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KÖVECSES ESZTER, TISÓCZKI REGINA, TÓTH ANNA

Gundel János (Johann Adam Michael Gundel)
(1844 – 1915)


Pékmester fia



10 évesen apja meghal



Mezőgazdasági és Ipari Iskolában tanult


Édesanyja és mostohaapja nem tudta
fedezni taníttatásait



1857-ben barátaival Magyarországra
ment



Mostohaapja sógora (Gartner György
Budai vendéglős) veszi pártfogásba



Gartner György unokahugát elveszi
feleségül



Pikoló fiú (pincérsegéd) lesz Gartner vendéglőjében



Téli Sörházban pincérkedett



1858 - a híres Arany Sas fogadóba került



1869 - megvette a Király utcában található Bécsi Sörházat



1871 - megvette a „Virágbokor” (Blumenstöck) vendéglőt (8 évig vezette)


Törzsvendégei pl. Lotz Károly, Liszt Ferenc, Mikszáth Kálmán, Szilágyi Dezső, Tisza
Kálmán, Tisza István



1875 - megvette az Erzsébet Királyné szállodát



1876 - a Szállodások és Vedéglősök Ipartársulatának elnöke lett



1882 - a fővárosi törvényhatósági bizottság tagjává választották



1885 - megkapta a Ferencz József-rend lovagkeresztjét



1900 - a párizsi világkiállításon ezüstéremmel jutalmazták



Öt gyermeke közül Károly folytatta a vendéglős szakmát

Gundel Károly (1883 – 1956)


Kereskedelmi iskolát végzett



1900 - tól Svájc, Németország, Anglia, Franciaország leghíresebb
vendéglőiben tanult



1906 - a nemzetközi hálókocsi-társaság csorba-tói és tátralomnici
telepének szállodai titkára, majd



1908 - tól igazgatója lett



1910 - megvette a „Wampetics” éttermet - a mai „Gundel”
étterem



1920 - 1925 között Royal szálló éttermének bérlője



1927 - től a fővárostól átvett Gellért Szálló éttermének bérlője



1939 – es New York-i világkiállítás magyar pavilonjának hivatalos
étterme a Gundel étterem volt

A Gundel étterem









1939 - New York-i világkiállítás után New York Times cikk:
„Többet tett Magyarország jó híréért, mint egy
hajórakomány idegenforgalmi prospektus.”
Gundel vezetése alatt 13 gyermeke közül hét dolgozott
az étteremben és mintegy száz alkalmazottja volt.
Étlapján a magyar és a francia konyha ételein kívül
szerepeltek egyéni ételkreációik is. A szakirodalom
mintegy húsz ételt tulajdonít neki, közülük a Gundelpalacsinta lett a legnépszerűbb.
1949 - Az éttermet államosították
1991 - A rendszerváltás után (Ronald S. Lauder és Láng
György) amerikai állampolgárok tulajdonába került
2010 - a Gundel étterem 100. évfordulója

Érdekességek


Magát nem vendéglősnek, hanem vendéglátónak
tartotta.



Előszeretettel nevezte el ételkülönlegességeit
köztiszteletben álló vendégeiről, akikkel személyesen
foglalkozott.



Mindegyik ételnek története van.


Rumos-diós-csokis palacsinta - Márai Sándor
feleségétől, Lolától származik. (Gundel Károly tőle
kérte „kölcsön”)



Tojás Munkácsy módra



Jókai bableves



Gasztronómiai könyveket írt



Idegen nyelvű munkáival szakácskiállításokon és
bemutatókon népszerűsítette a magyar konyhát és
fellendítette az idegenforgalmat



Tanácsaival készült Karinthy Frigyes: Vendéget látni,
vendégnek lenni című könyve (Budapest,1933)

Díjak



2001- ben a Magyar Vendéglátók Ipartestülete - az Év
vendéglőse díj



2013-ban Gundel Károly 130. születésnapja alkalmából
megjelent az alapító első szakácskönyvét idéző Gundel
Szakácskönyv



2014-ben Gundel Károly-díj néven szakmai díjat
alapítottak


Díjazottak: a magyar vendéglátás területén Gundel
Károly életútjának és gasztronómiai munkásságának
példaértékű követői



Szempontjai:
 a magyar vendéglátás területén minimum 25 év

kiemelkedően sikeres tevékenység végzése

 feddhetetlen szakmai múlt, példamutató élet út,

a magyar vendéglátás történelmi
hagyományainak ápolása és annak megújulása
iránti elkötelezettség

 a fiatal generáció szakmai fejlődésének,

elhivatottságának támogatása

 közreműködés a magyar vendéglátás

népszerűsítésében





Népszerűsége töretlen maradt.



Az elit és luxusvendéglátás helye.



Államosítás

1949 – a magyar szocialista kormány államosítja
az éttermet, az üzletmenetbe az államosítás óta
a családból senkisem szólhat bele.

Gundel konyhája főzött és személyzete szolgált
fel

- a követségek és kereskedelmi kirendeltségek
fogadásain,
- a május elsejei és egyéb pártállami
ünnepségek bankettjein,
- a színházakban rendezett díszelőadásokon
- a különvonaton, hajón, vadászatokon
szervezett fogadásokon is

A privatizáció
(1991) és a jelen



A Gundel étterem épülete soha nem
volt a család tulajdonában, csak
bérelték.



A nevet sem védték le soha.



A privatizációhoz több száz millió
nagyságrendű összegre lett volna
szükség.



A családitanács lemondott a
névhasználatról és a Gundel-ételekhez
fűződő merchandising jogokról.



Cukrászati termékek, borok
forgalmazása – Gundel név lemondás



A szakácskönyv jogdíja megmaradt.



Az éttermet üzemeltető és 1990. július 25-én alapított,
GUNDEL Éttermi, Borászati Termelő, Üzemeltető és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Gundel
Kft.) egy többfunkciós kiszolgálókomplexum,
amelynek 100 százalékban a Danubius Szálloda és
Gyógyüdülő Nyrt a kizárólagos tulajdonosa.



2013 HUNGARIKUM lett
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