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• Különleges utazás
• Felfedezetlen úti célok
• Organikus és hagyományos ételek
• Nagyanyáink receptjei
• Helyi emberek – helyi vendégszeretet

Fedezze fel Máramaros ízeit!
Szatmári gasztrotúra: Különleges
időutazás
Hagyomány, történelem és tradicionális ételek

ROMÁNIA

Az Európa szívében fekvő Máramaros bővelkedik misztikus történetekben, hangulatos tájakban és ősi szokásokban. Szépen megőrződött itt
a középkor kultúrája, hagyományai és életmódja.
Szatmár megye (Satu Mare) Máramaros és Bihar
megyék közé ékelődik, és számos felfedezésre
váró látnivalót rejt. Multikulturális hely, ahol különböző népek és kultúrák hagyták kéznyomukat – mint egy színes szőttes, mely megannyi
szemgyönyörködtető mintából áll.
A területen megőrződött történelmi emlékek
a korai középkortól a kommunista éráig széles
skálán mozognak. A történelem iránt érdeklődő
turistának a megye sok mindent ajánl: a kastélyoktól és erődöktől kezdve a fatemplomokon
és kolostorokon keresztül a múzeumokon és
emlékhelyeken át a régió történelmével kapcsolatos kulturális eseményekig számtalan lehetőség adódik a terület alaposabb megismerésére.

információ:
Időtartam: 6 nap
Szállás:
vendegházakban,
szállodában
Időszak: egész évben

EcoLogic Egyesület

Bulevardul Unirii, 12A/86, 430272,
Baia Mare,
Judetul Maramures, Romania
Tel.: +40 262 224 035
Fax: +40 262 224 035
e-mail: editp@nvn.ro
www.ecologic.romm.ro

A Máramarost
Szatmárral összekapcsoló teljes romániai
túra hat napig tart, s
eközben a régió egyedi
természeti és kulturális
gazdagságát fedezhetjük fel – láthatjuk az
élelmiszerfeldolgozás
helyi hagyományait és
átélhetjük a főzés és az
étkezés valódi örömét.

Szatmárnémeti Kereskedelmi
és Iparkamara
Satu Mare, Str. Decebal nr. 4, C.P.
440006 Romania
Tel.: +40 261 710 790
Fax: +40 261 715 058
e-mail: director@cciasm.ro
www.cciasm.ro

FEDEZZE FEL MÁRAMAROS ÍZEIT!
1. NAP: Isten hozta Nagybányán!

Transzfer a hotelbe: Igniş Inn (3*), Nagybánya (Baia Mare) óvárosában.
Vessük bele magunkat a kiváló ételekbe, borokba és pálinkákba, és természetesen a 15-16.
században épült óvárosba.
A múzeumok és galériák értékes kínála látogatásra érdemes, különösen a Falumúzeum, amely
a Néprajzi és Népművészeti Múzeum része és a máramarosi faépítészettel, paraszti kultúrával
ismertet meg. A nagybányai művésziskola és az Ásványtani Múzeum emblematikus elemei a
városnak, és értékes gyűjteményeket találhatunk bennük.
Az óváros központjában, a piachhoz közel találjuk a Hentesek Tornyát (Gaspar Dragyi építtette
1547-ben), amit az évszázadok során többször leromboltak és újjáépítettek. 1977-ig egy család magántulajdona volt, akik állattartásra használták, végül 2010-ben jelentős felújításon ment keresztül az épület, amiben azóta
néprajzi jellegű kiállítás található.
Vacsora: Igniş Inn

2. NAP: Hagyományos ételek kóstolója a Mara völgyében

Az út egy meredek és kanyargós kapaszkodóval kezdődik az erdővel borított hegyek
felé. A Gutai-hágót elérve kitárul a festői táj. A Mara folyó völgye nem csak ősi szépségével tűnik ki, de az itt élők évszázadok óta szinte változatlan életmódjával is.
Marában felkeressük a az erdő szélén, vízesések mellett álló Happy Fish éttermet,
ahol hagyományos rönképületek, filagóriák és teraszok sora övezi a pisztrángosmedencéket. A környező erdők frissességét élvezve megfigyelhetjük, ahogy a medencéből kifogják számunkra a később kukoricalisztes
bundában tányérunkra kerülő halat. A vendéglő tárkonyos hagymasalátát és friss házi kenyeret kínál ehhez a
remek fogáshoz.
A hegyvidéki rétekre felkapaszkodni garancia a jó falatokra és némi felhőközeli élményre. A Campul Tataru-i
ökofarmon megnézhetjük a természetes legeltetés mai formáját. Megkóstolhatjuk a prémium minőségű, „boldog” marhából készült ételeket, hagyományos módon elkészítve. Fedezzük fel az itteni biodiverzitást, ami a
vegyes erdők és rétek ökoszisztémájanak a természetes legeltetéssel való kölcsönhatásában jött létre.
Szállás a Tiplea faházban.

3. NAP: A fák világa

Budesti – a faépítészet kitűnő példája (fakapuk, faházak, fatemplomok - nem egy az UNESCO
Világörökség része). A máramarosi fakapuk a régió identitásának elvitathatatlan elemei. A
szimbólumokban gazdag (Nap, életfa) kapuk a házak védőbástyái, amik a családokat oltalmazzák a gonosztól.
Sarbi faluban hagyományos süteményt kóstolhatunk, és olyan víz hajtotta mechanikus eszközök kiállítását tekinthetjük meg, amik a paraszti élet részei. Aknasugatagon (Ocna Sugatag) sajttorta és almás
sütemény enyhíti étvágyunkat. A Doina Vendégházban újra meggyőződhetünk róla, hogy a hagyományos máramarosi konyha semmihez nem fogható. Mindezt az is alátámasztja, hogy az itt készült hagyományos ételekről
Radu Anton Roman gasztronómus ittjártakor is nagy szavakat mondott, sőt, a vendégházat csak nagy szívfájdalommal hagyta itt a híres sütemények miatt.
A történelmi Máramaros fővárosában, Máramarosszigeten (Sighetu Marmatiei), egy erőd romjaival ismerkedhetünk meg. Vásárolunk a piacon, majd egy egyedülálló szabadtéri néprajzi múzeum következik. Az éjszakát
vendégházban töltjük.

SZATMÁRI GASZTROTÚRA KÜLÖNLEGES IDŐUTAZÁS
1. NAP: Középkori építészet és borászati hagyományok a Nagykároly-Tasnád-Beltiug háromszögben

Szatmár megyébe érkezve első utunk Nagykárolyba (Carei) vezet, ahol megcsodálhatjuk
a romantikus Károlyi-kastélyt. Mielőtt továbbindulunk Tasnádra, teszünk egy nyúlfarknyi
kitérőt Kaplonyba (Cǎpleni), ahol megtekintjük a Károlyi család kriptáját – a családból 36an nyugszanak a bronz szarkofágokban.
Következő úti célunk Tasnád (Tusnad). Az itteni termálvíz minden előnyét élvezni fogjuk
a Tasnád-rezortban, az ebédet pedig a számos meghitt étterem egyikében fogjuk elkölteni – a menün olyan román, német és magyar ételek szerepelnek, mint a sütőben sült töltött káposzta, piték,
füstölt sonka. Teli hassal követjük a Borutat, ami egészen Krasznabéltekig (Beltiug) visz minket. Felkeressük az
1700-as években épült mintegy 600 borospince egyikét – a Nachbil, a Casa Hetei, a Leiher és a Pekh borászatok
is közöttük vannak – ahol étel- és borkóstolón veszünk részt, megismerve a jellemző helyi fajtákat. Látogatásra
invitáljuk a múzeumba és a régészeti ásatásra, de érdemes megnézni az 1175-ben román stílusban épült református templomot is.
Vacsora Szatmárnémetiben a város szívében található hangulatos és elegáns étteremben, a Club Poesis-ben,
amely a város egyik nevezetessége. Élőzene, folklór program, csalogató ízek, hagyományos szilvapálinka, borok
a legjobb pincékből, a legjobb módja, hogy megismerkedjünk a város gasztronómiai és kulturális örökségével.

2. NAP: Szatmárnémeti és emlékművei

Szatmárnémeti utcáit róva az utazó az élő történelemmel találkozik.
Látogassunk el a 19. században épült, korábban Vécsey Házként ismertté vált
Művészeti Múzeumba, mely időszakos kiállításoknak és képzőművészeti gyűjteménynek ad otthont. Keressük fel a szobrokkal, festményekkel és freskókkal
díszített Püspöki Palotát. Menjünk be a Történeti Múzeumba, kaptassunk fel a Közigazgatási Palotába, ami
Románia második legmagasabb épülete. Hasonlóképpen másszunk fel a Szatmárnémeti Eiffel-tornyának is
becézett Tűzoltótoronyba, ahonnan pompás épületekre nyílik rálátás, és tiszta időben az Avas-hegységben is
gyönyörködhetünk.
A No Pardon, a Class, a Daemi vagy a Minorita éttermek valamelyikében elfogyasztott ebédet követően is lesz
bőven elfoglaltságunk, ha Szatmár megye multikulturális mozaikját szeretnénk kirakni. Máris itt van a csodálatos Zsinagóga, vagy az impresszív római katolikus katedrális, és alig kell továbbmenni, hogy a görög katolikus
és az ortodox katedrálisokkal is ismeretséget kössünk. Érdemes felkeresni Sárköz (Livada) települést, ahol a
Vécsey család 18. századi kastélyánál tehetjük tiszteletünket. Megszállni a Dan Motelben vagy a Lacul lui Pinteában célszerű.

3. NAP: Történelmi és gasztronómiai hitelesség

A mai napon Sárközről Aranyosmeggyes (Mediesul Aurit), Sepsikükszád to Bixád (Bixad),
Vámfalu (Vama), Avasfelsőfalu (Negresti Oas) érintésével Valea Marieibe jutunk. Utunk közben
semmihez sem hasonlítható építészeti és remekeket láthatunk, valamint hagyományos ételeket és italokat kóstolunk.
A túra fényét emeli Kelet-Európa legnagyobb régészeti komplexumának felkeresése Aranyosmeggyesen, ahol dák égetőkemencék maradványait tekinthetjük meg. A leletek az i. e. 2-4
századból valók, 104 kerámiaégető kemencét tártak fel eddig – ezekben égették ki a külföldre
szánt portékát. Aztán ismét jöjjön a már jól ismert román nemzeti ital, a cujka élvezete! A Zetea
család gondozásában kétszeri illetve háromszori lepárlással készül, hagyományos fatüzeléses üstökben. Itt lesz
az ebéd is, ráadásnak pedig pálinkafőző leckét vehetünk a szakértőtől.
Innen irány az avasfelsőfalui Néprajzi Múzeum, ahol a Túr-parti idilli környezetben vehetjük szemügyre a szabadtéri kiállítást. Kitűnő alkalom, hogy megélhessük a múltat: a környező falvakból összegyűjtött épületek a
17-20. századi népi építkezés tanúi. Nem távozhatunk ajándék nélkül: itt kaphatóak a hagyományos avasi öltözékbe bújtatott babák.
A nap a Valea Măriei szabadidőközpontban ér véget. A hely a környékbeli ásványvízforrásokról vált ismertté.

Gasztrotúra a Kárpátok közt:
kalandozások a huculok földjén

UKRAJNA

Hegyvidéki menü – a szabadság természetes íze. Élvezze a Kárpátok legjavát!

Az Ivano-Frankivszki
Terület hegyvidéki
övezetét Huculföldnek
is nevezik, az ukrán
Kárpátokat egykor
benépesítő népcsoport
tiszteletére. Ezekre a
helyekre ellátogatva
megélhetjük a hucul
hagyományok varázsát, melyről az ötnapos túra alatt a helyi
ételek, kézművestermékek és a természet
gondoskodnak

A túra hedonistáknak szól. Azoknak, akiket igazán érdekel a hagyományos életforma és a valódi ízek.
Az ötnapos túra során megtanulhatjuk néhány
hagyományos étel készítését, süthetünk házikenyeret, kipróbálhatjuk a horgászatot, a mézkészítést, de elmerülhetünk a természetes gyógyvizekben, vagy kipróbálhatjuk a méhterápia jótékony hatásait. A receptvadászok legalább 35
helyi recepttel gazdagíthatják gyűjteményüket,
és legalább 9 leckét vehetnek helyi szakácsoktól.

IVANO-FRANKIVSK
TYSMENYTSYA
GORODENKA
Sheparivtsi

Pidvysoke

YAREMCHEKOLOMYIA
waterfall
Zhenetskyi Guk
Yablunytsia

Tatariv

KOSIV

SNYATYN
Tuchapy

Kryvopillya
Meadow Dil

Meadow Berchyska

Időtartam: 6 nap
Szállás: falusi
vendégházakban
Időszak: májustól
októberig

információ:

Ivano-Frankivszki Terület Turisztikai Egyesülete
26 Dnistrovska St., Ivano-Frankivsk, 76018, Ukraine
Tel.: +38 0342 72 02 32
Fax: +38 0342 55 91 56
e-mail: office@taif.org.ua
www.taif.org.ua
www.travelcarpathians.com

Strilche

1. NAP: Hucul vendégszeretet

Jaremcse – egy városka, ahol harapni lehet a levegőt: erdei ösvényekkel, fenyőfákkal és romatikus rönkházakkal.
Az At Lesya’s vendégház hagyományos hucul menüvel és egy pohárka házi szíverősítővel vár: fekete kenyér, szalonna és házikolbász kerül az asztalra. A közös
étkezés alatt ukrán hagyomány szerint tósztot mondanak a vendégek. A túra
első „leckéje” a kakukkfüves borscsleves elkészítése lesz. Következő megállónk
a festői hegyi falucska, Tatariv. A menü: faszénen sült házikrumpli és fűszeres
hús, no és az elengedhetetlen házipálika. Jó éjszakát!

2. NAP: Házi ételek és természeti csodák

A vendégház kínálta hagyományos parasztreggeli össze sem vethető a szállodák büféasztalával. És hogy az élmény teljes legyen, mindezt magunknak készítjük el! A főzőiskola mai leckéje során áfonyás derelyét készítünk
az Anastasia Vendégház konyhájában. Majd reggeli sétánk a Guk-vízeséshez vezet. A 15 méterről alázuhanó víz
hangját erős visszhang követi, erről kapta nevét a zuhatag. A vízesés felé vezető ösvényen kis szerencsével bogyós gyümölcsöket és gombát is gyűjthetünk, a zsákmány
pedig jól fog jönni a vacsora készítésekor.
Túránk következő állomása Jablinyica, a festői hegyi falu, és a 931 méter magas hágóról elénk táruló páratlan
kilátás. A faluban található Viszokij Pereval vendéglőben a finom falatok mellett élőzene fogad.

3. NAP: Mezei ízek

A Krivopillija nevű faluba tartó hegyi út nagyon látványos. A település nem mes�sze található Verkhovinától. Épphogy csak lerakjuk csomagjainkat a nekünk szállást
adó Polonyna Dil farmháznál, máris nekivágunk, hogy felfedezzük a hegyi legelők
világát. Ezen a környéken máig hagyományos módon készül a juhsajt. Hogy hogyan, azt saját szemünkkel láthatjuk, sőt, kipróbálhatjuk, és ha ízlik, vásárolhatunk
a helyi termelők kínálatából. A Berchyska-rét 1600 méter magasan található ökofarmjához vezető hegyi utazáson nagyszerű rálátás nyílik az ukrán és román Kárpátok legmagasabb ormaira. Felfedezhetjük az évszázados múltra visszatekintő
sajtkészítés fortélyait. A farm igen magasan, érintetlen és tiszta levegőjű, természetes környezetben fekszik, ezért a tej és a tejtermékek minősége egyedülálló. Ízleljük
meg a pásztorok szabad tűzön készült ebédjét: gombaleves, sajt és feta, bogyós
gyümölcsökből főtt házi lekvár, erdei gyógynövényteák.

4. NAP: A múlt lehelete: Kosiv - Tuchapy - Snyatyn - Pidviszoke - Strilche

Kosiv városa művészeiről és kézműveseiről ismert, valamint Ukrajna-szerte híres piacáról. Megismerkedhetünk a helyi mesterek egyedülálló fafaragó technikájával, és beszerezhetünk néhányat a
kifinomult kézi faragású fatányérokból vagy díszes fokosokból.
A Starytsya kemping a Prut folyó közelében található. A folyó e csendesebb szakaszán próbálkozhatunk horgászással, lazíthatunk a szénapajtában, és gyakorolhatjuk a meditációt. Élvezzük
ki a szabad tűzön a szemünk előtt készült ételeket: halleves, roston sült hal vagy hús zöldségekkel, sült krumplival és egy pohár házi borral.
A falu szélén található Kray-Ray („A Paradicsom küszöbe”) étterem kínálja magát. Az étterem
belső udvarában folklórcsoport mutatja be az itteni hagyományokat: a tűzugrást, helyi dalokat
és táncokat.
Strilche: ebben az elbűvölő falucskában nagyon finom házi kenyeret sütnek. A folyamattal Volodymyr Romaniv házában ismerkedhetünk meg közelebbről. A kemence kövén sült kenyér két
hétig is eláll.

5. NAP: Városi kultúrkincsek: Kolomyia - Tysmenytsya

Könnyű reggeli a hotelben helyi termékekből. Megkóstoljuk és megtanuljuk elkészíteni a népszerű galíciai édességet: a dióval töltött szilvát. Máris úton vagyunk Galícia legfestőibb városa,
Kolomyia felé. Utunk során megállunk a Hucul Népművészeti Múzeumnál. Megtekintjük a világon egyedülálló Hímes Tojás Múzeumot. Kolomyiából elutazunk Ivano-Frankivszkba. Szállásunk közelében van egy méhészet, ami nem csak a mézéről, de a különleges fürdőjéről is híres.
A fürdő után könnyű ebéd a szabadban, majd egy kellemes séta során fedezzük fel a hely varázsát, este pedig vacsora egy hagyományos étteremben. Megkóstoljuk azt a híres tysmenytsai ételt, amit még régi német kézművesmesterek honosítottak meg itt. Az étel receptje nem
éppen egyszerű (két oldalt betölt). A körülményes procedúráért a tökéletes íz kárpótol. Ráadásul ön megkapja
a recept egy példányát ajándékba vendéglátójától!

6. NAP: A túra vége

A hotelben elköltött nyugalmas reggeli után szabad program a városban, hazautazás.

Gasztrotúra
Szabolcs-Szatmár-Beregben

MAGYARORSZÁG
Feledhetetlen gaszroélmények az elegáns étteremtől a falusi vendégasztalig

Az élet egyik legkellemesebb és legfontosabb eleme
a Jó Étel. Jó, mert finom; jó, mert egészséges; jó, mert
etikus. Ünnepeljük együtt a Kárpáti Gasztroút magyarországi állomásain a jó ételeket és italokat, a hagyományos recepteket, a helyi, természetes alapanyagokat és
az embereket, akik termesztik, készítik, főzik és kínálják.
Tegyen egy gasztronómiai utazást Magyarország egyik
utolsó érintetlen szegletébe, Szabocs-Szatmár-Bereg
megyébe! Kövesse a szilva, a lekvár és a pálinka útját és
ismerkedjen meg ennek a vidéknek a különleges ízeivel,
eredeti gasztronómiájával! Az ízutazáson nem csak
enni-inni és kóstolni lehet; a szatmári főzőiskolában
megtanulhatja az ételek elkészítését is, részt vehet
lekvárfőzésen és pálinkafőzde-bemutatón is

Magyarország ezen része tele van kulturális látnivalóval, középkori, festett
templomokkal, hívogató folyókkal, Ha végigjárja a Kárpáti Gasztroutat, nem
csak új ízekkel, élményekkel és látnivalókkal gazdagodik, hanem garantáltan
jól is fogja érezni magát!

NYÍREGYHÁZA

Baktalórántháza

Tákos Csaroda
Vásárosnamény
Márokpapi
Tiszakóród
Tarpa Szatmárcseke
Panyola
Túristvándi
Kisar
Nagyar
Fülesd

Máriapócs
Érpatak

Időtartam: 5 nap
Szállás: falusi
vendégházakban
Időszak: májustól
októberig

Nyírbátor

információ:

Szamos-bazár Egyesület

H-4913 Panyola, Mezővég út 62
Tel.: +36 20 417 4188
e-mail: zsu@panyola.hu
www.facebook.com/gasztrout

1. NAP: A Kárpáti Gasztroút
Nyíregyháza

Nyíregyházán a Sóstói Múzeumfaluban ismerkedjen meg a régió népi építészetével és a hagyományos szatmári konyhával. Szeptemberben itt rendezik Magyarország legátfogóbb népi
gasztronómiai fesztiválját, ahol tájjellegű ételekből kínálnak kóstolót hazai és határon túli főzőcsapatok. Érdemes ellátogatni délután az Aquarius Élményfürdőbe, majd egy remek, helyi
ízekből összeállított vacsora zárja az estét.

2. NAP: Szentek és jólelkek
Érpatak – Máriapócs – Nyírbátor – Baktalórántháza – Vásárosnamény

Érpatak: látogatás a Zsindelyes Pálinkafőzdébe, vezetett túra és pálinkakóstoló. A kóstolóház egyféle főzdemúzeumként is szolgál, bemutatja a régi idők pálinkafőzési szokásait,
eszközeit. Máriapócs: fontos zarándokhely, temploma híres Mária-kegyhely; 1696-ban vált
ismertté könnyező Szűz Mária képe. A sárkány városában (Nyírbátor)
kávé- és sütiszünet, majd a Báthori várkastélyban a híres és hírhedt
történelmi alakok panoptikuma következik. Egy jó ebéd a Fenyvesben, ahol sikeres kísérletek folynak a tájjellegű konyha megújítására.
A Fenyvesben akár azt is végignézhetjük, hogyan készül az ebédünk.
Vásárosnamény és a Beregi Múzeum kiállítása következik, vagy szezonban lazulás Gergelyiugornya strandján, a Tisza-parton. Élvezze a
Winkler Ház tájjellegű fogásokból összeállított vacsoráját!

3. NAP: Templomok, kóstolók, örömfőzés
Tákos - Csaroda - Márokpapi - Tarpa - Nagyar - Szatmárcseke - Kisar

A napot kezdjük a környék büszkeségeinek, középkori, festett templomainak meglátogatásával Tákos, Csaroda és Márokpapi településeken. Tákoson a „Mezítlábas Notre Dame”-ot Erzsike néni mutatja be, oly módon,
hogy azonnal odaítélnénk neki az Év Idegenvezetője díjat. Kávé és kemencés béles egy árnyas, hangulatos kertben, majd Csarodán hasonlóan lelkes
előadásban lesz részünk a 700 éves, gazdagon festett falak és mosolygó
szentek közt. Márokpapi temploma előtt farmot látogatunk, kézműves
kecskesajtot kóstolunk. Tarpán megállunk az ácsremek szárazmalomnál,
majd pálinkakóstoló és ebéd következik egy hangulatos, hagyományos tarpai parasztházban. Innen Nagyarba tartunk, ahol a Luby-kastély rózsakertjében megkóstoljuk a ház süteményét és a rózsavizes limonádét, Luby Margitnak, a kastély egykori úrnőjének kedvenceit. Szatmárcsekén a csónakos
fejfás temető után munka vár ránk. Főzőtanfolyam egy olyan konyhában, mely a legkifinomultabb izlésűeket
is lázba hozza majd. Szakértő segédlettel magunk főzzük meg a vacsoránkat. Hagyományos receptek alapján
összeállított bitang jó négyfogásos menüt készítünk a vidám főzőtanfolyamon, melynek majd közösen örülünk.

4. NAP: Különleges helyek, különleges receptek
Kisar - Penyige - Túristvándi - Tiszakóród - Fülesd

Reggel Európa legnagyobb dzsungelgyümölcsösében frissülünk fel – itt
terem a terület legjellegzetesebb gyümölcse, a Nemtudom szilva. Penyigén megállunk a Lekváriumnál és a Helytörténeti Gyűjteménynél. Túristvándiban a Vízimalomból könnyű és nagyon élvezetes erdei sétára indulunk egy különleges emberrel, a gyógynövények szakértőjével és nagy
mesélővel, aki egy igazi Móricz-hős leszármazottja. Ezt minden kétséget
kizárva el is fogjuk neki hinni a látogatás után. Nem csak a növényeket
ismeri, hanem az itt élők sokszor mesebeli történeteit, életét. Gyógynövényekből álló, frissítő teát és házi rétest kóstolunk, majd piknikezünk a
Tisza és a Túr látványos találkozásánál. Szezonban pihenés, fürdés, lazulás.
Akinek kedve van, bekapcsolódhat a Moni Vendéglő konyhájában a vacsora előkészületeibe és újabb szatmári
recepteket tanulhat, egyenesen a vendéglős nagymamájának recepteskönyvéből. Olyat, amilyet még a környéken is kevesen ismernek. Közös vacsora, ahol a jókedvű vendéglős is elvegyül a vendégekkel és megosztja velük
vidám történeteit. Azzal a jóleső érzéssel távozunk, hogy megismertünk egy született vendéglőst, aki munkája
minden percét élvezi. A legjobban azokat, amikor a vendégeit jóllakottnak és elégedettnek látja.

5. NAP: Vidéki örömök
Panyola - Cégénydányád - Gyügye

Bőséges szatmári parasztreggeli, egészséges, helyi hozzávalókból:
tanyasi tojás, házi sonka és kolbász, cukormentes lekvárok, házi kenyér, friss tej, kecskesajt. Panyolán a Szatmári Ízek Házában helyi termékekből álló kóstoló, az aszaló és a lekvárfőző megtekintése, majd
séta/biciklizés a tanösvényen. Kirándulás Cégénydányádra, ahol egy
ősi kúria egykor gazdagon virágzó arborétumában megnézzük a
döbbenetes méretű, matuzsálem platánfát. Megálló Gyügyén, az egyik legérdekesebb középkori templomnál.
Harangszóra falusi, vasárnapi ebéd egy helyi családnál, a kényelmes pihenő után hazautazás.

Borok és ízek harmóniája

SZLOVÁKIA
Gasztrotúra Kassán és környékén

„Kassán egyre több vendéglő versenyez a vendégek kényeztetésében. Ez
jó, mert az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz ételeket fogyasszunk. Mivel a
legtöbb vendéglős hasonlóan gondolkodik és – mint minden kassainak
– nekik is fontos a város pozitív képe, elkezdődött egy, a szlovák viszonyokat tekintve egyedülálló együttműködés, melynek egy célja van: Kassát a
színvonalas gasztronómia európai jelentőségű bástyájává tenni.”
(Peter Skripko, elismert ínyenc és sommelier)

A Hernád völgyében, szép természeti környezetben fekvő Kassa és
környéke remek hely gasztrotúrára. Gazdag történelmi múlttal, temérdek
látnivalóval, ízletes ételekkel és italokkal várja vendégeit. Pár óra alatt
elérhető, a város rendkívül hangulatos: tele van sörözővel és kiskocsmával, a
környék gyönyörű és nagyon emlékezeteseket lehet enni itt. Majd’ minden
étterem étlapján szerepelnek népszerű, hagyományos ételek, remek
a sör és jók a borok. Ha felderítettük a várost, érdemes betérni a Fő utca
számos kávéházának, éttermének egyikébe. Tavasztól őszig valamennyi
terasszal csalogatja a vendégeket. Az Andrássy-palotában egykor a város
legkedveltebb kávéháza működött, ma cukrászda kínálja az ínyencségeket.
A szlovák séfek nagy gondot fordítanak a konyha megújítására és a friss,
jó minőségű alapanyagokra. A házi sörök mellett kóstolja meg a növekvő
népszerűségű Tokaj-régió borait is, több pincészet ajánl borkóstolóval
együtt pincelátogatást.
Gasztrotúránk Kassát és környékét új oldalról mutatja be. Hedonista
kirándulásra készülünk az ízek útján. Válogatásunkban remek éttermek
szerepelnek, helyi termékek, a vidék leglátványosabb kirándulóhelyei,
farmlátogatás, borkóstoló. A város és a táj gyönyörű, de az útikönyvek
leírásán túl van itt még valami, amit megismerni a valódi utazások célja: a
helyi hangulat, az eredeti ízek, a hozzájuk kötődő legendák és az emberek,
akik élővé és elevenné teszik az élményt. Csak így érdemes utazni, teljes
odaadással, kíváncsian, érzékeink által vezetve!

KOŠICE
Jasov Mala Ida Ranč TARA
Jasovska cave
Valaliky

Spa Štós

Veľká Třňa
Tokaj Region

Időtartam: 4 nap

információ:

Szállás:
vendegházakban,
szállodában

Klassai Séfek és Cukrászok
Egyesülete

Időszak: májustól
októberig

Cingovská 2, 040 12, Košice, Slovakia
Tel.: + 421 918 380 962
email : info@szkc-ke.sk
www.szkc-ke.sk

Szlovák Kereskedelmi és
Iparkamara Kassai Irodája

Žižkova 6, 04001 Košice, Slovakia
Tel.: + 421 556 998 094
Fax: + 421 556 99 8 282
e-mail: tomkova@sopk.sk
www.ke.sopk.sk

1. NAP: Kassa: házi koszt és városi élmények

Érkezés az ökotudatos Dalia Hotelbe. A szálloda a városközpont közelében, 5
perc sétára található a főutcától. Étterme gazdag választékú reggelit és szezonális gourmet fogásokat kínál, kiváló kiindulópont gasztrotúránkhoz.
Ebéd a legendás Gólemben, melyben egy sörfőzde is működik, így ebédünk
mellé remek kézműves söröket kóstolhatunk. Ebéd után felfedezzük Kassa
történelmi belvárosát: a felújított, elegáns, régi polgárházakkal és palotákkal
szegélyezett főutcát, mely számtalan kulturális esemény színhelye. A városmagban egymást érik a látnivalók: a gótikus Szent Erzsébet főszékesegyház, a
Szent Mihály kápolna, a Városi Színház (amely magyar darabokat is játszik), a
Forgách-palota, a Kelet-Szlovákia Múzeum, ahol a huszadik század Kelet-Európában fellelhető legnagyobb régészeti felfedezése, az úgynevezett „Aranykincs”
található. Vacsorázni a stílusos és elegáns Villa Regia-ban fogunk, megkóstoljuk a ház specialitását, a hagyományos, erdei gombákból készült levest.

2. NAP: Az egészség útján

Kassa központjában a Bioinstitute nevű teaházban élvezzük a különleges teákat, majd
kiválaszthatjuk és meg is vásárolhatjuk kedvencünket az teaház mellett lévő üzletben, ahol értő kezek hagyományos receptúra alapján kevernek 140 különböző teát
gyógynövényekből. A teaház a kézművesüzleteiről híres utcában áll. Ezt az utcát hagyományosan az iparosok lakták és ma is mesteremberek árusítják portékáikat a kis
üzletekben.
A városközpontot elhagyva a Mala Ida negyedbe utazunk, hogy látogatást tegyünk a
KUK FUK tésztaüzemben, ahol hagyományos, természetes összetevőkből készülő tésztaféléket gyártanak modern módszerekkel. A hétfajta tésztából napi 3,5 tonna készül.
Ebéd a Slameny dom nevű étteremben, ahol valódi szlovák fogásokat szolgálnak fel:
kacsasültet, sztrapacskát, haluskát és házi pitéket.
Utunk a közeli Spa Stos-hoz visz innen, mely látványos környezeteben, egy fenyőerdő
közepén található, a Szlovák Karszt területén. A terület a tengerszint fölött 650 méteres
magasságban található, levegője gyógyítóan friss.
A mészkősziklák övezte Jászói-barlang az egykor német ajkú Mecenzéf környékén látható. Szlovákia első látogatható barlangja, bár a turisták előtt is megfordultak már itt
emberek: a kőkorszaki ember nyomait fedezték fel benne.
A Stary Mlyn nevű étteremben vacsorázunk, mely egykor vízimalomként működött.

3. NAP: Szlovák dűlők, szlovák borok

Látogatás és kóstoló a népszerű italokat gyártó Frucona cégnél, majd megnézzük Kassa
környékét és bekopogtatunk Kassa egyik leghíresebb művészéhez, Ladislav Stanohoz. Ebéd
a Hostinec u gazdu nevű étteremben, melynek neve első hallásra megjegyezhetetlennek
tűnik, de garantáljuk, hogy emlékezni fognak rá, mint ahogy a környezetre és az ételeire is.
Mintha egy kedélyes, vidéki családnál járnánk vendégségben: a berendezés múltidéző és
nagyon barátságos. A nagymama kékre festett kredence, a vendéglőben álló kemence, a
fából készült bútorok és a régi tárgyak meghitté teszik a helyet. A vidéki hangulat jellemzi
mai napunkat: a Tara Farmon helyi termékeket kóstolunk: sajtokat és helyi termékeket. A J&J
Ostrožovič cég igazi családi sikertörténet. A Nagytornyán (Veľká Třňa) élő Ostrožovič családban hagyomány volt a borkészítés. A szlovák Tokaj területén gazdálkodó Ostrožovič-ok sokadik nemzedéke ma már nem csak kiváló borokat készít,
de ugyanilyen remek vendéglátók. Éttermükben kóstoltuk
a legjobb báránysültet, amivel valaha találkoztunk, mindezt a gazda és felesége szolgálta fel, személyesen gondoskodva a vendégekről – a megkóstolt 15 fajta bor után. A
borászathoz látogatható pince és stílusos vendégház is tartozik. A kellemes
környezetben lekvárfőző programokat, disznótort is szerveznek. Az éjszakát
panziójukban töltjük. Távozásképp ajándékba kapunk egy üveg vintage bort,
hogy még emlékezetesebb legyen a látogatásunk.

4. NAP: Útban hazafelé

Reggeli után hazaindulunk, útközben lehet kanyarítani egy zempléni kirándulást. Figyelmükbe ajánljuk a bobpályát Sárospatakon vagy a BESTILLO pálinkafőzde kóstolóházát Boldogkőváralján.

