MÂNDRI DE EL! Vâlceanul Adrian
Stroe, CUȚITUL DE AUR la celebrul
show „Chefi la cuțite”

Vâlceanul Adrian Stroe a reușit să îi impresioneze pe jurații emisiunii Chefi la
cuțite, sezonul 10, de la postul de televiziune Antena 1. Cătălin Scărlătescu i-a
oferit cuțitul de aur, spre marea surpriză a tuturor.
În ediția 10 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10 am putut să îl cunoaștem pe Adrian
Stroe din Râmnicu Vâlcea. De meserie bucătar, acesta a reușit să facă senzație cu
preparatul său și chiar l-a convins pe Cătălin Scărlătescu să îi dea cuțitul de aur.
Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu,
concurentul a ales să pregătească o inedită rețetă de mousse de ciocolată cu chipsuri
de hippen. În timpul gătitului, Adrian Stroe a dezvăluit faptul că este chef bucătar
și că în prezenr, din cauza unor probleme pe care le-a facut soția lui, deține
custoria celor doi copii. Bucătăria a fost și este una dintre marile sale pasiuni și
ceea ce îl motivează, pe lângă copii.
„Am început să lucrez în bucătărie la frageda vârstă de 18 ani. Am început de la un
post de jos. În Italia am plecat ca să învăț să fac paste. Acolo am stat 4 ani de
zile, doar că nu puteam să mă plafonez, nu suportam asta. Dacă ceva mi se părea mai

wow, plecam. Am primit o ofertă în Germania. Mi s-a părut greu la început pentru că în
mare parte se vorbea germană, doar patronul era italian. Am avut noroc că, după o
perioadă, mi s-a dat mână liberă și mi-am format eu echipa. Mi-am adus din Vâlcea
echipa mea, bucătari, ajutori, tot. Bucătăria, pentru mine, pot să spun la ora actuală
că este aproape tot, după copii. Mă liniștește. Am momente când gătesc noaptea, anunț,
mi se deschide iar bucătăria și stau singur până la 4-5 dimineața unde încerc noi
preparate sau încerc să le îmbunătățesc pe cele pe care deja le avem la restaurantul
unde lucrez. Nu m-aș vedea să fac altceva”, a zis Adrian Stroe.
Apoi a venit momentul adevărului. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin
Scărlătescu au făcut mici observații și au ridicat cloșurile, dezvăluind astfel faptul
că au oferit trei cuțite. Totuși, chiar când se pregătea să plece din platou,
Scărlătescu a decis să îi ofere cuțitul de aur din sezonul 10 Chefi la cuțite!
„Serios?! Nu cred, mamă”, a zis Adrian Stroe, atunci când a văzut ce se întâmplă.
„Eu zic să te grăbești! Bine ai venit! Mie mi-a plăcut foarte mult ce ai făcut aici.
Eu nu am dat niciodată așa repede cuțitul de aur, niciodată pentru un desert”, i-a
suflat Scărlătescu.
„Bravo, omule! Ne vedem în battle-uri!”, a zis Florin Dumitrescu la final.
Sezonul 10 din Chefi la cuțite aduce pe micile ecrane ale telespectatorilor un nou
platou și o formulă unică. Este prima dată când show-ul are două prezentatoare, pe
Irina Fodor și pe Gina Pistol.

