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Chodníček karpatského
kulinárskeho dedičstva
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• Jedinečný cestovateľský zážitok
• Neobjavená časť sveta
• Ekologické a tradičné jedlá
• Recepty starej mamy
• Miestni ľudia – miestna pohostinnosť

Objavte Chuť Kraja Maramures!
Satu Mare. Jedinečná cesta časom

RUMUNSKO
Tradície predkov, história a tradičné jedlá

Maramures, nachádzajúci sa v geografickom
srdci Európy, je krajinou s bohatou mytológiou,
impresívnymi scenériami a naozaj dávnymi
zvykmi. Má starostlivo chránenú kultúru, tradície a životný štýl stredovekej minulosti.
Oblasť Satu Mare sa nachádza medzi dvoma
susednými krajmi: Maramures a Bihor má veľký
potenciál na rozvoj turizmu. Definujúcou črtou
ako turistickej destinácie je multikulturalizmus;
región má zachované pamiatky spôsobom, ktorý uspokojí každého náročného návštevníka zaujímajúceho sa o rôzne historické obdobia (od
skorého stredoveku až po komunistický režim
20. storočia). Satu Mare ponúka turistom bažiacim po histórii súbor atrakcií siahajúci od hradov
a pevností, drevených kostolov a kláštorov, múzeí a pamätných budov, až po kultúrne udalosti
úzko spojené s históriou týchto miest.

Spoločná šesťdňová
cesta dvoch krajov
Rumunska – Maramures a Satu mare objaví
unikátne prírodné a
kultúrne bohatstvo
oboch regiónov,
vrátane miestnych
tradícií výroby potravín,
varenie a gastronomické potešenie z jedla.

kontakty partnerov
Združenie EcoLogic

Trvanie: 6 dní
Ubytovanie: farmy a
hotely
Dátum: celý rok

Bulevardul Unirii, 12A/86, 430272,
Baia Mare,
Judetul Maramures, Romania
Tel.:+ 40 262 224035
Fax:+ 40 262 224035
e-mail: editp@nvn.ro
www.ecologic.romm.ro

Obchodná a priemyselná
komora v Satu Mare

Satu Mare, St. Decebal nr. 4, C.P.
440006 Romania
Tel.: + 40 0261 710 790
Fax: +40 0261 715058
e-mail: director@cciasm.ro
www.cciasm.ro

OBJAVTE CHUT KRAJA MARAMURES!
DEŇ 1 Vitajte v Baia Mare

Presun do hotela: Igniş Inn (3 hviezdičky), Staré centrum Baia Mare.
Pripojte sa k prechádzke za dobrým jedlom, vínom, palenkou a kultúrou v starom centre mesta Baia Mare (nachádzajú sa tu budovy z 15. a 16. storočia).
Múzeá a galérie tu vystavujú vzácne artefakty, ktoré sa oplatí navštíviť, obzvlášť múzeum Dedina, súčasť Múzea etnografie a ľudového umenia, ktoré prezentuje tradičnú drevenú architektúru a technické zariadenia roľníkov pochádzajúce z kraja Maramures. Umelecká škola v
Baia Mare a mineralogické múzeum sú symbolmi mesta a vlastnia vysoko cenené a jedinečné
zbierky svetového formátu.
V starom centre, blízko tržnice, sa nachádza Veža mäsiarov alebo aj „Mäsiarska bašta“ (vybudovaná Gasparom
Dragyim v roku 1547), v minulosti bola niekoľkokrát zničená a znova postavená. Do roku 1977 bola súkromným
majetkom rodiny, ktorá ju využívala ako „klietku“ na chov zvierat a hydiny. V roku 2010 prešla Bašta masívnou
rekonštrukciou v rámci projektu implementovaného Krajskou radou Maramures a stala sa miestom na vystavovanie tradičných artefaktov, krojov, umeleckých prác a etnografických výstav.
Večera: Igniş Inn.

DEŇ 2 Chuť tradičných jedál pozdĺž údolia Mara smerom k Poiana Brazilor

Naša cesta začína strmým a kľukatým výstupom do hôr pokrytých lesom. Na vrchole priesmyku Gutai sa pred Vami vynorí malebná krajina. Cesta potom pokračuje v
svojej kľukatej púti dole do vlniacej sa krajiny smerom k Desesti. Zažite príbeh kraja
Maramures v údolí rieky Mara. Jej menom sa označuje aj celý región a jej údolie skrýva neskonale krásnu a slávnu krajinu, v ktorej sa návštevník môže ponoriť do stáročia starého životného štýlu
miestnych ľudí.
Navštívite „Happy Fish“ v dedine Mara; ochutnáte tradičné raňajky v autentickom drevenom reštauračnom komplexe, vychutnáte si sviežosť blízkych lesov, krásu rieky Mara a rybiu farmu umiestnenú vo vnútri reštaurácie.
Objavte viac o jedinečných prírodných bohatstvách tohto regiónu: roklina Tatarului, mach Schistostega pennata lesknúcim sa smaragdovým zeleným svetlom v priehlbinách, ohrozenými druhmi vtákov, zalesneným močiarom Poiana Brazilor s unikátnymi mäsožravými rastlinami.
Výstup na subalpínske lúky vám zabezpečí lahodný obed a nádherné nebo. Navštívite predvádzacie miesto
prírodnej pastvy na ekologickej farme v Campul Tataru. Miestne plemená dobytka sú nazývané Maramures
Hnedý a sú skvelo prispôsobené horským podmienkam. Ochutnáte špičkové a prémiové hovädzie mäso pochádzajúce zo „šťastného“ dobytka, uvarené tradičným spôsobom.
Ubytovanie v drevenných obydliach v Tiplea.

DEŇ 3 Nazretie do zeme dreva

Budesti – príklad drevenej architektúry (drevené brány, domy a drevený kostol – kultúrna
pamiatka zapísaná v zozname UNESCO). Drevené brány z kraja Maramures sú prvkami architektúry, ktoré nepopierateľne vyjadrujú svoju prílušnosť k tomuto regiónu. S bohatou
symbolikou (spletené lano, slnko, strom života) sú tieto drevené brány ochráncami domov
a rodín pred silami zla.
V dedine Sarbi ochutnáte tradičné koláče a uvidíte jedinečné mechanizmy, ktoré pomáhali sedliakom v ich ťažkom živote a ktoré sú poháňané vodou. V Ocna Sugatag okúsite chuť syrových a jablkových koláčov. V penzióne
Doina sa znova presvedčíte o tom, že tradičné jedlo kraja Maramures je veľmi chutné. Ako dôkaz poslúži to, že
jedlo, ktoré sa tu varí bolo vysoko ocenené rumunským gastronómom Radom Antonom Romanom, ktorý tento
penzión navštívil a veľmi ťažko sa mu odtiaľ odchádzalo.
V pôvodnom hlavnom meste historického kraja Maramures – Sighetu Marmatiei (prvá písomná zmienka pochádza z roku 1326) sa oboznámite s pozostatkami starobylej pevnosti z Tráckeho a Dáckeho obdobia, s tradičnými trhmi – Piata Agroalimentara a jedinečným múzeom pod holým nebom – Múzeom Dedina, v ktorom
prezentujú starobylý kostol a tradičné okolité usadlosti (najstaršia pochádza zo 16. storočia).

SATU MARE. JEDINECNÁ CESTA CASOM

DEŇ 1 Stredoveká architektúra a tradičné vinohradnícke oblastí Carei-Tasnad-Beltiug

Po príchode do kraja Satu Mare nás naša cesta zavedie do mesta Carei, v ktorom sa nachádzajú výnimočné architektonické pamiatky zo 14. až 20. storočia. Tu navštívite aj hrobku/
kryptu rodiny Károlyi, v ktorej 36 členov tejto rodiny sníva svoj večný sen v bronzových
sarkofágoch.
Mesto Tasnad je ďalšou zastávkou v rámci dňa. Odpočiniete si a pocítite ozdravné účinky termálnych vôd v miestnom letovisku, naobedujete sa v jednej z početných útulných
reštaurácií ponúkajúcich lahodné rumunské, nemecké, alebo maďarské špeciality. Sledujúc vínnu cestu prídeme to mesta Beltiug a navštívime jednu zo 600 vinární datovaných do 18. storočia, ako Nachbil, Casa Hetei,
Leiher, Pekh. Ochutnáte miesten jedlo a víno spolu s tradičnými miestnymi druhmi vína ako Riesling, Traminer,
Chardonnay, vinnu pivnicu založenú v roku 1730, ochutnáme miestne jedlá a víno spolu s tradičnými miestnymi odrodami vína ako Riesling, Traminer, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Gris a Cabernet Sauvignon, Merlot,
Blaufränkisch, Pinot Noir. Výklad o vínnom dedičstve bude spojený s výletom do Mestského múzea a na miestne archeologické vykopávky z mladšej doby kamennej, doby bronzovej a Dáckeho obdobia. Prezrieme si aj
protestantský kostol postavený v románskom slohu z roku 1175.
Vraciame sa späť do hlavného mesta, Satu Mare, a relaxujeme v jednom z nádherných kúpeľov s termálnou
vodou Nord-Vest alebo Aqua park. Potom sa podáva večera v srdci mesta, v priateľskej a honosnej reštaurácii.
Budete si môcť užívať živú hudbu, foklórny program, zvodné arómy tradičnej slivkovej pálenky, vín z najlepších
viníc a to je ten najlepší spôsob, ako sa oboznámiť s chuťou kulinárstva Satu Mare a jeho ľudovými tradíciami.

DEŇ 2 Pamiatky v Satu Mare

Potulky po meste Satu Mare ponúkajú aktívnym cestovateľom dôkaz žijúcej
historickej a kultúrnej autenticity. Prechádzka po Námestí slobody Vám umožní obdivovať nádherné budovy s jedinečnou architektúrou. Navštívte Múzeum
umenia 19. storočia, známe v minulosti ako „Vécsey House“ s jedinečnou zbierkou malieb a obrazov a obzrite si aj nádherný Biskupský palác vybudovaný v 19. storočí z iniciatívy známeho
biskupa Janosa Hama, ozdobený sochami, impresívnymi maľbami a freskami. Potom vstúpte do Historického
múzea, aby ste mohli obdivovať artefakty z dávnych čias. Vystúpte na vrchol Úradníckeho paláca – na najvyššiu
budovu v Rumunsku, a hore schodmi Hasičskej veže postavenej v roku 1904 – tzv. Eiffelovu vežu mesta Satu
Mare s výškou 45 metrov; uvidíte mesto ako na dlani a ak budete mať šťastie, tak aj pohoria Oas.
Po dobrom obede v reštauráciách „No Pardon”, Class, Daemi, Miorița, ktoré spájajú rumunské, maďarské a nemecké kuchyne pokračuje náš oboznamovací zájazd s pamiatkami stojacimi ako živé svedectvo o harmonicky
a jednotne prekladanej kultúrnej mozaike špecifickej pre kraj Satu Mare. Pozrite sa na nádhernú Synagógu, či
impresívnu Rímsko-katolícku katedrálu, potom pokračujte pozĺž blízkej ulice a dostanete sa ku Grécko-katolíckej a Ortodoxnej katedrále, pričom obe sú od seba vzdialené len zopár metrov!
Večerný výlet do mesta Livada Vás oboznámi so zámkom rodiny Vecsey z 18. storočia.
Ubytujte sa v Dan Motel, alebo Lacul lui Pintea, s uvoľňujúcou a rodinnou atmosférou, ako stvorenou na veľký
zájazd.

DEŇ 3 Historická a gastronomická jedinečnosť

Počas cesty z mesta Livada do Mediesul Aurit - Bixad – Vama – Negresti Oas - Valea Mariei, budete
mať možnosť cestovať časom a užívať si jedinečné architektonické a sochárske pamiatky a ochutnať bohaté tradičné jedlá a miestne nápoje.
Špeciálnou atrakciou zájazdu je najväčší archeologický komplex vo východnej Európe nachádzajúci sa v Mediesu Aurita a hrdiaci sa starobylými Dáckymi hrnčiarskymi pecami. Ich pôvod sa
datuje do 2. až 4. storočia pred Kristom a sú impresívne svojou veľkosťou (2 metre v priemere) a
aj počtom (doteraz bolo zrekonštruovaných 104 pecí). Potom si znova vychutnáte svetoznámy
rumunský tradičný alkoholický nápoj – pálenka. Vyrába ho rodina Zetea, pričom sa používa dvojitá až trojitá destilácia v tradičných kotloch zohrievaných priamo nad ohňom. Podáva sa obed, v rámci ktorého sa
bude konať školenie vykonané samotným výrobcom a zakončené ochutnávkou známych alkoholických nápojov.
Naša cesta nás zavedie do Etnografického múzea kraja Oas, v meste Negresti Oas, na brehoch rieky Tour, malebnej
kopcovitej oblasti. Tu sa Vám naskytne možnosť žiť v minulosti: nachádzajú sa tu významné pamiatky ľudovej
architektúry z 18.-20. storočia, ako napr. drevený kostol Lechinţa z roku 1604. Bez suveníru neodídete; bábiky odeté v tradičných ručne vyrobených krojoch s vypracovanými detailami a prvkami kraja Oaş, sú teraz svetoznáme.
Váš deň sa končí v rekreačnej oblasti Valea Măriei (6 km od Negresti-Oas). Táto je preslávená pre svoje minerálne
pramene a týmto sa zavŕši Váš relax po veľmi náročnom dni.

Huculské dobrodružstvo:
výprava za kulinárskymi pokladmi

UKRAJINA

Horské menu – prírodná chuť slobody. Vychutnajte si to najlepšie z Karpát!

Horské oblasti východno-centrálneho regiónu Halíč (región Ivano-Frankivsk) sú taktiež
nazývané Huculščina
na pamiatku etnickej
skupiny obyvateľstva
obývajúcej vysočiny
ukrajinských Karpát.
Návšteva týchto miest
Vám umožní pocítiť
mágiu Huculských
tradícií, ktoré môžete
prežiť na vlastnej koži
tým, že sa oboznámite
s miestnou kuchyňou a
remeslami počas tohto
päťdňového zájazdu.

Zájazd je cielený na lovcov starobylých receptov, ľudí oddaných minulosti, gurmánov a pre
všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o životný štýl
a kultúrne aspekty života na Ukrajine na území
regiónu Ivano-Frankivsk.
Počas päťdňového zájazdu sa turisti môžu naučiť ako variť miestne tradičné jedlá a piecť „živý“
chlieb, vyskúšať si fotenie divej zveri, rybárčenie, výrobu medu, ako aj podstúpiť prírodné
kúpeľné procedúry – oddych v senníku, zlepšiť
si zdravie pomocou včelích vibrácií. Zberatelia
starobylých receptov si budú môcť do svojho
zoznamu pridať aspoň 35 tradičných receptov.

IVANO-FRANKIVSK
TYSMENYTSYA
GORODENKA
Sheparivtsi

Pidvysoke

YAREMCHEKOLOMYIA
waterfall
Zhenetskyi Guk
Yablunytsia

Tatariv

KOSIV

SNYATYN
Tuchapy

Kryvopillya
Meadow Dil

Meadow Berchyska

kontakty partnerov
Trvanie: 6 dní
Ubytovanie: farmy
Dátum: od mája do
októbra

Turistická asociácia regiónu Ivano-Frankivsk
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

DEŇ 1 Tradičné Hucúlske pôžitky

Yaremče - mesto so zdraviu prospešnou klímou, s horskými chodníčkami a
drevenými stavbami postavenými bez klincov, ako je reštaurácia „Hutsulshyna“
a kostol sv. Ilija.
Vidiecky dom „At Lesya’s“ pozýva na tradičné Hucúlske jedlo s pohárom
domácej vodky, krajcami čierneho chleba, kúskami slaniny a domácou
nakladanou zeleninou. Počas tradičného Hucúlskeho obeda sa prednášali
krátke a duchaplné básničky - „kolomyiky“. Prvá lekcia varenia vás naučí, ako
pripraviť jednoduché a veľmi chutné jedlo: boršč s tymiánom.
Vaša ďalšia zastávka bude malebná dedina Tatariv. Tu vás čaká nový zážitok: –
vatra – tradičné Hucúlske meno pre oheň; zvuk horských bystrín, príbehy o nesmrteľných Karpatských rebeloch
opryshki, domáce zemiaky pečené na uhlí spolu s pikantným mäsom a pohárom domácej vodky.
Dobrú noc…

DEŇ 2 Domáce jedlo a zázraky prírody

Tradičné raňajky v miestnych penziónoch sú úplne odlišné od štandardných ponúk zariadení typu „Bed and
breakfast“. Okrem toho, aby ste si skutočne mohli vychutnať obed, musíte si ho uvariť! Čaká vás lekcia varenia
knedlíčkov s brusnicami, čučoriedkami alebo jablkami (v závislosti na sezóne) alebo kukuričný Hucúlsky dezert
„malay“ vo vidieckej usadlosti „Anastasia“. Aby ste si užili delikátne raňajky, uvarte si ich!
Ranný výlet k vodopádu “Guk” v trakte Zhenets. Vodá voľne padá z výšky 15 metrov a
pri dopade vytvára hlasné echo, šum – „gúk“. Zdá sa, že tento stály tok vody obrusoval
skalu už za čias objavenia sa prvých stromov v okolitých lesoch... Ale „Guk“ je jeden z
najmladších vodopádov v Karpatoch, prirodzene vytvorený okolo roku 1960 ako následok povodne a skrášľuje
trakt Zhenets ešte viac! Na ceste k vodopádu si môžete nazbierať lesné plodiny a huby. Pocítite pravé vzrušenie
z nálezu huby! Navyše sa Vaša „korisť“ stane najlepšou prísadou večere!
Ďalšia zastávka zájazdu je dedina Yablunytsia nachádzajúca sa v malebnej horskej oblasti s očarujúcimi
panorámami priesmyku Yablunytsia v nadmorskej výške 931 m. Miestna krčma „Vysokyi Pereval” usporadúva
pôvodné „tradičné Hucúlske svadby“ s miestnou tradičnou hudbou, názorným predvedením svadobných
obradov, zaspievaním tradičných piesní a to najlepšie z Hucúlskeho tanca.

DEŇ 3 Chuť pastvín

Budete si skutočne užívať scenériu cesty do dediny Kryvopillya nachádzajúcej sa blízko
starobylej dediny Verkhovyna. Po ubytovaní sa vo farmárskom dome „Pastvina Dil” vás
odprevadíme na horskú pastvinu. Tu na ovčom salaši sa vyrába mlieko a syr tradičným
spôsobom. Budete môcť pozorovať výrobný proces, dokonca si budeme môcť aj
vyskúšať vyrobiť vlastný syr a kúpiť miestne potravinárske výrobky od farmárov.
Vitajte na horskej ceste na eko-farmu horskej lúky Berchyska nachádzajúcej sa vo
výške 1600 m nad morom. Táto extrémna cesta je skutočným lovom nových zážitkov!
Lúka Berchyska je panenským prostredím ponúkajúcim pohľad na najvyššie vrcholy
Karpát na Ukrajine a v Rumunsku. Blízko nebies objavíte ekologické metódy výroby
potravín praktizované po stáročia – mliečne výrobky z ovčieho a kravského mlieka a
minerálnu vodu. Jedinečnou vlastnosťou tejto farmy je jej poloha 300 m nad zvyčajnou nadmorskou výškou
alpských pastvín. Vďaka tomu je chuť a nutričná hodnota mlieka a mliečnych výrobkov len tej najvyššej kvality.
Vychutnajte si pastiersky obed pod holým nebom: hubová polievka, syr, domáci džem z lesného ovocia, čaj z
lesných bylín.

DEŇ 4 Dych minulosti: Kosiv – dedina Tuchapy –Snyatyn – dedina Pidvysoke – dedina Strilche

Tento deň sa budete cítiť ako v divadle, bude plný meniacich sa dejstiev, scén a hercov. Iba
Vaše dojmy zostanú nezmenené: bude to fascinujúce, zvedavé, vynikajúce!
Mesto Kosiv je známe kvôli svojim talentovaným umelcom a remeselníkom, trhom plným
suvenírov známym ďaleko za hranicami Ukrajiny. Spoznáte jedinečnú techniku rezbárstva
predvádzanú miestnymi zručnými remeselníkmi a budete si môcť zadovážiť aj dômyselne
ručne vyrezávané drevené taniere a dekoratívne sekery.
Kemping „Starytsya” nachádzajúci sa blízko rieky Prut. Na tomto mieste sa v tichých
ramenách tejto rieky môžete naučiť ako loviť ryby, či užívať si relax v senníku a praktizovať
meditáciu. Vychutnajte si jedlá uvarené na otvorenom ohni počas Vašej prítomnosti: rybia
polievka, pečená ryba alebo mäso so zeleninou, pečené zemiaky a pohár domáceho vína.
Na kraji dediny sa temer ako skutočný palác vyníma reštaurácia „Kray-Ray” („Okraj Raja“). Vo
vnútornom nádvorí reštaurácie vám miestna amatérska folklórna skupina predvedie prvky
osláv jednotlivých ročných období regiónu Pokutia: Stretnutie zimy s jarou, Kvetná nedeľa,
Veľká noc... Zúčastníte sa na vystúpeniach ako: skok cez oheň, liečba medom a jablkami a
budete sa môcť naučiť aj miestne piesne a tance.
Očarujúca dedina Strilche si zachovala svoje jedinečné tradície v pečení chleba. Dom
Volodymyr Romaniv vám tento postup názorne predvedie. Chlieb sa pečie priamo na
kamennej platni v spodnej časti rúry a vydrží čerstvý po dva týždne! Nezabudnite si kúpiť
zopár bochníkov, aby ste počas nasledujúcej cesty mali do čoho zahryznúť.

DEŇ 5 Kultúrne poklady miest: Kolomyia - Tysmenytsya

Ľahké raňajky z miestnych výrobkov v hoteli. Ochutnajte a naučte sa pripravovať obľúbený
Halíčsky zákusok – slivky plnené orechmi a poliate šľahačkou.
A už sa nachádzate na ceste do jedného z najmalebnejších miest v Halíči – Kolomyia. Vaša
cesta vás privádza do múzea Hucúlskeho ľudového umenia - jediného ukrajinského múzea
zaradeného do Kráľovskej britskej encyklopédie ako jedno zo svetových múzeí s majstrovskými
kúskami. Vaša lekcia maľovania a obnovy maľovaných vajíčok (jedno z najumnejších a
najtajomnejších tradičných remesiel) sa bude konať v Múzeu vajíčok, ktoré je vizitkou mesta,
prvé múzeum na svete venované maľovaniu vajíčok. Múzeá v meste Kolomyia vykonajú
svoje: budete ohromení krásou! Nakoniec pochopíte, odkiaľ pochádzajú tieto lahodné pokrmy: sú varené
talentovanými ľudmi s mimoriadnym estetickým citom...
Z mesta Kolomyja odcestujete do mesta Ivano-Frankivsk. Ubytovanie v penzióne „Kniazsyi Dvir" (Princely court)
na ceste do Tysmenytsya.
V blízkosti penziónu sa nachádza včelín, známy nie len pre svoje výrobky z medu, ale aj pre jedinečnú kúpeľnú
službu: upokojujúcu terapiu s použitím včelích vibrácií.
Po uvoľňujúcej terapii, po skromnom obede pod holým nebom a relaxačnej prechádzke približujúcej miestne
čaro sa bude podávať večera v tradičnej reštaurácii. Ochutnajte známu plnku. Traduje sa, že toto úžasné jedlo
prišlo za dávnych čias do mesta Tysmenytsia spolu s nemeckými remeselníkmi. Recept na jeho prípravu je
trocha komplikovaný (tak na dve strany textu). Avšak dlhá doba prípravy je viac než vyvážená úžasnou chuťou.
Toto jedlo si zaslúži byť hlavným jedlom počas toho najlepšieho banketu. Navyše, tento recept získate ako dar
od hostiteľky.

DEŇ 6 – Koniec zájazdu

Relaxačné raňajky v hoteli dotvárajú Váš pobyt v regióne Ivano-Frankivsk.

Maďarská chuť

MAĎARSKO

Nezabudnite si svoj zmysel pre dobrodružstvo: Prostý život nie je vždy jednoduchý!

Jeden z naozaj príjemných aspektov života: Dobré
jedlo. Užite si náš výber z organických, miestnych,
tradičných potravín, krajinných reštaurácií, kurzov
maďarského varenia a cukrárskych dielní. Urobte si
kulinársku cestu cez Maďarsko, krajinu s bohatou
históriou a tradíciou. Sledujte jedlo a nápoje a zistíte,
prečo je Maďarsko známe pre svoje čerstvé výrobky
a unikátne brandy. Či už ste prišli navštíviť karpatský
kulinársky chodník alebo spoznávať históriu
miestnych liehovarov, nájdete dostatočne mnoho
zábavných atrakcií, aby ste si svoju cestu užili.

Severovýchodná časť Maďarska, na úpätí Karpát, je obklopená riekami
a lúkami, ktoré sú nevyhnutné pre pestovanie ovocia. Región má bohaté
kultúrne dedičstvo, stredoveké maľované kostoly, bohatú faunu, rôzne
druhy rýb - a flóru, vrátane liečivých bylín a vzácnych, chránených kvetín.
Ponúka jedinečnú príležitosť pre výlety pešo alebo na bicykli.

NYÍREGYHÁZA

Baktalórántháza

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

Máriapócs
Érpatak

Trvanie: 4 dní
Ubytovanie: hotely
Dátum: od mája do
októbra

Nyírbátor

kontakty partnerov
Združenie Szamos-bazár

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

DEŇ 1 Víta Vás Maďarsko
Nyíregyháza

Vitajte v meste Nyíregyháza. Začnite svoj zájazd preskúmaním Múzea dediny pod holým
nebom. Je tu nádherne zachovaná architektúra a zvyky vidieckeho života v tomto regióne
z času pred sto rokmi. Múzeum organizuje festival gastronómického dedičstva a akcie, kde
návštevníci môžu urobiť krok späť v čase a prežívať život tak, ako to bývalo kedysi. Voliteľné:
Kúpele Aquarius. Večera a nocľah.

DEŇ 2 Svätí a pálenka.
Érpatak – Máriapócs – Nyírbátor – Baktalórántháza - Vásárosnamény

Érpatak: návšteva tradičnej pálenice, studené občerstvenie založené na miestnych
receptoch a ochutnávka ovocnej pálenky. Máriapócs: najznamejsie, milovane duchovne
centrum a najnavštevovanejšie miesto uctievania v Maďarsku. V
meste draka (Nyírbátor) budete mať možnosť ochutnať tradičné
miestne pečivo, navštíviť tajomný hrad a prejsť sa po historickej
„Dračej ceste“. Lenivý obed v Fenyves Business Hotel and Restaurant,
kde sa môžete vrátiť do modernej kuchyne založenej na technike 21.
storočia, využívajúcej miestne potraviny a recepty. Vásárosnamény:
návšteva miestneho Bereg múzea alebo sa vydajte na krátku jazda
na kanoe na rieke Tise. Na večeru môžete zájsť do penziónu, aby ste si
vychutnali miestne, čerstvo vyrobené potraviny.

DEŇ 3 Farmy, ochutnávky a jedinečný kurz varenia
Tákos – Csaroda – Márokpapi - Tarpa - Nagyar – Szatmárcseke - Kisar

Po raňajkách začneme náš deň s prehliadkou azda najkrajších a veľmi
známych kostolov v dedinách Tákos, Csaroda a Márokpapi. Tieto kostoly sú
zaujímavé pre každého obdivovateľa ľudového umenia a miestnej kultúry.
Niekedy sa kostol v dedine Tákos nazýva aj „bosý Notre Dame“. Je sotva
väčší než sedliacky dom, ale má bohato vymaľovanú klenbu a zariadenie.
Kostol v dedine Csaroda s jeho kvetinovou výzdobou má 700 rokov. Je
známy pre jeho stredoveké fresky znázorňujúce usmievajúcich sa svätých.
Obec Tarpa je známa pre svoje slivkové výrobky a pre posledný koňom
poháňaný mlyn pochádzajúci z 19. storočia v Maďarsku. Smerujeme
do obce Nagyar, navštíviť historickú ružovú záhradu zámku Luby Castle
a vyskúšať ružovú tortu a limonádu. Szatmárcseke. Cintorín ponúka
jedinečný pohľad a stojí za návštevu, je slávny kvôli 2 metre vysokým
náhrobnýmkameňom v tvare lodí, z ktorých každý smeruje na západ. Popoludní: miestny kurz varenia a večera
v Szatmare: recepty sa líšia v závislosti na ročnom období, využívajú sa iba najčerstvejšie dostupné prísady a
tak máte možnosť nazbierať hlboko individuálne kulinárske skúsenosti. Naučíme sa, ako pripraviť vyvážené
a tradičné menu so štyrmi chodmi. Zastúpené budú regionálne špeciality a obľúbené domáce varenie, ktoré
si potom vychutnáme v rámci večere. Najlepší na tom je záver: tešiť sa z plodov svojej práce – to je jedna z
naozajstných životných radostí!

DEŇ 4 Pozdĺž slivkovej cesty
Kisar – Túristvándi – Tiszakóród – Fülesd - Panyola

Po raňajkách navštívime miestne prírodné slivkové záhrady. V dedine
Kisar sa nachádza najväčšia ovocná záhrada so slivkovými, jablkovými a
orechovými stromami v Európe. Na brehoch rieky Túr, leží maličká dedina
Túristvándi. Miestni sú právom hrdí na nádherne zrekonštruovaný vodný
mlyn z 18. storočia. Hoci sa už viac ako mlyn nevyužíva, návštevníci stále
môžu vidieť súkolie a mlecie kamene v činnosti. Nasleduje zastávka na
domácu štrúdľu v tienistej záhrade, potom prechádzka lesom spolu s
odborníkom na bylinky. Obed: pripravte sa uvariť si svoje vlastné domáce
cestoviny. Vychutnajte si praktickú lekciu varenia s miestnymi majstrami
kuchármi, ktorí nám predstavia autentické regionálne recepty.
Po obede nás čaká relax na piesočnej pláži rieky Tisa alebo výlet na bicykloch. Neskoré popoludnie navštívime
pálenicu Panyola a ochutnáme jednu z najlepších ovocných páleniek v krajine. Večera nás čaká v ochutnávacej
miestnosti pálenice a oslavuje hnutie trvalo udržateľného poľnohospodárstva.

DEŇ 5 Potešenia úrodnej krajiny
Panyola

Po raňajkách navštívime mini farmársky trh. Obchodovanie s
miestnymi farmármi je najjednoduchšou cestou, ako zabezpečiť
čerstvosť potravín a to, že pochádzajú od miestnych ľudí. Nikto
nepozná kvalitu potravín tak, ako tí, ktorí ich pestujú. Takýmto
spôsobom budú Vaše prípadné dôležité otázky zodpovedané
priamo odborníkmi. Zistíte, odkiaľ pochádzajú vaše potraviny, ak sa
opýtate, kde je daná farma umiestnená, ako ďaleko je to od trhoviska a či daná potravina bola vypestovaná/
získaná organickým spôsobom. Väčšina farmárov je hrdých na svoje výrobky a nenamietajú poskytnúť detaily
o pestovaní potravín a spôsoboch, ako ich pripraviť. Aby sme sa vyhli používaniu plastových tašiek, prosíme
Vás, aby ste si priniesli vlastné papierové tašky alebo košíky. Zvyšok dňa strávite objavovaním nedotknutých
prírodných krás obce Panyola. Ak je to správne ročné obdobie, budete mať šancu zažiť Panyolafest, ktorý
ponúka možnosť byť svedkami osláv regionálnej žatvy.

Harmónia jedla a vína

SLOVENSKO
Cesta za zdravím, krásou a dlhovekosťou

Tento trojdňový zájazd dokonale približuje turistom Košice – perlu
Európskeho urbanistického dedičstva; ponúka možnosť spoznať
krásy prírodných wellness a kúpeľných centier, ochutnať lahodné
tradičné slovenské jedlá, uvedie hostí do sveta svetoznámych
Tokajských vín.

Mimo ochutnávky neuveriteľne lahodných slovenských jedál v ekologických
puboch, reštauráciách, a hoteloch „Dalia“ a „Golem“, tento zájazd približuje
návštevníkom mesto Košice – jedno z najkrajších miest v Európe a druhé
najväčšie mesto po Bratislave na Slovensku. Elegantné historické miesta
pochádzajúce zo 14. - 15. storočia budú môcť turisti obdivovať od prvého
dňa zájazdu.
Nikdy nezabudnete na čas strávený v obľúbenej vile„Ranč Tara“ s vynikajúcimi
možnosťami zabaviť sa, medzi ktoré patria tradičné jedlá, festivaly a aktivity
pre deti. Jedinečná liečebná klíma a prírodné charakteristiky regiónu sú
hosťom priblížené v prírodných krasových a jaskynných kúpeľoch a wellness
centrách na juhovýchode Slovenska v kúpeľoch Štós a v Jasovskej jaskyni.
Výroba slovenských potravín spôsobom šetrným k prírode a produkcia
známych Tokajských vín sú turistom prezentované ako perla turistických
atrakcií. Mali by o nich vedieť a vyskúšať ich všetci obchodní cestujúci a
nároční milovníci romantických prázdnin. Ochutnávka tradičného bylinného
čaju v Košickom čajovom bioinštitúte, návšteva miestneho a k prírode
ohľaduplného výrobcu cestovín „KUK FUK“, ochutnávka vín v súkromnom
hosťovskom dome J.&J. Ostrožovič s vysvetlením pravidiel používaných pri
výrobe vína urobí Váš zájazd skutočne užitočným a zaujímavým.

KOŠICE
Jasov Mala Ida Ranč TARA
Jasovska cave
Valaliky

Spa Štós

Veľká Třňa
Tokaj Region

kontakty partnerov
Trvanie: 4 dní
Ubytovanie: farmy a
hotely
Dátum: od mája do
októbra

Klub kuchárov a cukrárov

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

Slovenská obchodná a
priemyselná komora,
Košická regionálna komora
Žižkova 6, 04001 Košice, Slovakia
Tel.: + 421 556 998 094
Fax: + 421 556 998 282
e-mail: tomkova@sopk.sk
www.ke.sopk.sk

DEŇ 1 Príchod do Košíc. Domáce jedlo a poklady mestskej kultúry

Ubytovanie v ekologickom hoteli „Dalia“ s vynikajúcou polohou v centre mesta
(5 minút chôdze z Hlavnej ulice). Čas na oddych.
Ďalšou kulinárskou zastávkou bude reštaurácia „Golem“ (centrum mesta),
ktorá sa môže popýšiť vlastným pivovarom. Po chutnom obede nás čaká
objavovanie fascinujúcich zázrakov Košíc. Historické pamätihodnosti mesta – z
rozličných časových období – sú sústredené v historickom centre mesta, ktoré
reprezentuje Mestskú pamiatkovú rezerváciu.
Gotická katedrála sv. Alžbety (Dóm sv. Alžbety) vybudovaná v rokoch 13781508. Je považovaná za najvýchodnejšiu katedrálu vo vyššom gotickom štýle a
je to najväčší chrám na Slovensku. Kaplnka sv. Michala je jedno-loďová gotická
budova zo 14. storočia. Pôvodne kaplnka cintorínu je druhou najstaršou
budovou v Košiciach. Východoslovenské múzeum, majestátna novorenesančná budova pochádzajúca z
roku 1899, vystavuje numizmatické zbierky a Košický zlatý poklad – poklad zlatých mincí a ostatných zlatých
predmetov.
Večera v štýlovej reštaurácii a hostinci Villa Regia. Interiér má atmosféru časov minulých ale modernú
interpretáciu. Zariadenie je ideálne na krátky odpočinok. Odporúčané špeciality, ako napr. „Máčanka“ - kyslá
hubová polievka s krutónmi (kúskami opečeného chleba) – čakajú len na Vás.

DEŇ 2 Cesta za zdravím: ochutnávka čaju, oboznámenie sa s produkciou prírodných
výrobkov a klimatickými a krasovými kúpeľmi

Navštívime Čajovňu v Bioinštitúte v centre mesta Košice za účelom ochutnávky čajov.
Priamo pod čajovňou sa nachádza obchod s viac než 140 druhmi čaju a liečivých bylín,
v ktorom podľa tradičných receptúr a starostlivo pre každého zákazníka namiešajú
zmes byliniek. Čajovňa je v skutočnosti umiestnená na veľmi známej ulici (Hrnčiarska
ulica) vyhradenej pre tradičné remeslá. Je to tradičná a umelecká štvrť, v ktorej tradiční
remeselníci predávajú svoj tovar v ich maličkých obchodíkoch.
V blízkosti mesta Košice sa nachádza dedina Malá Ida, v ktorej sídli spoločnosť KUK
FUK – domáci výrobca 6-vaječných cestovín (3,5 tony cestovín za deň). Obed sa podáva
v reštaurácii Slamený dom, ktorá ponúka celoročné ubytovanie, ale je veľmi známa aj pre slovenské kulinárske
špeciality ako napr. kačacie prsia, barania polievka s domácimi knedlíčkami, vrchárske knedlíky s baraninou,
knedlíky s ovčím syrom a koláče.
Klimatické kúpele Štós (založené v roku 1883) sa nachádzajú v malebnej časti juhovýchodného Slovenska.
Podľa švajčiarskej klasifikácie majú kúpele liečebnú klímu na úrovni 1 a sú ideálne na
liečbu chorôb dýchacieho systému. Park vo vysokej nadmorskej výške (650 metrov nad
úrovňou mora) je slovenskou národnou kultúrnou pamiatkou s vyše 200 stromami a
nespočetnými druhmi rastlín a je okrášlený potôčikmi s kaskádami a fontánou.
Dedina Jasov leží v juhozápadnej časti košickej kotliny, oblasti charakteristickej
vápencovými útvarmi. Prvé osídlenie sa datuje do staršej doby kamennej aj vďaka
Jasovskej jaskyni, ktorá sa nachádza vo vápencovom útese a v prehistorických časoch
bola obývaná.
Jasovská jaskyňa bola zapísaná aj do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Jaskyňa sa
na liečebné účely využíva od roku 1846, ale jej vrchné časti boli objavené už 13. storočí.
Večera v reštaurácii „Starý mlyn“. Týmto mlynom, vlastníkom ktorého bola rodina Brostl, môže byť prezentovaná
éra moderného mletia v 20. storočí.

DEŇ 3 Vychutnajte si tradičné slovenské víno a objavte príťažlivé okolie ako stvorené na relax

Frucona Košice — úspešná spoločnosť (založená v 70-tych rokoch 20. stor.) sa zaoberá
výrobou alkoholických a nealkoholických nápojov, sirupov, nakladanej zeleniny a ovocného
octu. Spoločnosť je veľmi známa a úspešne etablovaná na domácich a zahraničných trhoch.
Vychutnajte si chuť tradičných slovenských nápojov!
Dedina Valaliky sa nachádza niekoľko kilometrov od Košíc a je známa kvôli svetoznámemu
umelcovi Ladislavovi Staňovi. Jeho expresívne práce sú vystavované po celej Európe.
Inšpiráciou mu je žena ako symbol krásy, materstva a lásky.
Obed v zariadení „Hostinec u gazdu“ vo Valalikoch; reštaurácia uchovávajúca tradície nie iba
pri vnútornom vybavení, ale hlavne pri príprave tradičných jedál.
Celoročne otvorený ranč Tara ponúka rozličné možnosti turizmu, hodiny jazdenia na koni pre
začiatočníkov, ubytovanie, ochutnávku farmárskych výrobkov a produktov, zábavné aktivity
pre deti, základné školy a rodiny, organizovanie festivalov a šou rôzneho typu. Ochutnajte
tradičné miestne špeciality - kravský syr, kozí syr, domáce cestoviny so syrom.
Veľká Třňa leží v Tokaji, najmenšej vinohradníckej oblasti na
Slovensku, je to zároveň najviac špecifická a jedinečná oblasť
krajiny. Iba tu sa dajú nájsť kamenné stráne starej sopky, ktoré sú zohrievané teplým
vánkom vanúcim z maďarskej puszty a iba tu sa vyskytuje vzácna a ušľachtilá pleseň
Botrytis Cinerea, základ Tokajských výberových vín. Prechádzka vinohradom JaJ
Ostrožovič spojená s ochutnávkou vína, prezentácia výrobnej haly, návšteva vínnych
pivníc s expertom podávajúcim výklad o Tokajskom regióne a ochutnávka 15 druhov
vín + BONUS darček (archívne víno) urobí vaše spomienky nezabudnuteľnými.

