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ПОДОРОЖ КАРПАТСЬКОЮ

КУЛІНАРНОЮ СПАДЩИНОЮ
Р У М У Н І Я

У К РА Ї Н А

У Г О Р Щ И Н А

С Л О ВАЧ Ч И Н А

• ОРГАНІЧНА ТА ТРАДИЦІЙНА ЇЖА
• БАБУСИНІ РЕЦЕПТИ
• СВІТ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ - РОДИННА ГОСТИННІСТЬ
• НЕЗАБУТНІ СПОГАДИ
• НЕЗВІДАНА СТОРОНА ЖИТТЯ

ПІЗНАЙ СМАК МАРАМУРЕШУ!
САТУ-МАРЕ. УНІКАЛЬНА ПОДОРОЖ КРІЗЬ ЧАС

РУМУНІЯ
Споконвічна історія та кулінарні традиції

Марамуреш, розташований в географічному серці Європи. Це земля багатої міфології,
вражаючих пейзажів і прадавніх звичаїв. Тут
ретельно збережена культура, традиції і спосіб життя середньовічного минулого. Насолоду під час унікального туру гурманів країною
Марамуреш Ви отримаєте через смак казкових традиційних страв, приготованих з місцевих продуктів, щедро скроплених всюдисущою Марамуреською сливовицею, відомою
під назвою «палінка» або «горінка», і приправлених великою кількістю тепла й люб’язності
господарів.
Визначальною рисою Стау-Маре є мультикультуралізм: тут збережені пам’ятники,
створені на будь-який смак й у різні історичні часи. Закоханим в історію туристам пропонуються ансамблі пам’яток – замків і фортець,
дерев’яних церков і монастирів, музеїв та
історичних будівель. Вікові традиції, культурна спадщина, самобутня етнографія, традиційна архітектура та ремесла збереглися в
більшості міст та селищ Сату-Маре. А місцеві
традиційні страви та напої задовільнять навіть найвибагливіших гурманів.

Два повіти Румунії
– Марамуреш та
Сату-Маре – відкривають свої великі
природні та культурні багатства,
серед яких місцеві
традиції сільського
господарства, приготування страв та їх
споживання займають чільне місце

контактна інформація
Асоціація «Еколоджік»

Тривалість: 6 днів
Проживання: готелі та
агросадиби
Дати: цілий рік

Unirii Boulevard, 12A/86,
430272, Baia Mare, Maramures
County, Romania
Тел.:+ 40 262 224035
Факс:+ 40 262 224035
e-mail: editp@nvn.ro
www.ecologic.romm.ro

Торгово-промислова палата
повіту Сату-Маре
4 Decebal Str., Satu Mare
440006, Romania
Тел.: +40 0261 710 790
Факс: +40 0261 715 058
e-mail: director@cciasm.ro
www.cciasm.ro

ПІЗНАЙ СМАК МАРАМУРЕШУ!
День перший. Ласкаво просимо до Бая-Маре

Долучити до світу доброї їжі, вина та палінки допоможе прогулянка до Старого центру
Бая-Маре побудови XV-XVI століття. Діючі тут музеї та галереї демонструють цінні артефакти, особливо музей села, етнографічний та народний музей, де розташовані виставки
традиційної дерев’яної архітектури та діючих механічних дерев’яних пристроїв. Школа
мистецтв та Музей мінералогії Бая-Маре є знаковими символами Марамурешу та містять
унікальні колекції світового значення. Недалеко від площі Ринок - «Бастіон м‘ясників»,
побудований Гаспаром Драгі в 1547 році. Бастіон був зруйнований кілька разів, і відновлювався століттями. До 1977 року це була приватна власність родини, яка використовувала його як клітку
для худоби та птиці. У 2010 році вежа була відновлена. Нині це місце для експонування традиційних артефактів, костюмів, витворів ремісників та етнографічних виставок.

День другий. Смаки традиційної їжі від Мара Веллі до Пойяна Бразілор

Старт з крутого і звивистого підйому в лісисті гори. На вершині перевалу Ґутай
відкривається неймовірної краси ландшафт. Горбистий серпантин на шляху до
Дешесті – дорога до пізнання історії Марамурешу через пізнання долини річки
Мара. Тезка назви регіону, ця долина занурить вас не тільки у первозданну красу
пасторальних пейзажів, а й у багатовіковий уклад життя її мешканців.
Знаменитий ресторан «Щаслива рибка» у Мара. Для Вас: смак традиційного сніданку в автентичному
дерев‘яному ресторанному комплексі, насолода свіжістю довколишніх лісів, краса річки Мара, а також
спостереження за форельним промислом.
Далі – унікальні природні багатства краю: ущелина Татарулуй, мох Schistostega Pennata, що відсвічує смарагдово-зеленим сяйвом, зникаючі види птахів, лісові болота Пойяна Бразілор з унікальними
м’ясоїдними рослинами.
Сходження до субальпійських пасовищ дарує смачний полонинський обід та трохи небес… На демонстраційному пасовищі екологічної ферми в Кампул Татару – корови місцевої породи Марамуреської
Бурої, добре пристосованої до гірських умов. Ви самі відчуєте смак високосортної яловичини від «щасливих» корів, приготованих традиційним способом і отримаєте знання – наскільки цінними для біорізноманіття змішаних лісів і лугів екосистем є природні пасовища.

День третій. Екскурс в країну дерева

Будешті (Budesti) – зразок Марамуреського дерев‘яного зодчества (дерев‘яні ворота,
будинки, церкви – пам‘ятки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО). Дерев’яні ворота, немов
відтворюють культурний код Марамурешу. Одвічні символи на них – кручена мотузка,
сонце, дерево життя – обереги оселі та сім‘ї від примусового зла.
У Сарбі ви спробуєте місцеву випічку й познайомитеся з унікальними механічними пристроями, що обслуговують селянський побут, приводячись у дію силою води. В місцевій кондитерській у
Окна Шугатах скуштуйте традиційні прироги з яблуками та сиром. Кулінарні відкриття продовжаться обідом у пансіонаті «Дойна», зі славною кухнею. Це свого часу оцінив видатний румунський гастрономічний
критик та гурман Раду Антон, якого саме смак місцевих страв надовго затримав у цьому місці.
Столиця історичного Марамурешу – Сігет (перша згадка датується 1326 роком). Зверніть увагу на залишки давньої фортеці з періоду фракійців і даків, відвідайте традиційний ринок П’ята Аґроаліментара (Piata
Agroalimentara), унікальний Музей Села просто неба, що дбайливо зберіг 30 автентичних дворів румунів,
українців та євреїв, з оригінальними меблями й аксесуарами, а також церкву, що датується XVI століттям.

САТУ-МАРЕ. УНІКАЛЬНА ПОДОРОЖ КРІЗЬ ЧАС
День перший. Середньовічна архітектура та традиції виноградарства. Кареї-Таснад-Белтіуг

Після прибуття до повіту Сату-Маре вирушіть до Кареї, на зустріч з видатними архітектурними пам’ятками XIV - XX століть. У сховищі розташованому за вівтарем у
формі хреста, спочивають вічним сном у бронзових саркофагах 36 членів цієї сім‘ї.
Таснад наступна зупинка дня. Відпочиньте і оздоровтеся термальними водами на
курорті Таснад та пообідайте в одному з численних затишних ресторанів, де подають чудові румунські, німецькі або угорські страви. Скуштуйте «сармале» (голубці),
традиційні пироги, копчену свинину й солодощі.
Винний шлях приведе Вас до 600 винних льохів, створених у XVIII столітті, таких як Нахбіл, Каса Хетеї,
Лейхер, Пекх. Дегустація місцевих вин і страв. Пізнайте історію на смак! З місцевих сортів винограду виготовляються знамениті Рислінг, Трамінер, Шардоне, Совіньон, Піно Грі, Піно Нуар Каберне Совіньон,
Мерло та багато інших.
Повернення до Сату-Маре, центрального міста повіту, де Ви можете розслабитися в одному з найкращих
спа з термальними водами – Норд-Вест чи Аквапарк. Вечеря в одному з найкращих ресторанів Сату-Маре
- Club Poesis - або ж в іншому традиційному ресторані на околиці.

День другий. Пам’ятники Сату-Маре

Блукання містом Сату-Маре – це водночас і відпочинок, і пізнавальна сесія
для активних туристів. Художній музей XIX століття «Vecsey hous» з унікальною колекцією полотен видатного живописця Ауреля Поппа. Пожежна вежа
1904 року – так звана Ейфелева вежа Сату-Маре (висота сягає 45 м). Єпископський палац XIX століття, збудований за ініціативи відомого єпископа Яноша Хама. Сходи собору у
1777 році були прикрашені скульптурним зображенням Ісуса Христа. Пам’ятка неоготичного стилю 1844
року – Римокатолицька церква (Кальварія), зруйнована і повністю відбудована у 1909 р. та багато інших.
Після ситного обіду в ресторані «No Pardon», в якому приємним чином поєднані угорська та румунська
кухні. Пориньте в лагідну атмосферу римського «підстриженого саду», зразка європейських пам’яток
садово-паркової культури. Далі – вечірня подорож до Лівади, де на Вас чекає знайомство з фамільним
замком родини Вексей (Vecsey) XVIII століття. Ночівля у готелі «Дан» або ж у «Лакул Луї Пінтеа» (Lacul lui
Pintea) в Ліваді.

День третій. Історична та гастрономічна автентика

Подорож до Медіешу Ауріт – Біксаду – Вами – Негрешті Оаш – Валеа Маріеі.
Продовжіть знайомство з унікальними архітектурними пам’ятками та скульптурними
монументами.
Особливою атракцією туру є найбільший у Східній Європі археологічний комплекс
у Медіешу Ауріт (Medieşu Aurit) з прадавніми гончарними печами даків. Печі датуються II-IV століттям н.е. і дивують своїм розміром (діаметр 2 метри), та кількістю (відновлено104 печі)! Печі використовувалися для виготовлення керамічних казанів та
горщиків, що надалі постачалися до інших регіонів Румунії та до сусідніх Словаччини,
Угорщини й України.
Відвідини родини Зетіа (Zetea). Тут виготовляється одни з найвідоміших алкогольних напоїв, що носить
ім’я родини-власника цього бренду – Zetea. Майстер клас від виробника завершиться частуванням знаменитими напоями – палінкою і цуйкою Zetea.
У Біксаді представлена Асоцація натурального виробництва Палінки. У цьому місці Палінка особлива.
Відвідини компанії Георге Чокана, частування яблучною та вишневою палінкою, на закуску - сушені сливи, яблука, груші, традиційна домашня ковбаса, шинка і кукурудзяний хліб.
У Вамі - знову збагачення історичним досвідом – Візантійська традиція у місцевй кераміці, дерев’яні церкви.
Негрешті Оаш. Завітайте у етнографічний музей у центрі міста, заснований у 1972 році, і знаходиться
близько до шосе Сату-Маре – Сігет на березі річки Тур, в мальовничій горбистій місцевості. Сюди були
привезені з сіл регіону пам‘ятники, що представляють селянську архітектуру і предмети селянського побуту XVII – XX століть. Особливим експонатом є Lechinţa - дерев‘яна церква, датована 1604 роком.

ГУЦУЛЬСЬКІ ПРИГОДИ:
У ПОШУКАХ КУЛІНАРНИХ СКАРБІВ

україна

Подаруй собі час для роздумів, яскравих подій та смачних спогадів

Гірську частину
Івано-Франківщини
називають також
Гуцульщиною від
назви етнічної групи,
що переважно населяла Карпатські
високогір’я – гуцулів.
Відвідини цієї місцевості дозволять відчути магію традицій
гуцулів, пов’язаних з
використанням місцевих продуктів, приготуванням страв
та святкуваннями

Карпатські полонини – неповторної краси
луки на висоті до 1600 метрів, з соковитою,
майже незайманою рослинністю, оточені
Чорногірським та Чивчинським гірськими масивами. Справжній еко-рай для виробництва
поживних та корисних молочних продуктів.
Південно-східна частина регіону – Покуття –
повною мірою відкриє свій гастрономічний
колорит. Тут щедрі рілля та сади, а родзинкою
цих місць є екологічні ферми та пасіки.
Всього лише за п’ять днів подорожі Ви
навчитеся готувати старовинні місцеві страви, пекти «живий» хліб, рибалити, добувати
стільниковий мед. До Ваших послуг – природні спа-процедури – відпочинок на сіновалі, оздоровлення бджолиними вібраціями.
Збирачі рецептів поповнять свою колекцію
рецептами гуцульських та покутських традиційних страв і отримають незабутні уроки
кулінарії від народних кухарів.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
ТИСМЕНИЦЯ
ГОРОДЕНКА
Шепарівці

Підвисоке
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Яблуниця

Татарів
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Тучапи

Кривопілля
полонина Діл

полонина Берчиска
Тривалість: 6 днів
Проживання:
агросадиби
Дати: з травня до
жовтня
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День перший. Традиційне гуцульське частування

Вас вітає Яремче – містечко з цілющим кліматом, гірськими стежками та
дерев’яними будівлями, зведеними без цвяхів, як-то, ресторан «Гуцульщина», церква святого Іллі. Завітайте до Екотуристичного візит-центру тадізнайтеся про діючі екологічні маршрути Чорногірським масивом, факти
про східно-карпатську флору й фауну, культуру гуцулів.
Садиба «У Лесі» запрошує на традиційне гуцульське частування з чаркою
домашньої горілки, чорним хлібом, салом та соліннями. Під час частування гуцули п’ють «по колу» (звертаючись один до одного), а тостують короткими і дотепними віршами – «коломийками». Перший майстер-клас
туру – гуцульський борщ з чебрецем.
Господині садиб «Прутець» та «Анастасія» у колоритному Татарові подарують спокій ватри, шум гірського
потоку, оповіді про пригоди невмирущих Карпатських опришків, печену на вугіллі домашню картоплю з
пряним м’ясом, чарку домашньої наливки. Надобраніч…

День другий. Домашня їжа та природні дива

Смакуйте традиційними сніданками без консервантів та напівфабрикатів. Майстер-клас від Татарівських
ґаздинь: вареники з лісовими ягодами.
Ранкова прогулянка до молодого водоспаду Женецький Гук (утворився у 60-х роках XX століття внаслідок повені, висота його 900 м н.р.м). Вода вільно падає з висоти 15 м і створює
сильне відлуння – «гук». Чистий ліс подарує справжній спортивний азарт від
кожного зірваного гриба та повного горнятка ягід! Страви з грибних трофеїв подадуть увечері до гуцульської забави.
Ви також можете здійснити передвечірню подорож до села Яблуниця. Ресторан «Високий перевал»
запрошує Вас стати учасником традиційного гуцульського весілля і скуштувати традиційних гуцульських
страв! Увечері маєте шанс навчитися танцювати коломийки – найдавніший гуцульський танець. На обряд
весілля колиба запрошує гостей двічі на тиждень протягом обіднього часу. До та під час розваг гостям
подаються закуски та наливки. У інший час, пропонується пакет, який включає смачні місцеві напої.

День третій. Смак полонини

Вирушіть до села Кривопілля поблизу давнього селища Верховина за новими
враженнями. Поселення у садибі «Полонина Діл». Тут виробництво молока та
сиру здійснюється прадавнім способом. Скуштуйте та придбайте!
Після сніданку – подорож позашляховиками до полонини Берчиска на висоту
1600 м н.р.м. Враження цього дня заслуговують екстремального шляху! Берчиска
– первозданна місцевість, з панорамою найвищих Карпатських вершин, в оточенні масивів Чивчини і Мармароси. Тут, де рукою подати до неба, діє еко-виробництво продуктів з овечого та коров’ячого молока та міні-завод мінеральної
води. Худоба випасається на 300 м вище, ніж висота найвищих і найчистіших лук
у Альпах!
Обід вівчаря просто неба – грибна юшка, сир або бринза, домашній хліб, чай з

високогірних трав.
Повернення до Полонини Діл. Вечеря – домашня ковбаса, голубці, узвар, і головне – детальний рецепт
кожної страви.

День четвертий. Подих давнини
Косів - Тучапи - Снятин - Підвисоке - Стрільче

У давньому Косові завітайте на відомий в Україні та за межами базар автентичних сувенірів і придбайте авторський виріб напам’ять. Дорога веде до рівнинної території Прикарпаття – Покуття. У хаті-музеї в Тучапах довідайтесь історію села, спаленого вщент за
радянського режиму і відновленого мешканцями, що повернулися з заслання. Тутешня
міні-ферма «Магура» славиться розкішною екологічною садовиною та пасікою, а фермер – талантом оповідача.
Відпочинкова зона Стариця на околиці Снятина біля річки Прут – ідеальне місце для
риболовлі, відпочину на сіновалі та медитації. Це прихисток зникаючих видів рослин та
тварин – жовтого та білого латаття, степової черепахи та інших. У Снятині – найвища в
Україні ратуша (50 м), її будівництво тривало майже 40 років. З пагорбу, де розташоване
кафе «Підзамче» відкривається чудова панорама 800-літнього міста. Скуштуйте страви
та наливки «Підзамчого» – Ви їх неодмінно захочете забрати з собою у книзі рецептів.
На краю простого села Підвисоке – справжній палац – ресторан «Край-рай», де готують
страви з органічних продуктів і організовують величні бенкети. На сцені «Край-раю»
– фольклорні перформенси місцевого гурта «Родина». А в селі Стрільче зберегли прадавній спосіб випікання хліба. У пекарні Володимира Романіва хліб печеться просто на
кам’яному дні старовинної печі. Такий хліб не псується і не черствіє мінімум два тижні!

День п’ятий. Міські культурні скарби

У інтер’єрі садиби «У вуйка Василя» поблизу Коломиї збережені елементи старовинного побуту гуцулів. Тут готується здорова традиційна їжа. Виїзд до Коломиї. Сама Коломия має чи не найбагатшу історію з усіх міст регіону. Коломийський музей народного
мистецтва Гуцульщини та Покуття нараховує понад 50000 експонатів від періоду трипільської культури до сьогодення. Сусідній Музей Писанки - єдиний у світі музей писанкарського розпису. Створення музею стало можливим, завдяки методу коломийських
майстрів – реставрації розбитого яйця за допомогою пап’є-маше. Колекція музею – понад 6000 писанок з України та світу. Тут Ви зможете отримати майстер-клас з розпису й
реставрації писанки згідно місцевих традицій.
Остання зупинка туру – місто Тисмениця, що славиться хутровим промислом. У Музеї кушнірства познайомтеся з побутом та знаряддями праці кушнірів. І нарешті – пасіка у садибі «Княжий двір» на околиці
Тисмениці, популярна через унікальну спа-послугу – лікування бджолиними вібраціями. У садбі «Княжий
двір» навчіться готувати знамениту тисменицьку начинку. Кажуть, ця ситна страва завезена сюди ще у
XVIII столітті німецькими промисловцями і адаптована місцевими господинями. Рецепт начиники складний та довгий (до двох сторінок). Проте тривалий процес приготування винагороджується довершеним
смаком страви. Вона заслуговує на те, щоб стати головною стравою найвишуканішого бенкету. І її рецепт
ви отримаєте в подарунок від господині!

День шостий. Останній день туру

Умиротворений сніданок – останній пастельний штрих у різнобарвній кулінарній палітрі Івано-Франківщини.

УГОРЩИНА СМАКУЄ

Угорщина
Додайте смаку пригоди: просте життя не завжди спокійне!

Одним з дійсно приємних аспектів життя є
хороша їжа. Отже, ми презентуємо вам добірку
органічних, місцевих, традиційних смаколиків,
заміських ресторанів, уроків угорської кулінарії та
кондитерських майстерень. Запрошуємо до кулінарної подорожі Угорщиною, країною з багатою
історією та традиціями. Якщо будете дотримуватися розробленого маршруту їжі й питва, то
обов’язково дізнаєтеся, чому Угорщина славиться
свіжими фруктами та унікальним бренді. Якщо
Ви вирушите в подорож Карпатською кулінарною спадщиною, Ви оглянете історичні гуральні,
знайдете безліч визначних пам’яток та веселих
туристичних атракцій, щоб отримати насолоду

Північно-східна частина Угорщини, неподалік від підніжжя Карпатських
гір, оточена ріками та луками, необхідними для вирощування фруктів.
Ця місцевість має багату культурну спадщину, середньовічні розписані
церкви, багатий тваринний та рослинний світ, в тому числі, різноманітні
види риб, лікарські трави й рідкісні охоронювані квіти. Існують унікальні
можливості для екскурсій пішки або на велосипеді.

NYÍREGYHÁZA

Baktalórántháza

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

Máriapócs
Érpatak

Тривалість: 5 днів
Проживання: гостьові
будинки
Дати: з травня до
жовтня

Nyírbátor

контактна інформація
Асоціація «Шамос-базар»
H-4913 Panyola, Mezővég út 62
Тел.: +36 20 417 4188
e-mail: zsu@panyola.hu
www.panyola.hu

День перший. Угорщина запрошує Вас на бенкет!
Ньїредьгаза

Запрошуємо до міста Ньїредьгаза. Розпочніть свій день з огляду Музею села під відкритим небом. Тут чудово збережені сільська архітектура та звичаї, яким понад сто років. Тут
проходять фестивалі та інші події кулінарної спадщини, під час яких відвідувачі можуть
зробити крок назад в часі й життєвому досвіді, щоб відчути, як було раніше... Як варіант –
спа Акваріус. Вечеря та ночівля.

День другий. Святі і Духи
Ерпатак – Маріапокс – Ньїрбатор – Бакалорантгаза – Васарошнамені

Ерпатак: відвідини традиційної гуральні, холодні закуски на основі місцевих рецептів,
тестування місцевого бренді. Маріапокс: найвідоміший і найулюбленіший духовний
центр та найбільш відвідуване місце поклоніння в Угорщині. У місті дракона Ньїрбаторі у вас буде шанс спробувати традиційні місцеві тістечка, відвідати таємничий замок та прогулятися історичним Шляхом Дракона.
Відпочинок у бізнес-готелі «Фенівес» і обід у ресторані, де можна
прогулятися кухнею з найсучаснішим обладнанням, і де готують
страви за давніми традиційними рецептами.
Васарошнамені: візит до місцевого Берег Музею чи короткий
сплав на каное річкою Тиса. Увечері попрямуйте до гостьового
будинку, щоб насолодитися свіжою домашньою їжею.

День третій. Ферми, частування та казкові уроки кулінарії
Такос – Ксарода – Марокпапі – Наг’яр – Жатмарчеке – Кісар

Після сніданку вирушаємо до церков у селах Такос, Ксарода і Марокпапі. Іноді церкву в Такос називають «Босою Нотр-Дам». Церква в Ксароді прикрашена квітковим орнаментом, якому понад
700 років, і вона славиться своїми середньовічними фресками з
ликами усміхнених святих. Тарпа відома своїми виробами зі слив,
крім того, тут є діючий млин з кінним приводом, побудований у
XIX столітті. Відвідайте історичний трояндовий сад у Наг’ярі і спробуйте трояндовий пиріг та трояндовий лимонад. Протестантське
кладовище у Жатмарчеке відоме двометровими, у формі човна,
надмогильниками, кожен з яких повернутий на Захід. Друга половина дня: Сатмарський кулінарний клас. У групі 4-12 осіб навчіться
готувати збалансоване традиційне меню з чотирьох страв, фаворитів місцевої домашньої кухні, якими будемо насолоджуватися на
вечерю.

День четвертий. Уздовж сливової дороги
Кісар – Турістванді – Тіжакород – Фюлесд – Паньйола – Тарпа

Після сніданку відвідайте місцеві напівдикі сливові сади. У Кісарі є
найбільший у Європі ендемічний фруктовий сад слив, яблунь і горіхів.
Зупинка на обід в тінистому саду, перед прогулянкою в лісі зі знавцем
трав та оповідачем. Обід – вступ до паньйольської кулінарії: майстерклас локшини від місцевих кухарів за справжнім регіональним рецептом.
Після обіду відпочиньте на піщаному березі річки Тиса або ж прокатайтеся на велосипеді. Дещо пізніше Ви матимете можливість зробити
один з кращих фруктових бренді країни на лікеро-горілчаному заводі
у Тарпі.

День п’ятий. Сільські задоволення
Паньйола

Сільський сніданок, смаки традиційного Сатмара, місцеві органічні продукти: ковбаса для гурманів, шинка, домашні яйця, джеми
без додавання цукру, органічні овочі, домашній хліб та свіжі молочні продукти. Після сніданку – маленький фермерський базар. Придбайте у наших місцевих фермерів сезонні, свіжі місцеві
продукти. Ніхто не знає про всі відкриті й приховані сторони їжі
так, як люди, що вирощують продукти, - маєте шанс отримати відповіді на дійсно важливі питання безпосередньо в експертів. Більшість фермерів пишаються своєю продукцією і не заперечують докладно
розповісти, як саме вирощуються продутки і що з ними робити. Присвятіть решту дня незайманій природній красі від автора Паньйоли. На вечерю – домашня їжа в пансіоні: страви зі свинини, вирощеної на
місцевому ранчо. У відповідний сезон Паньйолафест продемонструє, як місцеві мешканці готують страви
із продуктів, вирощених власноруч і пропонують відвідувачам.

ГАРМОНІЯ ЇЖІ ТА ВИНА

словаччина
Вируши в подорож за здоров’ям, довголіттям та красою

Цей триденний тур повною мірою відкриває гостям місто
Кошице – перлину європейської міської культурної спадщини,
запропонує скористатися столітніми рецептами молодості та краси від природних центрів велнесу та спа, почастує
дивовижно смачними традиційними словацькими стравами,
поведе у світ виробництва всесвітньо відомого вина Токай

Догоджаючи Вашому шлунку, поруч зі смакуванням неймовірних словацьких делікатесів у еко-ресторанах та гостьових будинках, таких як
«Далія», «Голем», «Старий млин», тур відкриє відвідувачам Кошице –
одне з найкрасивіших міст Східної Європи і другий після Братислави
центр Словаччини. Елегантні історичні пам’ятки Кошице XIV-XIX століть
та культурні скарби міста постануть перед відвідувачами уже з першого
дня туру.
Незабутнім буде час, проведений на популярній фермі «Тара» (Ranč
Tara), де є чудові можливості для вдалого відпочинку: традиційна їжа,
фестивалі, активні розваги для дітей. Унікальні цілющі кліматичні та
природні можливості регіону відкриються у природних карстово-спалеологічних спа та велнес-центрах на південному сході Словаччини у
Штось-Спа, та у Ясовській печері.
Дегустація традиційних трав’яних чаїв у Кошицькому Біоінституті, відвідини місцевого виробника органічної локшини «Кук-Фук», візит та
дегустація вин у компанії «Фрукона Кошице», винні частування на заводі «Острожовіч» (JAJ Ostrožovič), з дослідженням правил виноробства,
зроблять Вашу подорож особливо корисною та пізнавальною.

KOŠICE
Jasov Mala Ida Ranč TARA
Jasovska cave
Valaliky

Spa Štós

Veľká Třňa
Tokaj Region

контактна інформація
Тривалість: 4 дні
Проживання: готелі та
агросадиби
Дати: з травня до
жовтня

Кошицький клуб кухарів та
кондитерів

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

Кошицька регіональна
філія Словацької торговопромислової палати та
промисловості
Žižkova 6, 04001 Košice, Slovakia
Тел.: + 42 1556998094
Факс: + 42 1556998282
e-mail: tomkova@sopk.sk
www.ke.sopk.sk

День перший. Приїзд до Кошице. Домашня їжа та дива міської культури

Поселення у еко-готель «Далія» з вишуканим рестораном зі смачними сезонними стравами. Наступною кулінарною зупинкою дня стане ресторан
«Голем» у центрі Кошице, що має власну пивоварню.
Після смачного обіду відкрийте дива Кошице. Пам’ятники встановлені в
різні епохи, зосереджені в історичному центрі міста і належать до міської
культурної спадщини регіону. Готичний собор Св. Єлизавети, що будувався
два століття з 1378 року. Це найвищий готичний собор у Східній Європі, і
найбільша церква у Словаччині. Каплиця Святого Михайла XIV століття –
друга за старовиною будівля міста. Музей Східної Словаччини стилю неоренесансну зберігає нумізматичні колекції та скарб Кошице - монети й вироби з золота.
Вечеря у стильному ресторані гостьового будинку «Вілла Регія». Інтер’єр зберігає атмосферу минулих часів, але в сучасній інтерпретації. Посмакуйте «Мачанкою» - грибним супом з грінками!

День другий. Шлях до здоров’я: чайні частування, природні кліматичні та карстові спа

Дегустація чаїв у Біоінституті в центрі Кошице. Перед інститутом працює магазин
з більш ніж 140 видами чайних зборів і трав. Чайна знаходиться на відомому провулку традиційних ремесел. Тут старі майстри продають свої вироби в невеликих
крамницях.
У приміському селі Мала Іда діє компанія «КУК FUK» - виробник локшини на основі
6 яєць (3,5 тонн на добу). Обід в ресторані «Солом’яного будинку», який пропонує
славні словацькі кулінарні витвори з органічних продуктів: качина грудка, баранина тушкована, гірські равіолі з бараниною та м’ясом, равіолі й пироги з овечим
сиром.
Кліматичний Штось-Спа центр, що діє з 1883 року, розташований у мальовничому
хвойному лісі на південному сході Словаччини. Згідно швейцарської класифікації, у спа-центрі цілющий клімат, ідеальний для лікування дихальної системи. Цей
висотний лісопарк (650 м н.р.м.) є національним пам’ятником Словаччини. Тут –
більш ніж 200 видів дерев і квітів, безліч потоків з каскадами і фонтаном.
Село Ясов, що у південно-західній частині басейну Кошице, має поклади вапнякових порід. Його історія сягає епохи палеоліту, коли вапнякові печери використовувалися як житло. Село славиться природним дивом, що входить до списку світової спадщини – Ясовською печерою. Печеру почали використовувати у лікувальних цілях з 1846 року, проте верхні яруси
були відомі ще в XIII столітті! Вечеря в ресторані родини Бростл «Старий млин», що відтворює образ сучасного кам’яного водяного млина XX століття.

День третій. Насолода від дегустації традиційних словацьких напоїв та пізнання чарівних околиць для відпочинку

Успішна компанія «Фрукона Кошице», створена у сімдесятих роках XX століття, є виробником алкогольних і безалкогольних напоїв, сиропів, фруктового оцту і навіть пафумів.
Компанія володіє сертифікатом кошерності, що підтверджує як прийнятність її продуктів мусульманським та юдейським світом, так і суворі критерії вибору найчистішої сировини для виробництва продуктів. Запрошуємо до дегустації традиційних словацьких
напоїв!
Валаліки приміське село, що славиться відомим художником Ладіславом Станою.
Його виразні дерев’яні та кам’яні скульптури експонуються в усій Європі. Джерелом
натхнення для нього є жінка, як символ краси, материнства і любові. Обід у ресторані
гостьового будинку «У Ґазди», що зберігає традиції не лише в облаштуванні, але й у приготуванні страв.
Популярне ранчо «Тара» цілорічно пропонує навчання верхової їзди для початківців,
фермерські продукти, забави вихідного дня для дітей різного віку, фестивалі, базари.
Спробуйте тут традиційну місцеву їжу - коров’ячий та козячий сири, домашню локшину.
Хоч Велька Трна займає 1/6 площі Єврорегіону Токай
– ця найменша виноградарська територія Токаю є одною з найбільш специфічних і унікальних областей всередині Словаччини. Тільки тут можна
зустріти кам’янисті схили старого вулкану, що підігрівається теплом з
Угорcького стрепу, і тільки тут ви знайдете благородної цвілі пліснявий
гриб Botrytis Cinerea, необхідний для виробництва Токайського вина. Візит до компанії «Острожовіч» у Велькій Трні принесе особливі враження:
прогулянка у винограднику, екскурсії виробничим залом та підвалом у
супроводі гіда, знавця регіону Токай, дегустація п’ятнадцяти видів вина
та колекційна пляшка у подарунок!

День четвертий. Переїзд до Кошице. Останній день туру

