
vagyok, szakmabeli, aki hisz abban, amit a saját két kezé-
vel készít.” Persze, a ’90-es évek elején, amikor a kémiai
szerek segítségével két óra alatt elkészülő fehér kenyér és
vizes zsömle alapkínálatot a kakaós csiga és a túrós táska
tette „teljessé”, jó adag elszántság kellett hozzá, hogy va-
laki rozskenyeret kezdjen el készíteni. Magyarországon
ezt a vonalat nagyon kevesen ismerték. Klára sváb csa-
ládból származik, érettségi után éveket töltött Dél-
Németországban, és egy életre „megfertőződött”: Az
egyébként is benne lévő munkaszeretet Baden-Würten-
bergben kiteljesedett, az egészséges életmód, a kifinomul-
 tabb táplálkozási szokások és pékkultúra mind-mind he-
lyet követelt magának Klára gondolkodásában. Négy év
után egy német férjjel az oldalán tért haza, hogy belevág-
janak a Jókenyérbe. Először csak ketten voltak, de a tehet-
ségükre, a kreativitásukra, az időközben elérhetővé vált
EU-s pályázati forrásokra és persze a nem nyolcórás
munkanapokra építve folyamatosan haladtak előre. A lé-
nyeg nem változott: „A mai napig kézzelfogható örömet
szerez, ha a nap végén kihúzom a sütőből a tálcát, és érzem,
látom, hogy milyen jól sikerültek a kenyereim. Nagyon
szeretem a szakmámat, én erre születtem. A Jóisten na -
gyon jó helyre vezérelt” – mondja mosolyogva, miközben
éppen egy lármás gyerekcsapat húz el mellettünk. „Őket
interaktív formában tanítjuk meg az egészséges táplálko-
zás alapjaira.” Azaz a kicsik maguk fonják és sütik a kalá -
csot, miközben sok mindent hallanak a szénhidrátokról, 
a teljes kiőrlés mibenlétéről és az egészséges életmódról.

Egészségtudatosabbá váltunk
Az első időkben az ötcsillagos szállodák séfjei kopogtat-
tak a Ludwig és Mentesinél, keresték ugyanis azt a minő-
ségi pékárut, amit a vendégeik Nyugat-Európában
megszoktak. „Volt, akivel rendszeresen összefutottam az
egyik különleges sajtokat és a mi kenyerünket is polcon
tartó delikát boltban, mert a sajtok terén hasonló volt a
helyzet, azaz akkoriban a tömegáru mellől hiányoztak a
valódi értéket hordozó, minőségi élelmiszert jelentő ter-
mékek. Ma már kifejezetten nyitottak az emberek az új
termékek iránt, tudatosabban étkeznek, és egyre inkább
figyelnek a táplálkozás élettani hatásaira. Nagyon nem
mindegy, hogy az a bizonyos mindennapi kenyér milyen
minőségű, ezért mindenkinek azt javaslom, hogy olvassa
el a kenyéren lévő címkét. Az adalékmentes kenyér há-
rom nap múlva is finom, és a vágáskor nem morzsáló-
dik. Olyan kenyeret ne vegyünk meg, amelyikre nincs
ráírva, hogy miből készült” – ad tanácsot a vásárláshoz,
amit azzal egészíti ki, hogy jó pékhez illően ő minden-
nap eszik kenyeret, de mértékkel. „Kenyérfüggő vagyok”
– vallja be, és ő maga a hiteles példa arra, hogy ez nem
kell, hogy együtt járjon az elhízással.

Rozsnyai Gábor

Miért kellene egy pékségnek feltétlenül doboz for-
májúnak lennie? – kérdez vissza őszinte csodál-
kozással a hangjában arra a kérdésre, hogy a Soly-

 már és Pilisszentiván határában álló, reprezentatív üveg épü-
 let mennyire pékség jellegű. Aztán persze kiderül, hogy a
rengeteg üveg nem véletlen: a 8 méter magas belső falon
keresztül bárki a saját szemével győződhet meg arról, hogy
miként készülnek a „jókenyerek”. „Szeretnénk a vevőink -
nek megmutatni, hogyan dolgozunk.” Ami első pillantásra
is feltűnik: „németes” alapossággal végiggondolt munka -
szervezés, higiénia, tisztaság és meglepően sok kézi munka.
Sokan egy kávé és egy péksütemény mellett nézik órák ig,
hogyan dolgoznak a pékek. A kenyerek elkészítésének tel-
jes ciklusát viszont nem érdemes kivárni: adalékok és szí-
nezőanyagok nélkül gyártanak rozs-magvas kenyeret és
péksüteményeket, amihez sok-sok türelem kell. Az elnyert
EU-s pályázati források egy részét is arra fordították, hogy
tökélyre fejlesszék a technológiát. Ellentétben a nagyáru-

házakban megvásárolt kenyérrel, itt úgynevezett hosszú
tésztavezetéssel dolgoznak, ami azt jelenti, hogy a liszt be-
öntésétől a kész kenyérig körülbelül 12 és fél órát kell vár-
ni. Ebből nem engednek, és a jelek szerint egyre több vevő
ismeri fel, hogy a szervezetnek szüksége van azokra a jó
szénhidrátokra, ásványi anyagokra, rostok ra és vitaminok -
ra, ami a hagyományos módon, teljes kiőrlésű gabonából
készülő kenyérben mind benne vannak.

Klára nem azért sikeres, mert nő
„Soha nem voltam hátrányos helyzetben amiatt, hogy nőként
tárgyaltam cégvezetőkkel, vevőkkel, beszállítókkal, inkább
előzékenységet tapasztaltam” – meséli Klára, visszaemlékezve
azok ra az időkre, amikor a férjével közösen sütött kenyereket
bő húsz éve elkezdték gyártani és árulni. „Olyan jó minőségű
terméket kínáltunk, ami tőlünk nyugatabbra a mindennapok 
ré sze volt, és a hitelességet erősítette, hogy tudták rólam, pék
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Lehet egy sikertörténet alapja egy olyan hétköznapi
termék, mint a kenyér?

Ludwig Klára, a Ludwig & Mentesi Sütőipari és Kereskedelmi Kft. alapító-ügyvezetője olyan
jókedvűen és kedvesen fogadja a látogatót, mintha nem is egy 130 fős vállalatot irányítana. 

A Jókenyér-hálózatot sikerre vivő üzletasszonnyal a női vállalkozókról, a kenyerekről 
és a változó fogyasztói szokásokról beszélgettünk.

JÓKENYÉR: SZORGALOM,
ALÁZAT, SIKER

La femme

Ludwig Klára 9+1 tanácsa azoknak, 
akik ma akarnak vállalkozást indítani:
• A siker nem attól függ, hogy egy nő vagy egy férfi vállalkozik-e. A modern 
léthez – és így a modern női élethez is – hozzátartozik a vállalkozás, a vállalkozói szel-
lem. „Sokan talán azt gondolják, hogy nőként kevésbé alkalmasak egy vállalkozás 
indítására és vezetésére, mert a család, a gyermeknevelés feladataiból több hárul rá-
juk. Azt gondolom, ahogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő, úgy ez fordítva is
igaz: minden sikeres nő mögött van egy társ, aki támogatja. Az én anyukám volt az
első, aki Magyarországon élt a nagymamagyes lehetőségével. Ez nagyon sokat jelen -
tett a kezdeti időkben.”
• Szorgalom, alázat. „Hosszú éveken át én is pakoltam az éjszakai kiszállító egyton-
nás teherautókat friss kenyérrel. Kemény volt, de ha ma újrakezdeném, ugyanígy csi-
nálnám”. A pékségben dolgozó 50 pék azért is fogadja el Klárát főnöknek, mert tud-
ják, hogy eredetileg péknek tanult, és nem csak magyarázza, amit számon kér, hanem
ha kell, csinálja is. „Bármikor be tudnék állni közéjük dagasztani” – mondja erről. 
Az üvegfal átvitt értelemben is transzparens: a munkatársai bekopognak hozzá a 
javaslataikkal, és ő is rendszeresen lemegy az üzembe új termékekről, szakmai részle-
tekről, kenyerekről beszélgetni. Ilyen tekintetben is a nyugat-európai mintát követi
tehát, inkább vezetőnek mondható, és nem a főnök titulus illik rá.
• Kitartás. Klára a húszas évei elején kezdte férjével a kenyérsütést, és voltak holt-
pontok, amikor komolyan mérlegelték, hogy Németországba költöznek. Ám Klára
sváb családból származik, és a nagyszüleitől, valamint a szüleitől is azt a fajta kitartást
látta, ami az üzleti életben a siker egyik kulcsa, szóval maradtak. Ma 14 saját szaküzle-
tük és közel 400 partnerüzletük van, bizonyítva, hogy annak idején jó döntést hoztak.
• A gyerekeket is érdemes kitartásra és a munka iránti alázat szellemében nevelni
még akkor is, ha ezek a tulajdonságok személyiségfüggők. „Nekem is vannak rossz
napjaim, és van, hogy sírok előttük. A 17 éves lányom és a 16 éves fiam látja a kudar-
cokat, de átélik velem a sikereket is. Tanúi annak, hogy sokat dolgozom, ugyanakkor
azt is látják, hogy ennek van eredménye. A személyes minta nagyon fontos, a fiam 
kétéves kora óta pék akar lenni anélkül, hogy én ezt elvárnám.
• Fontos a vízió, látni kell, hogy hova akarunk eljutni, és emellett ne szégyelljünk 
tanulni az előttünk járóktól. Klára férjével 200 (!) pékséget látogatott végig, mielőtt
belevágott volna az új üzem felépítésébe.
• Személyes kapcsolatok. Még ma is profitál abból a kapcsolatrendszerből, amit a
kezdeti időkben épített ki. Azzal, hogy személyesen kereste fel a partnereit, nemcsak
arról tudta őket meggyőzni, hogy mennyiben mások a Jókenyér termékek, hanem 
arról is első kézből értesülhetett, hogy mire van szüksége a vevőinek.
• A hibák nem megspórolhatók. „Engem is óvtak a szüleim, de óhatatlan, hogy olyan
dolgokat is megtegyünk, amelyek aztán tévesnek bizonyulnak. De tanultam belőlük.”
• Becsületesség és szavahihetőség: Klára azt meséli, hogy éjjelente nyugodtan 
alszik, hiszen minden szakmai és pénzügyi szabályt betart. A Ludwig és Mentesi arra
példa, hogy tisztességes úton is lehet komoly sikereket elérni.
• Olyan területen vállalkozzunk, amit szívből szeretünk. Ha Klárán múlik – márpe-
dig eléggé eltökélt ahhoz, hogy ez így legyen –, akkor a következő években is kenyere-
ket fog sütni. Olyanokat, amelyek egyaránt örömet szereznek neki és a fogyasztóknak.
• +1. Pályázz! A Klára vezette csapat összesen 5 pályázaton indult, és mind az öt 
alkalommal sikerrel jártak. Az elnyert összeg közel 300 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatás volt. Négyszer komplex technológiafejlesztésre, egy ízben pedig 
a vállalatirányítási rendszer korszerűsítésére kaptak pályázati forrásokat. Ez is hozzá-
járult a Ludwig & Mentesi sikereihez, és Klára példája azt mutatja, hogy érdemes élni
a pályázati források kínálta lehetőségekkel.


