
GaBko Chili
Közbeszerzési szakértő volt, extra erős csilit áruló kistermelő lett. Nagy Gábor már 
Michelin-csillagos étteremnek is beszállít. 
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„PÁR HETE NAGY FERÓ hívott fel 
telefonon, hogy gratuláljon a szósz-
hoz, annyira ízlett neki. Persze nem így 
mondta” – mosolygott Gábor, aki soha-
sem nyomul, mindig őt keresik meg, az 
éttermek, az értékesítők, a sajtó. És az 
énekes is kinyomozta valahonnan a te-
lefonszámát.

2011-ben, egy külföldi nyaraláson 
kóstolta meg először a bivalyerős csi-
lit, és hiányolta, hogy Magyarországon 
nem lehet ilyet kapni. Magának kezdett 
el szószt készíteni a legerősebb papri-
kákból. Kiskora óta szeret főzni, kony-
hafőnöki tapasztalata is van, így az ötlet 
nem tűnt túl vakmerőnek. Alapvető-
en olyan szószt akart, amit fűszerezés-
re is lehet használni, tömény paprika-
alapút, amiből pár csepp is elég. Néhány 
tízezer forintból és harminc növény-
nyel kezdte a termesztést, de már a ba-

rátoknak is osztogatott belőle. Egy buli-
ban az egyik ismerőse hajlandó volt érte 
fizetni is, ekkor látta Gábor, hogy végre 
olyan hobbit talált, ami „nemcsak viszi 
a pénzt, hanem hozza is”. Rá egy évre 
már mint kistermelő gyártotta a termé-
ket.

A családi kiskertben, ablakpárká-
nyon indult a buli, aztán bérelt és vett 
is egy telket, most már ezt is kinőtte, 
és nagyobbat keres. A nagymarosi pi-
acon és gasztrofesztiválokon árul, no, 

meg szájhagyomány 
útján szállít oda, ahova 
kérik. Blogot és fó-
rumot is vezet, meg-
osztja tudását a csili 
termesztésről, felhasz-
nálásról. Ez hozta neki 
a népszerűséget, tavaly 
az eredeti piros szó-
sza az év magyar csi-
lije lett. Megkereste őt 
egy borhálózat, és ma 
már országosan negy-
ven üzletben értéke-
sítik a GaBko Chilit. 
Webshopon is árusít, 
és a külföldi kereslet is 
megnőtt, miután feb-
ruárban elhozott két 
díjat (a pepper basic és 
pepper specific kategó-
riákban) a New York-i 
Hot Pepper Awards-
ról. A jalapeño tequi-

la szósz különleges ízvilága miatt több 
száz közül nyert. 

A tavalyi hárommillió forintos be-
vételt idén néhány hónap alatt túllépte, 
a havi kereslet felét már viszonteladók 
adják. Egy termék ára 1200 és 3000 fo-
rint között mozog kiszereléstől függő-
en. „Sok étteremben van már Erős Pista 
helyett GaBko Chili az asztalokon, pa-
naszkodnak is, hogy gyakran ellopják.” 
Kisebb kiszerelést is árusít, mert töb-
ben hordják magukkal éttermekbe, uta-
záshoz.

A növekvő kereslet miatt a termesz-
tés egyre több időt igényel, a bevétel már 
biztos megélhetést nyújt nekik, ezért 
is merte otthagyni idén közbeszerzési 
szakértői állását, és ma már csak a hob-
biját űzi. Alkalmazottja nincs, amíg 
tudja, szeretné családi vállalkozásban 
továbbvinni a GaBkót.

SMALL & SWEET

Alapítás éve: 2012 • Befektetett összeg: 2 MILLIÓ FORINT (4 ÉV ALATT) • Árbevétel (2016): 3 MILLIÓ FORINT • Profit (2016): 2 MILLIÓ FORINT

GABKO CHILI

Sok étteremben 
van már Erős Pista 
helyett GaBko Chili 
az asztalokon, 
panaszkodnak is, hogy 
gyakran ellopják.
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