egy Amigos menüt? 
// Amigos for children!
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BWT – Filtered Water with 
Magnesium Mineralizer Technology

BWT: Te és a kávéd 
megérdemlitek a minőséget

Természetesen a Fekete is a BWT Magne-
sium Mineralizer technológiával szűrt vizét 
használja. De miért más a víz nálunk, mint 
máshol? A különbség a magnéziumban rejlik.
A magnézium nemcsak egészségünkhöz 
és fi ttségünkhöz járul hozzá, hanem pazar 
ízélményt is biztosít, ráadásul a BWT Magne-
sium Mineralizer szűrt víz optimálisan kihoz-
za a tea és a kávé igazi aromáját is.

A Magnesium Mineralizer technológiával 
akár otthon, az iskolában vagy a munkahely-
en is remek ízűvé változtathatod a csapvizet: 
a szűrt víz egyenesen a csapból érkezik a po-
haradba! 

Sem neked, sem a környezetünknek nem 
mindegy, hogy milyen vizet iszol: Ha a BWT 
szűrőjét használod, nem kell többé nehéz 
ásványvizes palackokat cipelned, gondoskod-
nod azok tárolásáról, és a szelektív hulladék 
gyűjtéséről. Így nem terhelik környezetünket 
az üres műanyag palackok, és megszűnik a 
visszaváltható palackok tisztításából szár-
mazó vízpazarlás is. Amit a BWT ad cserébe, 
az az ízélmény, frissesség, vitalitás.

Magnesium has all the difference it takes. 
It contributes to our health as well as having 
a nice taste. Consuming BWT fi ltered water 
brings out the true aroma of coffee. You can 
easily turn tap water into fi ltered water. 

You don’t have to bother with carrying heavy 
water bottles. Empty plastic bottles and wasted 
water during recycling are not an issue.

Taste. Freshness. Vitality.
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Christmas wrapping at Fekete

Karácsonyi csomagolás 
a Feketében!
Gasztro-ajándékkal sosem lőhetsz mellé: 
Állíts össze egy karácsonyi csomagot a fekete 
polcairól, és mi segítünk a csomagolásban!

Biztosítjuk nektek a csomagolópapírt, ragasz-
tót, a díszítéshez szükséges összes kelléket, 
matricát, feketés karácsonyi pecsétet, szalag-
ot, masnit, sőt, még egy kis meglepetéssel is 
készülünk a résztvevőknek. 

Jelentkezés:

INGYENESEN, facebookon keresztül az es-
eményben, a helyek száma limitált!

Mikor gyere? 

December 12-14 között & december 19-
21 között

Assemble your Christmas package from our 
shelves and we help you with the wrapping 
by providing paper, glue and everything else 
for the decoration including stickers, stamps, 
bows and ribbons. As well we are pleasing the 
participants with a small gift. 

Free registry through facebook event.
When to come? Between 12-14. Dec. and 
between 19-21 Dec.

RHO ECO + ZACC
Tea csomag + Capuccinos csésze
11.450 Ft

SKERTON
Plus és kávé
17.450 Ft

V60
Csomag
23.150 Ft

FEKETE
Espresso / Tejes Ital Bérlet
4.000 Ft / 5.600 Ft



Insitu <3 
magyar designer
Nändi absztrakt arcai 
Insitu designer

Mesélj kicsit magadról kérlek, hogyan kev-
eredtél ilyen kreatív irányba?

Kiadványszerkesztőnek tanultam, ez egy két 
éves képzés volt. Ezt követően automatiku-
san felvettek a Könnyűipari Főiskolára, ahol 
nyomda–média szakon szerettem volna 
tovább tanulni. A kétéves mérnök alap-
képzés közben meggondoltam magam és 
a terméktervezést, azon belül is ruhater-
vezés szakirányt választottam. Mindig is 
nagyon érdekelt,úgy éreztem, érdemes vál-
tanom. Nehezebb volt, mivel nem volt sem-
mi előképzettségem, míg a csoporttársaim 
többnyire ruhaipari középiskolából jöttek. Ezt 
a szakot a mai Óbudai Egyetemen végeztem 
el, akkor még Rejtő Sándor Könnyűipari Főis-
kola volt a neve. Majd újra visszatért a grafi kai 
tervezés is az életembe és jelenleg a nändival 
párhuzamosan fut.

Mióta létezik a saját brand-ed?

2010 óta létezik a nändi, ami az első 5 évben 
inkább hobby volt számomra a munka mel-
lett, és próbáltam megtalálni a stílusomat, 
mivel tudok egyedi lenni, mik azok a ter-
mékek amikkel a későbbiekben is szeretnék 
foglalkozni. Most negyedik éve, hogy fel-
mondtam az akkori munkahelyemen, és 2015 
óta a márkám a főállásom.

Azoknak akik nem ismerik a termékeid, 
mesélj kicsit, hogyan fogsz neki egy-egy da-
rab elkésztéséhez? 
Honnan merítesz ötleteket?

Ruhákat és kiegészítőket tervezek, ter-
mészetes alapanyagokból, melyeket sa-
ját grafi kákkal mintázom, kézzel festek. 
Igyekszem hordható, de mégis különleges 
termékeket készíteni, egyedi szín- és forma-
világgal. Szinte mindenhonnan inspirálódom. 
A városi hétköznapokból, az emberekből az 
utcán, a barátaimból, a természetből. A lakás, 
ahol élek, az is nagyon inspiráló számomra. 
Kiállításokra járok, régiségboltokba, lomis pi-
acra, vintage ruhaboltokba.

Mivel foglalkozol a hétköznapokban? 
Mennyi időt vesz igénybe a saját brand?

A hétköznapokat most már teljesen kitöl-
tik a márkával kapcsolatos teendők, néha 
a hétvégéket is. Van egy szuper varroda, 
akik elkészítik nekem a ruhákat, velük heti 
szinten  tartom a kapcsolatot. Az ékszerek 
elkészítése, textilnyomtatás, anyagbeszerzés 
is állandó feladat.

Folyamatosan töltöm a boltokba az új 
árukészletet, előtte címkézek, csomagolok 
szóval van sok teendőm, szerencsére nem 
unatkozom mostanában. Igyekszem hét ele-
jén ezeket elintézni, a többi napon pedig fes-
teni szoktam a műhelyben, valamint az aktuá-
lis grafi kai munkát csinálom.

Vannak hosszú távú terveid, workshopokra 
lehet majd számítani? Hol szoktál 
megjelenni?

Budapesten design boltokban folyamatosan 
elérhetőek a termékeim, igyekszem min-
denhol kicsit más árukészlettel megjelen-
ni. Egy webshop megkönnyítené a külföldi 
megjelenést, ami mindenképpen a következő 
lépés a márka életében. Workshopra lehet 
számítani a közeljövőben. A ruha vonalat 
szeretném kicsit bővíteni, több alternatívát 
ajánlani a vásárlóknak a jelenlegieken kívül.

After studying desktop publishing, I decided to 
jump into clothing design at college. Since 2010 
I’ve had nändi, my own brand, which was more 
of a hobby in the fi rst fi ve years. 

I found my own style and four years ago I quit 
my former job. I design clothes and accessories 
from natural materials and use my own graphic 
designs. I try to make wearable yet unique 
pieces. Everything inspires me: urban everyday 
reality, people in the streets, my friends, 
nature… 

I go to exhibitions, fl ea markets and vintage 
shops and I spend my days with handling 
everything around my brand. My products can 
be purchased at design shops in Budapest and 
I’m thinking about launching a webshop soon.
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Így érdemes várni a karácsonyt:

Házi Chai-Latte 
& vegán süti receptek
Home-made Chai-Latte and Vegan cake recipes

Ezek az ízek és illatok világító betűkkel fog-
ják felrajzolni a konyha falára: ez itt az ünnep 
ideje! Megosztjuk veletek, mi mivel várnánk 
az adventi időszakban és Karácsonykor a 
vendégeinket. Készítsd el te is, és fogadd 
büszkén az elsimerő szavakat!

Chai-latte:

• 5 teáskanál  gyömbér - őrölt vagy  
 összenyomkodott
• 5 teáskanál fahéj
• 2 teáskanál bors
• 1 teáskanál szegfűszeg
• 1 teáskanál szerecsendió
• 1 csillagánizs mag
• 5 kardamon magja
• szálas feketetea

Elkészítés:

Keverd össze a hozzávalókat egy tálban. Te-
gyél fel vizet forrni, tedd bele a fűszerkev-
eréket, forrás után vedd le a tűzről, és szűrd 
le. Ízlés szerinti mennyiséget keverj ki meleg 
tejjel, és adj hozzá mézet. A fűszerkeverék, 
fekete tea, tej, illetve méz arányait érdemes 
mindenkinek saját magának kikísérletezni, 
attól függően, mennyire szeretné intenzívre 
vagy édesre a kész italt.

Vegán kókuszkaramell torta 
csoki ganache-sal:

Zabkekszes alap:
• Kókuszzsír
• 230 gr zabkeksz

Karamell réteg:
• 3 konzerv kókusztej
• 1 evőkanál só
• 1 vaníliarúd kikapart magjai
• 200 gr zúzott földimogyoró

Csoki ganache:
• 400 gr étcsoki
• 400 gr kókusztejszín

Elkészítés:

Állítsd be a kedvenc számod Spotifyon, és 
kapj fel egy kötényt! 

A zabkekszet törd össze késes aprítóval 
(ha ez nincs, akkor pár jól irányzott ütés a 
nyújtófával a zacsira, és máris kész), öntsd 
hozzá a felolvasztott kókuszzsírt, majd 
keverd össze az egészet. Nyomkodd a torta-
forma aljába az így kapott masszát. Nem kell 
megijedni, ha nem tapad teljesen össze, a 
hűtőben majd megdermed.

Most jön a karamell készítés - Tök egyszerű 
lesz elmosogatni utána! Vegyél elő egy 
magas falú edényt, és kezdd el hevíteni a 
hozzávalókat.
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Nagyjából 45 perc eltelte után szép sűrű,
aranybarna színű “karamellt” kapsz. Vedd ki 
a hűtőből az alapot és öntsd rá, majd mehet 
vissza a hűtőbe, vagy ha sietsz, a fagyasztóba. 
Amíg a karamellréteg szilárdul, készítsd el a 
ganache-t! A csoki ganache-hoz melegítsd 
fel a kókusztejszínt nagyjából annyira, hogy 
még ne égesse meg a kezd (ha véletlenül 
belenyúlnál), majd öntsd rá az összetört 
étcsokira. Várj egy picit, és kezdd el óvatosan 
kevergetni. Kis idő múlva elegyedik, és szép 
fényes csokikrémet kapsz (a fényességre egy 
teáskanál kókuszzsírral is segíthetünk).

Már csak az összeállítás marad! Ismét vedd 
elő a pihentetés után a tortát, és koronázd 
meg a langyos csoki ganache-sal. Még egy kis 
türelem és kész, nagyjából 20 perc kell még 
neki a hűtőben.

Már csak egy kis földimogyoró grillázs 
hiányzik a tetejéről - de ki bírja ezt kivárni ?! 
Szóval ezt el is hagyhatod.

For the latte mix 5 tsp. ginger, 5 tsp cinnamon, 
2 tsp. pepper, 1 tsp. clove, 1 tsp. nutmeg, 1 seed 
of star anise, 5 cardamom seeds and black tea 
into a bowl. Bring some water to the boil and 
put in the spice mixture. According to taste mix 
some of it with warm milk and honey.

For the vegan coconut-caramel cake with 
chocolate ganache don’t forget to put on your 
apron! Grind 230 g oat cookies and mix it with 
melted coconut oil. Press the mixture into the 
bottom of a cake tin. Take a large saucepan and 
start heating the ingredients of the caramel: 3 
cans of coconut milk, 10 tbsp. sugar, 1 tsp. salt, 
vanilla seeds and 200 g crushed peanuts. After 
45 mins, you get a thick paste. Pour it onto the 
base and put it back into the fridge. For the 
ganache heat 400 g coconut cream and pour 
it onto 400 g of crushed dark chocolate. Start 
stirring. Take out the base and pour the warm 
ganache into the cake tin. 

Put it back into the fridge for another 20 mins – 
if you can wait.
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Mesélj magadról Merse, mivel foglalkoztál, 
mielőtt a Feketébe jöttél?

Gimnazista éveim alatt volt szerencsém 
belekóstolni a divatvilágba modellkedésen 
keresztül. Akkoriban eléggé tanácstalan vol-
tam a továbbtanulást illetően, meg érdekelt 
is a divat, ezért folytattam néhány évig. Aztán 
valami biztosabb pontra vágytam az életem-
ben, így kiköltöztem anyukámhoz Bécsbe, 
főként nyelvet tanulni. Összességében Bécs 
egy nagyszerű város, de egyszerűen nem 
találtam a helyem, így egy év után hazaköltöz-
tem. 

Hogyan jött az ötlet, hogy baristaként 
próbáld ki magad? Ha jól tudom, ez az első 
munkahelyed, hogyan találtál rá a Feketére?

Vendéglátóipari szakközépiskolába jártam, 
amely közben több cukrászdánál is voltam 
gyakorlaton, viszont az ott szerzett tapasz-
talataim elég negatív képet festettek az egész 
vendéglátásról, így munkakeresés közben tu-
datosan próbáltam kerülni ezt a vonalat. Egy 
barátnőm szólt a lehetőségről, és tettem egy 
próbát. Azóta teljesen beleszerelmesedtem. 

Miként indult a karriered a kávézó falain 
belül?

Sok-sok mosogatással, mivel semmilyen 
tapasztalatom nem volt ezelőtt, de nagyon 
szerencsésnek tartom magam, mert 
akkoriban többen is jelentkeztünk, így Gergő 
tartott nekünk egy néhány alkalmas képzést, 
ahol az alapok lényegi részét elméletben és 
gyakorlatban is el tudtam sajátítani.

Hogyan látod, amióta a Feketében dolgo-
zol, változott a személyiséged? Ha bemész 
egy másik kávézóba, étterembe, másképp 
tekintesz az ott dolgozókra vagy a helyre?

Régebben nagyon sok hangulatingadozásom 
volt, amiben a Fekete és az egész kávézás 
rengeteget segített, emellett sokat javult a 
stressztűrő-képességem is, valamint határo-
zottan magabiztosabbnak érzem magam 
sok esetben. Ha pedig egy kávézóban, vagy 
valami hasonló helyen járok, jobban fi gyelek 
az adott hely tisztaságára, de emellett sokkal 
megértőbb is lettem a dolgozókkal szemben. 

Mik a személyes tapasztalataid illetve 
tanácsaid annak, aki vendéglátásban 
szeretne elhelyezkedni?

Azt gondolom, ma már Magyarországon 
viszonylag egyszerű a vendéglátásban el-
helyezkedni, sokkal nagyobb kihívás azt jól 
csinálni. Fontos a szakmai alázat és tanulási 
hajlandóság, valamint az, hogy az ember a 
munkájára és környezetére is igényes le-

gyen. Mégis a legfontosabbnak az emberköz-
pontúságot és a szakma iránti szenvedélyt 
tartom, hiszen ezek nélkül könnyen kiéghet 
az ember.

Hogyan képzeled el a jövőd, mik a terveid? 
Esetleg később is el tudod magad képzelni 
vendéglátásban?

Nagyon szeretnék külföldön tanulni, elsősor-
ban Bécsben és Berlinben gondolkodom, 
ahol tudnám folytatni a specialty kávé von-
alat. Egyetem utáni távlatban még nem gon-
dolkodtam, de valószínűnek tartom. Egyelőre 
egyáltalán nem unom.

During my high-school years I had the 
opportunity to take a peek into the modelling 
world. I was clueless about my further 
education so I went on doing it. I moved to 
Vienna to my mother mostly to learn the 
language but eventually I returned home after 
a year. A friend told me about this opportunity 
and I fell in love with it. I started by washing a 
lot of dishes but I was lucky because Gergő gave 
a training course for me and the other newbies 
so that we get the gist of things. 

In the old days I had mood swings, but Fekete 
and the coffee routine have helped a lot. I feel 
more confi dent and when I go to another café 
I pay more attention to cleanliness and being 
kind to workers. I think it is rather easy to get 
a job in catering in Hungary, the challenge is 
doing it right!

Pályakezdés a Feketében 

Modellből barista
Merse interview – From model to barista
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Max francia és 2014 óta él Budapesten. On-
line marketing a szakterülete és egy start-up 
cégnél dolgozik. Szabadidejében, ha épp nem 
zenél, akkor a magyar nyelvet tanulja, kirán-
dul vagy épp a Balatonban úszik.

Kata anno az egyetem miatt költözött Bu-
dapestre és azóta is itt él. Közgazdászként 
pénzügy területen dolgozik egy multina-
cionális nagyvállalatnál. A zene mellett a 
magyar néptánc az, ami még kiemelten fon-
tos szerepet tölt be az életében. 

Bár két különböző országban szocializálód-
tak, mindkettőjüknél már a gyerekkorukban 
megjelent a zene. Max 10 éves volt, amikor 
a szülei beíratták a helyi zeneiskolába, ahol 
aztán jó pár éven keresztül gitározni tanult, 
és 14 évesen már a lyoni konzervatóriumba 
járt gitárórákra illetve szolfézsre. Néhány 
év klasszikus gitár után azonban, Maxime 
inkább a rock zene felé vette az irányt és me-
galapította első metál/punk együttesét, akik-
kel 6 éven keresztül zenéltek együtt. 

Kata 11 évesen fogott a kezében először gitárt, 
és 4 éven keresztül járt magántanárhoz. Az 
általános iskolában és a középiskolában is 
kórustag volt, ének-zenéből érettségizett 
is. De már kisgyerekként, 3 éves korától 
néptáncra járt, ami nagyban hozzájárult a rit-
musérzéke és az éneklése fejlődéséhez.

Egy véletlen találkozástól a Szigetig 

Egy zeneboltban találkoztak először, ahol 
kiderült, hogy mindkettőjük életében 
meghatározó szerepe van a zenének, de ak-
kor még nem merült fel a közös zenélés ötlete. 

2015-ben Max kapott egy koncertlehetőséget 
az Eleven Tavasz Fesztivál keretében a La 
Nube tapas bárban és ekkor kérte fel Katát 
arra, hogy csatlakozzon hozzá pár szám 
erejéig. Ez volt az első közös koncertjük, és 
olyannyira kedvet kaptak a közös zenélésre, 
hogy akkor eldöntötték, ezt érdemes lenne 
folytatni. 2017-ben beneveztek a Sziget fesz-
tivál Tábortűz nevű versenyébe egy Goran 
Bregovic medley-vel (In the death car + Bel-
la ciao), ahol a közönségszavazatok alapján 
bekerültek a legjobbak közé és így 1 órát ze-
nélhettek a Tábortűznél, illetve egy 45 perces 
koncertet adtak a deák téri Akvárium klub 
teraszán.

Nem meglepő módon nagyon jól érezték 
magunkat a Szigeten, és tapasztalatnak is 
nagyon hasznos volt. Az addigi koncertjeik-
en a közönség nagyobb része barátokból, 
ismerősökből állt, a Sziget viszont abszolút 
mélyvíz volt. 

A páros azt mondja, nekik az a legnagyobb 
boldogság, amikor koncertek után az em-
berektől olyan visszajelzéseket kapnak, hogy 
sikerült őket kiszakítani a napi gondokból, 
rutinból. Ha csak valamit is hazavisznek a da-
laikból, akkor már elérték a célukat. 

Vannak hosszú távú terveik is: minél több sa-
ját számot készülnek írni, és a legjobbakból 
egy EP-t szeretnének készíteni.

French Max and Hungarian Kata both 
have been attracted to music from an 
early age, but they don’t have much else 
in common. Max works at a start-up and 
Kata is an economist at a multinational 
fi rm. 

Their fi rst meeting at a music shop was 
uncanny. Later, Max had an opportunity 
to perform at La Nube tapas bar in 2015, 
this was when he fi rst asked Kata to join 
him on stage. After the performance, they 
attended a competition at Sziget Festival 
and since then nothing stops them! 

They have mutual long term plans and 
prepare to write more songs of their own!

magyar-francia zenei 
kapcsolódások 

MozaïK
French musical connections
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Sose felejtem el azt az őszi estét, amikor 
Andrissal álltunk a Major sötét udvarán és a 
telefonunk lámpájával jártuk körbe a házat, 
amibe beleszerettem. Ő is lelkesedve nézte.

Andris a testvérem és a Fekete kávézó tulaj-
donosa, nagy álmodozó, és álom-megvalósító. 
Én pedig a nővére, három gyerekes anyu-
ka, aki a gyereknevelés otthon töltött évei 
után már nagyon szeretett volna tenni va-
lamit, amivel nem csak a közeli, de a tágabb 
környezetét is jobbá tenné. Mint építész, mint 
álmodozó, mint lelkesítő és életszépítő.

Arról beszéltünk Andrissal, hogy milyen izgal-
mas hellyé lehetne varázsolni a Zichy majort. 
És hogy mennyire hiányzik mindkettőnknek 
egy jó kis közösségi hely Budaörsön, ahová 
be lehetne ülni családostól és felszabadultan 
csacsogni, amíg játszanak a gyerekeink. Köz-
ben pedig fi nom kávét szürcsölni, barátságos 
környezetben. Andris is építész, és egyben 
üzletember. Számol - ami érthető, mert az 
épület nincs túl jó állapotban. Én lelkesedem, 
mint mindig, ha reményt látok arra, hogy va-
lamivel jobbíthatjuk a világot.

Azóta 5 év telt el. Most a kávézóban ülök és 
fi gyelgetek. Minden reggel itt iszom meg a 
kávémat. Szeretek itt lenni. Arra gondolok, 

hogy milyen sokat dolgoztunk a Majorért. 
Először alapítottunk egy egyesületet a 
budaörsi barátainkkal –főként építészekkel-, 
akikkel szerettünk volna tenni valamit közösen 
a városunkért, Budaörsért, amit lakóhelyünk-
nek választottunk. Az egyesületünk neve 
Húsznegyven lett, ami Budaörs irányítószá-
ma. Aztán az egyesülettel szerveztünk sok 
családi és közösségépítő programot, hogy 
felkeltsük az emberek fi gyelmét, milyen szép 
helyen laknak és mennyi hozzájuk hasonló, 
érdekes ember lakik még itt.

Az első jelentős építész kiállításunkat 2014-
ben a Zichy major nagytermében tartottuk, 
ami annyira megtetszett a város vezetésének, 
hogy felajánlották nekünk: társuljunk be az 
évek óta az épületet használó BUM művésze-
ti egyesület mellé, és segítsünk nekik abban, 
hogy ez a hely egy élő kulturális központtá 
alakuljon.
Évről évre egyre több eseményt szerveztünk 
ide, hol a 200 négyzetméteres kiállítótérben, 
hol az épületegyüttessel körbezárt, védett, de 
hatalmas zöld udvarban.

Koncertet, közösségi kertészkedést, kert-
mozit, közösségi ebédet, piacot, színházi 
előadást, építészeti foglalkozást. Rengeteg 

barátot szereztünk és kialakult egy össze-
tartó helyi közösség.

Egyre inkább azt éreztük, hogy végre jó lenne 
állandóan jelen lenni itt valamilyen formában, 
és nem csak a rendezvényeink idején.
Andris fedezte fel a Zichy majornak az egyik 
csücskét – egy pince-szerű részt, ami előtt 
kicsi, zárható udvarrész is van -, hogy itt talán 
elférne egy kis kávézó. Ő hozná a kávézói 
szakértelmét és az üzleti tapasztalatát, én 
pedig szervezném a hely kulturális program-
jait. Hát így lett a Major. Két testvér közös 
„gyereke”. És sok más ember teremtménye, 
mert rengeteg ember segítsége kellett ahhoz, 
hogy a Major kávézó azzá váljon, ami.

Szóval ma is itt ülök a Majorban, a kedvenc 
asztalomnál, a pult mellett. Szeretek itt 
ülni, mert így könnyen tudok beszélgetni a 
lányokkal a pult mögött, akik szinte mind jó 
barátaimmá váltak. Szeretem innen nézni, 
ahogy pici gyerekek pakolásznak a játszósa-
rokban, míg az anyukájuk végre társaloghat 
egy jót, kávéval a kezében. Büszke vagyok 
arra, hogy ismeretlen nők a mi kávézónkat 
választják, hogy egy jót beszélgessenek a 
barátnőjükkel. Jó látni, ahogy szerelmesek itt 
randiznak, mert nálunk nyugalom van.

I will always remember the night when Andris 
and I were standing on the dark grounds of 
Major. It was love at fi rst sight. Andris is my 
brother and the owner of Fekete café. I am a 
mother of three, an architect and a dreamer. 
We agreed on the need for a place in Budaörs 
where we can enjoy our coffee while our 
children play. Five years have passed since then 
and I’m sitting in the café thinking about how 
much we have done for this place.  We created 
an association with friends and organize events 
like architectural exhibitions in Zichy major. 
Andris discovered the corner of Major which 
later became the café. I like sitting here and talk 
to the girls behind the counter. 
I like the fact that mothers meet here, that 
lovers come here on a date but what I like most 
is when our family gathers here, where our 
dreams came true.

Judit és Andris álmot látott, 

Ma már valóság a Major
Andris, Judit and the Major
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De azt szeretem a legjobban, amikor a nagy 
családunk összejön itt, és azt látom, hogy az 
én három gyerekem és a testvérem 4 gyer-
eke pont olyan felszabadultan játszanak itt 
egymással, ahogy azt mi 5 évvel ezelőtt, azon 
a hideg őszi estén elképzeltük. Valóra vált a mi 
kis budaörsi álmunk. 

írta: Gerzsenyi Judit
fotó: Living Art Portrait
smink: mymakeupstories



Új versenyző a pályán! A bemutatandó helyszínek száma eggyel nőtt 
októbertől, ugyanis megnyitottuk új kávézónkat a frissen átadott 
Telekom székházban.

Bár az utcáról beesve nem látogatható az új specialty kávézónk, 
mégis elárulunk néhány részletet, mert nagyon büszkék vagyunk 
rá: közel 200 négyzetméteren egy újragondolt feketés hangulatban 
várjuk a vendégeinket a benti helyiségben, vagy a fedett rooftop 
teraszon. Itt akár nyugágyon pihenve indíthatják a napjukat a 
székház munkatársai, vagy épp beugorhatnak egy inspiráló kávéra 
ebéd után.

A védjegyünkké vált reggelik itt is megtaláhatók, amik közül új be-
futó a Bombay egg (tőle sokat várunk, jól sikerült darab!), de ren-
geteg meglepetéssel készülünk, és legalább 3 étlapnyi ötletünk van.
Azt szeretnénk, ha a koncentrálást igénylő munkafolyamatok közöt-
ti szünetben itt úgy éreznék magukat az irodai dolgozók, mint 
egy feszültségektől mentes, párhuzamos valóságban, ahol az agy 
munkáját gasztro-élményekkel jutalmazzuk, ezért lazac, kecskesajt, 
házi gomolya és rengeteg friss fűszer mindig lesz a konyhában.

A konyha mellett a fenntarthatóságra is odafi gyelünk, így a ha-
gyományos műanyag dobozos ásványvíz helyett bevezettük a 
BWT mineralizált vizet, amit újrahasznosítható üvegpalackokban 
kínálunk.

We are proud to talk about our new place at Telekom Headquarters. 
Only Telekom workers are allowed to enjoy their coffees either inside or 
on the rooftop terrace in deckchairs. 

Our trademark breakfast items can be found here, like the must-try 
Bombay egg but we are full of ideas. Culinary and sustainability are both 
an issue: we started using BWT mineralised water. 

That’s enough secret for now. There’s more to come!

A specialty meghódítja a Telekom székházat 

A nagy ugrás
Telekom project
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La Marzocco

La Marzocco: Az áramvonalas 
fi renzei oroszlánnál nincs jobb
6 éve született meg az első gondolat a Fe-
ketéről. Ezen a napon még a legtöbb részlet 
homályos volt, de azt már tudtuk, hogy mi-
lyen kávégép lesz az új hely középpontjában: 
egy La Marzocco. Egy percig sem volt kérdés, 
és az elmúlt 6 év szépen igazolta, hogy mi-
lyen jó döntést is hoztunk. A La Marzocco 
gépek számos, számunkra elengedhetetlen 
funkcióval rendelkeznek: gyönyörű forma-
tervezés, hőstabilitás, strapabírás és meg-
bízhatóság. Baristáink kedvenc játékszere.

A legendás olasz cég a 20. század elején 
indult útjára, gépeiket mind a mai napig 
Firenzében, kézi munkával gyártják. Számos 
szabadalom és elismerés fűződik a márka 
nevéhez, és sikerét mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy világszerte az újhullámos kávézók 
közkedvelt alappillére lett.

Az első Fekete óta több kávézót nyitottunk, 
ezzel együtt lehetőségünk volt számos 
kávégépet kipróbálni, szám szerint hatot. 
Különböző tipusok, de mindegyikről a fi renzei 
oroszlán néz vissza ránk. A legelső gépünk, az 
ország első “manual paddle” kávégépe a ka-
balánk lett, visszük magunkkal helyről helyre. 
Most épp a Majorban tudjátok megcsodálni, 
lenyűgöző masina!
Mit szólnál hozzá, ha ezentúl reggelente 
barista lehetnél a saját konyhádban? Nálunk 
ehhez mindent beszerezhetsz! 

The pride and joy of a café is its coffee machine, 
since that’s the fi rst thing you notice when you 
enter. In specialty cafés, a La Marzocco type is 
the equipment of a barista. 

We have been working with a Linea Classic MP 
from the very beginning and other types joined 
the team: GS3, GS+ MP, Linea BP and a multi 
boiler Linea PB. The company with Italian roots 
started to produce Linea in the 1990s and the 
production is continuous ever since. 

The La Marzocco machines are famous for their 
heat resistance, sturdiness and reliability. If you 
want to be a barista in your own kitchen every 
morning, all you need is a La Marzocco Linea 
Mini, a grinder and a package of Fekete 
coffee beans. 

If you are interested, don’t hesitate 
to contact us!

Hozzávalók:

• La Marzocco Linea Mini
• Egy őrlő - akár egy profi  kézi változat
• Fekete szemeskávé

Ha felkeltettük érdeklődésedet,
 írj nekünk a hello@feketekv.hu e-mail címre!
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