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veztek Holacracy workshopot, ahol 
a hagyományos menedzsment nél-
küli működést népszerűsítették, és 
helyet adtak az online U.Lab kurzus 
hazai hallgatóinak is, ahol holiszti-
kus változásmenedzsment-technikát 
oktatnak a Massachusettsi Műszaki 
Egyetem (MIT) egyik professzora 
segítségével. 

Ugyanakkor Zsuzsa szerint nem 
egyszerűsíti a munkájukat, hogy 
mindent maguknak kell kialakíta-
niuk. „Teljes szabadságot élvezünk a 
bécsi központtól, a helyi közösségre 
van bízva, milyen programok lesz-
nek, ami nagy lehetőség, de egyben 
sok munka is” – mutat rá. Jelenleg a 
tagsági díjakból és a rendezvényte-
rem bérleti díjaiból befolyó pénzből 
finanszírozzák a működést, de remé-
nyeik szerint idővel a prágai Impact 
Hub nyomdokaiba léphetnek, ahol 
már inkubációs programot is indí-
tottak, továbbá tanácsadói tevékeny-
séget is folytatnak – jó példát mutat-
va ezzel a társadalmi vállalkozások-
nak arra, hogyan teremtsék meg a 
működésükhez szükséges forrásokat 
közvetlenül a piacról.

FELELŐS KÖRNYEZETBEN, ANGOLUL
A hálózatból fakadó kapcsolati rend-
szer és az önkéntesek mellett van egy 
másik dolog, amiben az Impact Hub 
különbözik a legtöbb közösségi iro-
dától, az pedig a nyelvhasználat. A 
legtöbb kiírás kétnyelvű, vagy csak 
angol, ahogy a dokumentáció is angol 
nyelvű. 

„Ez abból fakad, hogy egyik alapí-
tónk amerikai, nem is beszél magya-
rul, így a kezdetektől fogva az angol 
volt az alapnyelv. A nemzetközi kap-
csolatrendszer értelemszerűen csak 
a nyelvtudás birtokában hozzáférhe-
tő, de a helyi közösséget is ez köti ösz-
sze. A tapasztalat azt mutatja ugyan-
is, hogy a Budapesten élő külföldiek-
nek megvannak a saját helyeik, ahol 
a saját közegükben vannak. Itt azon-
ban sikeresen integrálódhatnak. 

Az iroda berendezése is 
tükrözi a társadalmi felelős-
ségnek megfelelő attitűdöt: 
a falakat ökofesték borítja, 
a bútorok fenntartható er-
dőgazdálkodásból származó fából 
vagy újrahasznosított műanyagból 

készültek. Még a csocsóasztal is újra-
hasznosított papírból van. 

A százfős irodatérben elhelyezke-
dő asztalok mellett irodák is vannak, 
ezeket legalább fél évre kell bérbe 

venni. A mostani lakók a TEDxDa-
nubia, a Crowd Mobile, a Skool, a 
Klímapolitika és a Corporate Values 
csapata. 

Aki megelégszik egy asztallal is, 
annak havonta legalább 15 eurót kell 
letennie: ez a legkisebb csomag, ami 
havi 8 órára biztosít férőhelyet, vala-
mint hozzáférést az Impact Hub kap-
csolati hálójához. 110 euróért – ez a 
legdrágább csomag – már korlátlan 
időt tölthetünk el az irodában, havi 
4 órára pedig megkapjuk a tárgyalót 
és egy postacímet is. De ha valaki 
hajlandó önkéntesként hetente egy 
napot eltölteni a recepción, az ingyen 
hozzáfér mindehhez.

VILÁGFORMÁLÓ 
GIMNAZISTÁK 
Az Engame Akadémia 2010 óta készít fel te-
hetséges hazai középiskolásokat külföldi to-
vábbtanulásra. A tanév utolsó negyedévében, 
a közös mûhelymunka során a diákokat önálló 
projektjeik létrehozásában is segítik: ez lehet 
tudományos kutatás, vállalkozás beindítása, 
egy mûvészeti alkotás vagy akár egy mobilal-
kalmazás fejlesztése. Az eredmények azt iga-
zolják, hogy a gimnazisták szárnyalni tudnak, 
ha lehetôséget kínálnak nekik. 
A három hónapos idôszak végére olyan prog-
ramok születtek, amilyen például a kémiai 
oldatok kémhatásának változását szemléltetô 
mobilapplikáció, a pályaorientációs nyári tá-
bor, ahol az általános iskolások workshopok 
formájában ismerkedhetnek a tanórákon kívüli 
világgal. De találunk a pályamûvek között 
tapsra felkapcsolódó lámpát, képzômûvészeti 
portfóliót bemutató sketchbookot, valamint az 
identitás, a rasszizmus és a kiközösítés társa-
dalmi problémáját tárgyaló kisfilmet is.

IMPACT HUB                   
goo.gl/ZeaInL  

 A tudástranszferhez kell 
 az emberi kapcsolat. 

NAGY MELINDA

MOST ÉPP 
GYÁRAT 
ÁLMODOK 
A CAKE SHOP TÖRTÉNETE

„NEM A LEHETŐSÉGEINKBŐL ÉS A KORLÁTAINKBÓL KELL KIINDULNI, HA-
NEM VALAMI NAGYOT KELL ÁLMODNI, MAJD AZT LEHOZNI A FÖLDRE” – 
VALLJA SALLAY FANNI, A CAKE SHOP ALAPÍTÓJA, AKI MINDENFÉLE KEZDŐ-
TŐKE NÉLKÜL, ÖT ÉV ALATT TÖBB SZÁZMILLIÓS VÁLLALKOZÁST ÉPÍTETT. 
SÜTIBŐL ÉS ELHIVATOTTSÁGBÓL.

beruházás mindössze egy torta alap-
anyagainak ára volt, ahogy ő mondja, 
egy kiló liszt. A kezdet nehéz volt: a 
pénzügyi válság miatt bedőlt épí-
tőipari vállalkozásuk magával rán-
totta őt és a párját is. Mindent el-
vesztettek. Az akkor huszonhárom 
éves Fanni – hároméves kisgyerek-
kel és a második babáját várva – nem 
bírta elviselni ezt a szomorú helyze-
tet. Megpróbált anyagilag segíteni, 
és mivel várandósan, frissen kilépve 
az egyetemről nem tudott elhelyez-
kedni, takarítónak ajánlkozva cet-
liket dobott be a postaládákba, és 
játszóházakba járt csillámtetoválást 
készíteni.

A HOBBITÓL A SZAKMÁIG

A sütés iránti vonzódása nem volt új 
keletű: gyermekkora óta a lételeme, 
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önkifejezési eszköze volt, és mindig 
is kreatív alkotási folyamatként te-
kintett rá. Hobbiból elvégzett egy 
OKJ-s képzést, de az 50 évvel ezelőtt 
íródott cukrászati tananyag, a mar-
garinra és sokszor az adalék anya-
gokra alapozó gyakorlatok inkább 
csak elkedvetlenítették. 

Érettségi után Franciaországba 
utazott, ahol beszippantották az iz-
galmas cukrászműhelyek. Minden 
igazán fontos alapot – a minőség fon-
tosságát, az 
alapanyagok 
tiszteletét – 
ott szívta ma-
gába. Hazatérve tovább kísérletezett, 
bár megélhetési forrást akkor még 
nem látott benne. Értelmiségi család-
ból érkezve egyértelmű volt számára, 
hogy továbbtanul, így közgazdász lett.

VISSZA A DIÓTORTÁHOZ

Saját bevallása szerint a sütés min-
dig is katapult volt számára, így nem 
sokkal a csillámtetoválás után – hir-
telen jött ihlet által – bekopogott a 
házuk aljában működő kávézóba az 
előző éjjel készített diótortával. Az-
tán újabb és újabb helyekre. 

„Nem féltem az elutasítástól, egy-
szerűen nem volt a fejemben ilyen 
verzió. Utólag visszagondolva való-
színűleg érezték bennem az elhiva-

hozzátenni, amitől a süti cakeshopos 
lesz” – mondja Fanni szenvedélyesen.

Nagyon fontosnak tartják az alap-
anyagokat, a technológiát, a fűszere-
rezést és az ízesítést is. Tizennégyfé-
le cukorral dolgoznak, a vanília Ma-
dagaszkárról érkezik, de a vajat és a 

tejszínt is külföldről hozzák. Elmon-
dása szerint azért, mert itthon nem 
találtak olyan beszállítót, aki nagy 
mennyiségben és stabilan tudott 
volna egyenletesen kiváló minőséget 
produkálni. 

A minőségi alapanyagok ellenére 
olyan árakat igyekeznek belőni, ami 
legalább egyszer egy héten megfizet-
hető a vendégek többsége számára. 

CUKRÁSZT INKÁBB NE 

Ma már nem Fanni süti a süteménye-
ket, de a mai napig ő a termékfejlesz-
tő. Az alkotási folyamat inspirálja, ez 
viszont manapság leginkább fejben 
történik. A leírt recept alapján ké-
sőbb együtt süt az üzletben dolgozó 
lányokkal. 

Mindig ügyelt arra, hogy magá-
hoz hasonló embereket alkalmaz-
zon. Számára mindegy, honnan jön 
az illető: a cukrász végzettségnél 
fontosabb a zsigeri elhivatottság. És 
hogy a jelölt ne legyen elrontva, hi-
szen könnyebb valakit megtanítani 
a jó gyakorlatokra és gondolkodás-
ra, mint az elavult szemléletmódról 
és technológiáról átnevelni az általa 
képviselt irányra. Pillanatnyilag dol-
gozik itt élelmiszermérnök, forma-
tervező és bölcsész is, akik közben 
hivatalosan is cukrászok lettek. Ez 
a csapat és a tulajdonos kísérlete-
ző-tökéletesítgető személyisége adja 
a Cake Shop erejét.

Fanni az eltökéltsége, bátorsá-
ga, sikere nyomán akaratlanul is az 
álommegvalósítás példája lett. Gyak-
ran hívják előadni egyetemekre, kü-
lönböző klubokba, több cég kampá-
nyának volt már nagykövete, és idén 
Best of Hungary díjat is kapott. Tavaly 
megjelent könyvének, a Süti álomkivi-
telben – 1 év Sallay Fannival születése 
tökéletesen illeszkedik a népmesei 

tottságot, ezért mindenhol nyitott-
sággal találkoztam” – meséli. 

Közben teltek a hónapok, egyre 
több helyre szállított, nemsokára egy 
újszülött mellől. A gyerekek gondo-
zását és a megrendelések teljesítését 
nagy mutatvány volt teljesíteni, de 
Fannit még egy súlyos lábtörés sem 
tartotta távol a sütőtől. Sütött éj-
jel és nappal, kezdetben édesanyja, 
majd barátok segítségével, és közben 
a lassanként szűkössé vált konyha is 

leköltözött a ga-
rázsba. 

EGY SZELET TORTA 
HÚSZEZERÉRT
Fél évvel az első torta után aprócs-
ka asztalkájával kiülhetett az egyik 
fővárosi gasztrofesztiválra. A sütik 
olyan jól szerepeltek, hogy az utolsó 
szelet tortát árverésre bocsátották, 
amit maga a fesztivál tulajdonosa, 
Gerendai Károly vett meg 20 ezer 
forintért. Ez volt a mérföldkő, és bár 
a vállalkozás kezdettől fogva megha-
tározott ívben növekedett, akkor vált 
egyértelművé Fanni számára, hogy 
jó, amit csinál.

A siker aztán több fesztiválhoz is 
ajtót nyitott. A VIP-szektorokban kis 
sütizőt üzemeltethetett, majd lassan 
komolyabb szereplők is megjelentek 
körülötte. A Four Seasons, a Tchibo, 

történetbe: egyik előadása után meg-
állította a Kossuth Kiadó igazgatója 
azzal, hogy nemsokára több kiadó is 
megkeresi majd, hogy írjon könyvet – 
de ők szeretnének az elsők lenni. 

ÁLMODJ GYÁRAT!

Az évek alatt a Cake Shop fontos 
szereplővé nőtte ki magát a desz-
szertpiacon. Fanni a töretlen fejlődés 
kulcsát abban látja, hogy gyorsan, 
innovatívan fordulnak rá és alakítják 
a trendeket, emellett stabilan kiváló 
minőséget képesek produkálni. Ter-
mékeik nem arra a három édesség-
re épülnek, amit a családok nagyon 
szeretnek, hanem mélyebb gasztro-
nómiai tudásból és szenvedélyből 
származnak. Így sokkal több a lehe-
tőségük is, a kísérletezésnek pedig 
soha nincs vége. 

Bár az utóbbi egy-két évben nyílt 
két új Cake Shop üzlet is Budapes-
ten, a továbblépés lehetőségét Fan-
ni nem ebben látja. Nagy cégeknek 
szállítanak, ehhez pedig biztos 
technológiai háttér kell. Ezért az-
tán jelenleg egy közel kétezer négy-
zetméteres gyárat építenek, amely 
majd minden jelenlegi és jövőbeli 
igényt képes lesz kiszolgálni. Persze 
ez sem végállomás, a gyárépítés mel-
lett franchise-rendszer kiépítésén is 
dolgoznak, amelynek első változata 
a startvonalon áll. 

MA MÁR MENTOR SEGÍTI

Az egykor egyszemélyes vállalkozás 
közben harmincfősre nőtt. „A mel-
lettem álló szakemberek, a cukrá-
szoktól kezdve a pénzügyesig, mind 
nagyon hasonló karakterek. Olyanok 
vagyunk, mint a kilövésre váró raké-
ta” – mondja csillogó szemmel. Nincs 
benne félelem, érzése szerint a mos-
tani állapothoz képest a gyárépítés 
és a franchise legalább olyan nagy lé-
pés, mint öt évvel ezelőtt volt levinni 
az első tortát a kávézóba. Nagy ára 
volt a kezdeti időknek, de a buktatók-
kal együtt teljes a kaland. 

„Most már látom, hogy minden 
egyes bukkanó után nagy ajándék 
várt rám. Rájöttem, hogy újra és 
újra óriási erőt ad, ha az ember nem 
menekül el, hanem átlépi önmaga 
korlátait. Valószínűleg azért tudok 
könnyebben megbirkózni ma a nagy 
feladatokkal, mert útközben az erőm 
is nagyra nőtt, és még mindig na-
gyon-nagyon szeretem a munkámat. 
Az utamon vagyok!”

a McCafé és a Cafeshop Company 
termékfejlesztője és beszállítója lett. 
Ennek fényében a garázs is kicsi lett, 
így az üzem leköltözött az Őrségbe 
egy bezárt étterem konyhájára. Fan-
ni felvett két hivatalos alkalmazottat 
is, majd három hónap múlva – miu-
tán ezt a helyet is kinőtték – Pest me-
gyében nyitotta meg az üzemét. 

Az első tortától kezdve két évet 
kellett várni, hogy a sok sütemény 
kitermeljen egy helyet a belváros  
szívében, frekventált, külföldiek ál-
tal is gyakran látogatott részen, ahol 
végre megnyílhatott a vágyott főha-
diszállás, a Cake Shop. 

NINCS TITOK

A barátságos üzlet különlegessége, 
hogy „kirakatkonyha” hívogatja az ut-
cáról az embereket, ami az induláskor 
még egyedinek számított. Odabent 
karamell, vanília és csoki illata keve-
redik. Nincs titok, a sütés a vendégek 
előtt zajlik, és biztos, hogy mindegyik 
csokis sütinek más íze lesz. 

„A variációk tárháza óriási. Ma-
gabiztos tudás kell ahhoz, hogy ne 
három alapot ismételgessünk, rak-
junk hozzá egy kicsit ebből és abból, 
aztán átnevezve újként áruljuk. A 
sajttortát nyilván nem kell újra kita-
lálni, viszont ezerféle módon el lehet 
készíteni. Sok olyan apróságot lehet 

 A sütés gyermekkora 
 óta a lételeme. 

CAKE SHOP                  
http://cakeshop.hu/ 

 Az utamon vagyok! 


