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Organikus alapanyagok, helyi termékek

A nagymama receptjei

Helyi emberek-Igazi vendégszeretet

A világ felfedezetlen részei

Eredeti élmények
1

Természet
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z

hegyvidéki
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övezetét

R

A J

Terület

Huculföldnek

is

nevezik, az ukrán Kárpátokat egykor
benépesítő népcsoport tiszteletére. Ezekre
a helyekre ellátogatva megélhetjük a hucul
hagyományok varázsát, melyről a természet,
a hucul konyha, a színes fesztiválok, az egyedi kézművestermékek és a barátságos helyiek
gondoskodnak

2

N A

3

Gasztrotúra a Kárpátok közt:
Kalandozások a huculok földjén

A

Kárpátok legelői még az

alpesi legelőktől is magasabban fekszenek. A Kárpátokban legelésző tehenek,
juhok, kecskék teje és az abból készült
termékek nagyon gazdag ízűek és tele
vannak tápanyaggal. Kóstolja meg a
hegyi népek eledelét, a hucul pásztorok
által készített sajtokat!

Fotó: Andriy Mayovskiy
www.shutterstock.com/gallery
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H

uculföldön

mindennek igazi íze
van: a vaj
évszázadok óta ezzel
a ősi módszerrel
készül

5

A

milyen természetes a hegyekkel, dom-

bokkal, erdőkkel tarkított, szemet gyönyörködtető
pázsitokkal borított terület, olyan magától értetődő
lakóinak vendégszeretete. Az egyszerű, őszinte
hegyi népek őrzik nagyanyáik receptjeit és a látogatónak gazdag asztalt terítenek. Itt még él az ősi
hagyomány: a vendég az úr

6

A

hucul esküvő egyedi élmény: a színes viselet, a hagyo-

mányos, ünnepi étkek, a rituálék és a népzene különlegessé teszi ezeket
a lélekemelő alkalmakat

H

ucul

szokás

szerint az esküvőt a legbőségesebb
verses

lakomával

pohárköszöntőkkel

kell megülni

7

és

A

folyókból kifogott halak
gyorsan a serpenyőbe
kerülnek. A receptek ősiek,
az ételek elkészítési módja
hagyományos

A

Prut folyó mentén

az idő lelassul és a természet

törvényei szerint halad tovább.

A fontos dolgok sora egyszerű és
letisztult. Az élet a természettel
való kapcsolatról, a családról és az
emberi alapértékekről szól
8

8

9 9

S

trilche: ebben az el-

bűvölő

falucskában

nagyon

finom házi kenyeret sütnek. A
kemence kövén sült házi kenyér
nagyon jóízű és akár két hétig
is friss marad. Vlagyimir Romaniv gazda a kenyérsütés mestere, maga mutatja meg a dagasztás és kenyérsütés fortélyait
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A

helyi

méhészetben

a

legfinomabb havasi mézfajtákból kapunk
kóstolót és aki szeretne, megpróbálkozhat
a mézpergetéssel is. A méhészetben
a remek mézeken kívül méhviaszt és
propoliszt is vásárolhatunk

11

A hucul fazekasmunkák nagy gonddal készülnek

12

K

olomija különleges múzeumában 12 országból 6000

hímes húsvéti tojást gyűjtöttek össze és mutatnak be. A vidék
híres ügyes kezű kézműveseiről

Az ifjú vendégek a tojásfestéssel is
megpróbálkozhatnak

13

Az U Vuka Vasilia vendégház étlapjáról
14 14

Az íz, amely az elmúlt 500 évben mit sem változott

Cseresznyés pirog
1

A cseresznyére szórjuk
rá a cukrot és hagyjuk
pihenni fél órán át

HOZZÁVALÓK

A tésztához:
3 csésze liszt
3/4 csésze hideg
víz
1 tojás
csipetnyi só

A töltelékhez:
4 csésze magozott
cseresznye
1/2 csésze cukor

2

A lisztet szórjuk ki az
asztalra kúp formában.
A kúp tetejébe készítsünk
mélyedést, ebbe tegyük a
sót, a vizet és a tojást, és
gyúrjuk rugalmas tésztává. Húsz percig gyúrjuk,
mert eleinte a tészta még
túl ragacsosnak tűnik,
de végül jó állagot vesz
fel. (Ha gyúrás közben
lisztet szórunk rá, hogy
ne ragadjon, könnyen túl
kemény tésztához jutunk).
Terítsük ki a tésztát zsírpapírra, és szaggassunk ki
belőle körformákat

3

4

A kiszaggatot tésztakörökre tegyünk néhány
cseresznyét, majd formáljunk félhold alakúra

5

Enyhén sós vizet
forraljunk fel, és a lobogó
vízbe helyezzünk annyi
pirogot, amennyi elfér

6

Miután a felszínre jön,
főzzük további egy percig
majd szűrőkanállal
vegyük ki a lábosból.
Szűrőbe téve mossuk át
hideg vízzel. Mikor az
összes pirogot kifőztük,
keverjük bele őket olvasztott vajba, és óvatosan
forgassuk bele mindet.
A cseresznye lecsöpögtetett levéből szószt
készíthetünk. Adjunk a
léhez 2 evőkanál kukoricalisztet és főzzük addig,
amíg az állaga megfelelő
nem lesz

A cukrozott cseresznye
levét szűrjük le (a leszűrt
levet tegyük egy külön
edénybe)

Jó étvágyat!
Az ételt tálalhatjuk tejföllel, cseresznyemártással
vagy joghurttal is
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Hol aludjunk?

Alapinformációk/Utazás
Repülővel

A régióban mindenfajta minőségű és
árú szállást találhatunk, igényeink és
pénztárcánk szerint. Lakhatunk elegáns
szállodában, panzióban, magánháznál
vagy akár hagyományos, hangulatos
hegyi rönkházban. A magánszállásokon
a házigazdák különleges kedvességgel és
vendégszeretettel vesznek körül, és az sem
utolsó szempont, hogy ha jól választunk,
a Kárpátok érintetlen közelségét élvezhetjük. Ez általában bőséges, házias, helyi
koszttal párosul, és nem elvetendő, hogy
a helyiek mindennapi életének is részesei
lehetünk. Az árak széles skálán mozognak:
vendégházban éjszakánként kb. 3000 forintot fizetünk, míg az elegáns szállodákban
európai árakra lehet számítani.

Pénzügyek

Az ukránok pénze a hrivnya (UAH).
Pénzt váltani sok helyen lehet, a forint a
határközeli részeken váltható. Tiszaújlakon az Okko benzinkúton éjjel-nappal működik a pénzváltó. A távolabbi
területeken az USA dollár és az euró
aktuális árfolyamon biztonsággal váltható.
Az ATM-ek és a bankkártyahasználat
teljesen általános, bár azt ne várjuk, hogy
apró, vidéki üzletekben vagy a hegyi
pásztoroknál hitelkártyával fizethetünk. A
határ mentén OTP-fiókok is üzemelnek.
Egy hrivnya nagyjából 28-30 forintot ér.

Ivano-Frankivszk repülőteréről menetrend
szerinti belföldi repülőjáratok közlekednek
Kijevbe. Részletek és menetrend:
www.airport-borispol.kiev.ua.

Vonattal

A fő vasútvonalak összekötik Ivano-Frankivszkot és a nagyobb ukrán
városokat, így Kijevet és Lemberget is.
Részletek és menetrend: uz.gov.ua.

Busszal

Közvetlen buszokkal el lehet jutni
Kijevből, Prágából, Varsóból, Pozsonyból, Nápolyból és Palermóból(!) Ivano-Frankivszkba. A várost belföldi járatok
kötik össze Lemberggel, Ternopillal,
Csernyivcivel stb.

Autóval

Magyarországról Beregsuránynál átlépve
a határt Sztir felé érdemes menni, vagy a
tiszabecsi határátkelő után egy látványos,
ám kátyús úton a Tatár-hágón át érjük el
Ivano-Frankivszkot. A határátkelés sokkal
barátságosabb és sokkal gyorsabb, mint
korábban. A határátkeléstől számítva kb.
6 órát kell utazni Ivano-Frankivszkig.
Az üzemanyag jelentősen (25-30%-kal)
olcsóbb, mint Magyarországon.

A Multar Ivano-Frankivszk egyik híres étterme. Berendezése a régi idők emlékét idézi
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A terület érdekes színfoltjai a hucul
stílusú, hagyományos éttermek (kolibák). Általában farönkökből épültek,
Ezt a hagyományos
A Kárpátokban több helyen élvezheti a
ételt régi német kézhucul piacok varázsát. Aki helyi kézműves nagyon hangulatosak, hagyományos
művesmesterek honosíkézimunkákkal és néprajzi érdekességektermékeket szeretne vásárolni, Kosziv
tották meg Ukrajnában.
kel díszítettek, a pincérek népviseletben
piacára látogasson.
Az étel receptje nem
szolgálnak fel. A konyhájuk túlnyomóan
éppen egyszerű (két
hagyományos ételeket kínál, házias. Ha
oldalt betölt). A
nincs alkalmunk a hucul pásztoroknál
körülményes probrinzát kóstolni, megtehetjük egy ilyen
cedúráért a tökéletes íz
kolibában. A brinzás puliszka adagja
kárpótol. Ráadásul ön
megkapja a recept egy
20-25 hrivnya, a faszénen sült nyársas
példányát ajándékba
hús (saslik, nagyon finom és mindig
vendéglátójától!
frissen készül) 35-50. Nagyon hangulatos
az Európa földrajzi közepén álló koliba,
amely szinte múzeum: a falain kívül-belül
régi eszközök, népi tárgyak elképesztő so- lángost, házi kenyeret és a minden sarkon
kasága látható. Fényképezőgépet vigyünk! csapolt kvászt (erjesztett gabonaital,
A másik stílusos koliba Jaremcsében a
valahol a sör és a traubiszóda között). A
folyóparton áll, a cserépkályhája néprajzi teakedvelők örülni fognak annak, hogy
érdekesség. A városokban a street foodtól a legegyszerűbb helyeken is intenzív ízű,
kezdve a pizzériákon és bisztrókon át az
valódi szálas vagy gyümölcsteát kapunk,
elegáns éttermekig minden megtalállétezik a Kárpátokban gyűjtött gyógyható, készüljünk fel arra, hogy az ukrán
növényes változat is. Az ukránok nem tartéttermi kultúrát, az ételek és a kiszolgálás ják sokra a filteres teákat és sokatmondó,
minőségét összehasonlítva a miénkkel,
hogy a Fornetti is megbukott náluk. Szerenem mindig leszünk büszkék magunkra. tik a valódi ízeket. Általában 5-10 eurónak
A piacok valódi termelői piacok, aki az
megfelelő hrivnya elég egy főétkezésre egy
Vásárlás
ilyesmit szereti, itt a mennyországban
főnek. Aki elégedett (mindenki az lesz), a
Az üzletek és a bevásárlóközpontok
érezheti magát. Kóstoljon meg mindent,
szokásos borravaló mértékével számoljon
hétfőtől szombatig tartanak nyitva. Egyedi élvezze a piaci kínálatot: fánkot, töltött
(10-15%).
kézműves termékeket, ajándékokat Kosziv
és Jaremcse piacain, bazárjában lehet
A környék fazekasainak munkái egyedi stílussal
kapni: gyapjúból készült takarót és kéziés színvilággal bírnak.
munkát, szőtteseket, hucul népművészeti
tárgyakat, kerámiát és mindent, ami fa,
a kiskanáltól a mívesen megmunkált
ékszertartó dobozokig. Nagyon szépek a
helyi motívumokkal hímzett népi ingek
és blúzok – a helyiek ezeket előszeretettel viselik ünneplő öltözékként. Az út
mentén, kisasztalra pakolva a legnagyobb
hóesésben is árulják a kikészített birkabőrt, gyapjúholmikat, szárított gombát,
áfonyalekvárt.
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Aktív programok

A Kárpátok területén szinte
végtelen az aktív programok
sora: a természetjárástól
a sziklamászáson át a
kerékpározásig és raftingig,
quadtúráktól a lovaglásig. Itt
található Európa jövőbeli egyik legnagyobb (és
legdrágább) síterepe is.
Készüljünk fel arra, hogy
a turistautak jelölése nem
az erősségük, viszont a
túralehetőségek szinte
kimeríthetetlenek, ráadásul
a szinte érintetlen vadonban,
hegyeken életre szóló kalandokban, találkozásokban
lehet részünk (főleg a vadmálnabokrok környékén).
Remek hegyi vezetőik
vannak, akik beszélnek sok
esetben magyarul és/vagy
angolul is. A kerékpárosokat
sem kényeztetik el kerékpárutakkal, bár ezen a téren
Ukrajnában sokat javult a
helyzet (Kárpátalján folyamatosan fejlesztik a bringautakat és élénk a kerékpáros
turizmus). Jaremcsében a
Bikeland nevű remek és
aktív kerékpáros szervezetnél
lehet érdeklődni útvonalak,
térképek és kerékpárkölcsönzés ügyben.

1. NAP

2. NAP

Hucul vendégszeretet

Házi ételek és természeti csodák

A gasztroút első állomása Jaremcse,
a népszerű kárpáti üdülőhely, az
„ukrán Szilvásvárad”. Egy városka, ahol harapni lehet a levegőt:
erdei ösvényekkel, fenyőfákkal és
romantikus rönkházakkal. Elsőként
a Kárpátok Nemzeti Park ökoturisztikai látogatóközpontjánál állunk
meg. Az ökoturisztikai központ
minden vendégnek információt
ad, programokat ajánl és ellátja
az érdeklődőket jó tippekkel, információs anyagokkal, térképpel:
vagyis a kárpáti kirándulások jó és
praktikus kiindulópontja.

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 és almás
gombócot 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. Úgy
tűnhet, hogy a vízesés időtlen idők
óta mossa a folyó szikláit, pedig a
Guk a Kárpátok legfiatalabb zuhataga, ami az 1960-as áradás során
keletkezett. A vízesés felé vezető
ösvényen kis szerencsével bogyós
gyümölcsöket és gombát is
gyűjthetünk, a zsákmány pedig jól
fog jönni a vacsora készítésekor.

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. Egy hangulatos és barátságos
vendégházban hajtjuk álomra a fejünket. Jó éjszakát!
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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. A vendéglő műsorában a
hagyományos hucul esküvők elemei:
dalok, táncok, szokások szerepelnek.
A zenés műsor alatt hagyományos
esküvői ételeket és italokat szolgálnak fel a népviseletbe öltözött
pincérek. Megtudjuk, hogy a dorombot a huculok éppúgy a saját népi
hangszerüknek tekintik, mint mi,
és hogy egy tisztességes mulatságon
mindenkinek illik pohárköszöntőt
mondani.

I VA N O - F R A N K I V S Z K G A S Z T R O T Ú R A
3. NAP

4. NAP

5. NAP

Mezei ízek

A múlt emlékei: Kosiv –
Tuchapy – Snyatyn – Pidviszoke –
Strilche

Városi kultúrkincsek:
Kolomyia - Tysmenytsya

A Krivopillija nevű faluba tartó
hegyi út önmagában nagyon látványos. A település nem messze
található Verhovinától. Épphogy
csak lerakjuk csomagjainkat a
nekünk szállást adó Dil meadow
farmháznál, máris nekivágunk,
hogy felfedezzük a hegyi legelők
világát. A birkaakol környékén 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 az itteni tej és a tejtermékek
minősége egyedülálló. Ízleljük meg
a pásztorok szabad tűzön készült
ebédjét: gombaleves, sajt és bogyós
gyümölcsökből főtt házi lekvár, erdei
gyógynövényteák.
A friss levegő jó étvágyat csinál, a
szabadban töltött aktív nap után
szállásadónk házi kolbászból és
káposztából álló vacsorával fogad.
Mellé uzvart kóstolunk: ezt az aszalt
gyümölcsből készült, füstös ízű,
különleges italt szinte minden hagyományos étkezés mellé felszolgálják.

A mai napon elérjük Pokutiját. A
Lemberg és Galícia közt található
területet a Prut és a Cseremos folyók
határolják. Kosiv városa Ukrajna-szerte híres kézművespiacáról.
Megismerkedhetünk a helyi mesterek egyedülálló fafaragásaival,
és beszerezhetünk néhányat a
munkáikból. Megállunk Tuchapy
falu múzeumánál, majd a Magura
farm gyümölcsöskertjében pihenünk,
régi gyümölcsfák, diófák közt mesél
a farm tulajdonosa a környék
történetéről. A helyi méhészetben
kóstolunk a legfinomabb havasi
fajtákból, és aki szeretne, mézet is
pergethet. A méhészetben a remek
mézeken kívül méhviaszt és propoliszt
is vásárolhatunk. A Prut folyó e csendesebb szakaszán horgászhatunk,
lazíthatunk a szénapajtában, és
gyakorolhatjuk a meditációt. Élvezzük ki a szabad tűzön, előttünk
frissen készülő ételeket: halleves, roston sült hal és hús zöldségekkel, sült
krumplival és egy pohár házi borral.
Eztán hagyományőrző csoport mutatja be az itteni szokásokat: a tűzugrást, helyi dalokat és táncokat. Gorodenka 1100 éves városa változatos
történelemmel büszkélkedik. Érdemes
felfedezni híres templomait és monostorait. Strilche: ebben az elbűvölő
falucskában nagyon finom házi
kenyeret sütnek. Vlagyimir Romaniv
gazda maga mutatja meg a dagasztás
és kenyérsütés fortélyait. Este Snyatyn
városban kóstolunk helyi ízeket:
tölgydézsában érlelt házi savanyú
káposztát és sült oldalast, majd palacsintát gyümölcsökkel, túróval,
tejszínhabbal és darált dióval.
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Könnyű reggeli a hotelben helyi
termékekből: zabpehely vagy házi
sütemény, házi joghurttal és kefirrel gazdagítva, hársfateával. Megkóstoljuk és megtanuljuk elkészíteni
a népszerű galíciai édességet: a
dióval töltött szilvát. Máris úton
vagyunk Galícia legfestőibb városa, Kolomyia felé. Utunk során
megállunk a rendkívül gazdag
anyagú
Hucul
Népművészeti
Múzeumnál. Megtekintjük a világon
egyedülálló Hímes Tojás Múzeumot. A múzeum központi része egy
hatalmas, 13 méteres hímes tojást
formáz. 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
tysmenytsyai ételt, amit még régi
német kézművesmesterek honosították 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! Végezetül a napot
házi mézes likőrrel és karamellszirupos-diós sült almával zárjuk.
6. NAP
A túra vége
А hotelben elköltött nyugalmas reggeli után szabad program a városban, hazautazás.

Hagyomány
R

S

zatmári

O M

és

Á

máramarosi

gasztroutunk a két országrész
legszebb természeti és kulturális
látnivalóit és legfinomabb ízeit
fűzi fel. A finom ételek mellett
megismerhetik a helyi hagyományokat, az ételek receptjeit
és az embereket, akik mindezt
készítették. Jó étvágyat!
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I A

Vraja Maria házi süteménnyel kínálja a
Kárpáti Gasztronómiai Örökség Fesztivál
vendégeit. Ukrajna, 2013 májusa
21

M

áramaros

egyike

azon utolsó érintetlen helyeknek
Európában, ahol még változatlanul élnek a hagyományok. A
világ ezen szeglete bővelkedik
misztikus történetekben, hangulatos tájakban és ősi szokásokban. A régi idők hangulata szinte
változatlanul megőrződött

Hagyományos máramarosi esküvő

22
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Fedezze fel Máramaros ízeit!

A birkák gyapjából csergék, háziszőttesek készülnek
23

K

ülönleges alkalom, ha a hegyi

pásztorok asztalához ülhetünk és megkóstolhatjuk
hagyományos ételeiket, kiváló házi sajtjaikat. Egy falat
mennyország a legelőn

24

25

A

kemencében sült kenyér

ízétől és illatától nem létezik jobb!
Máramarosban megtanulhatjuk azt is,
hogyan készül

26

A

Máramarosban
élő emberek életéhez a fa
szorosan hozzátartozott:
gerendákból épített házaikat
fazsindellyel fedték,
fatányérról szalonnáztak,
faragott fabölcsőben
ringatták gyermekeiket. A
máramarosiak ott érzik jól
magukat, ahol érzik a fa illatát. Híres kapuik gazdagon
díszítettek, a hagyományos
minták (Nap, életfa) a rosszat
tartották távol a háztól
27
27 27

A

cujka készítése népszokás, a falvakat járva minden udvaron a fáskamrából felszálló

füstök jelzik: munkában a gazda, fő a cujka! A magyar pálinkához hasonlóan gyümölcsből készítik,
leginkább almából és szilvából. Ha olyan szerencsénk van, hogy beleshetünk egy házi cujkafőzésre,
legyünk felkészülve arra, hogy nem maradunk szomjasak. Minden gazda a saját pálinkáját méltatja,
s addig fognak kóstoltatni, míg mi is ezt tesszük
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Ősi román recept Zorica Giurgi séftől

Bableves füstölt sonkával,
cipóban tálalva lilahagyma salátával

1

HOZZÁVALÓK

Leves
Hagymasaláta
1 kg bab
2 kg lilahagyma
85 dkg g füstölt 1 dl olaj
sertéssonka
1 evőkanál só
30 dkg sárgarépa 0,2 dl ecet
20 dkg zeller
35 dkg karórépa 10 db cipó
kakukkfű
babérlevél
1 csokor petrezselyem zöldje
2 púpozott
evőkanál só
bors
édes pirospaprika
őrlemény
1 dl olaj
3 dl tejföl
10 adag

Előző este áztassuk be a babot. Tisztítsuk meg és szeleteljük
fel a zöldségeket

2

Kevés olajon pároljuk pár percig. Öntsük fel vízzel es adjuk
hozzá a babot és a sonkát. Sózzuk, (óvatosan, mert a sonka
sós lehet), borsozzuk, tegyük bele a babérlevelet és kb. egy órán
keresztül főzzük, míg a bab megpuhul és megfő a sonka

3

A levest egy kanál liszt, tejföl és csipetnyi pirospaprika simára
kevet elegyével besűrítjük, óvatosan adagolva és a levest folyamatosan kevergetve, hogy a habarás ne csomósodhasson be. Még
10 percig forraljuk. Tálalás előtt adhatunk hozzá finomra vágott
petrezselyemzöldet vagy kakukkfüvet

4

Vágjuk le a cipó tetejét,
távolítsuk el a belsejét és ebben
tálaljuk a levest. Nagyon finom
mellé a lilahagyma-saláta

5

Lilahagyma-saláta: Vágjuk fel a megtisztított hagymát
karikára, kissé nyomkodjuk ki (hogy ne csípjen) és fűszerezzük,
majd öntsünk rá kevés olajat és ecetet, izlés szerint

29

Jó étvágyat!

Alapinformációk/Utazás
Repülővel

Magyarországról Máramarosba légi úton
csak felesleges kerülőkkel lehet
eljutni - és valljuk be, nem is érdemes,
hiszen egyéb módokon sokkal
ésszerűbb és olcsóbb ezt megtenni. Európa számos városából van közvetlen
járat Kolozsvárra (Wizz Air).

A román nyelv

A román nyelv mellett sokan beszélnek angolul és jó páran magyarul is. A
turizmusban-vendéglátásban dolgozók
anyanyelvükön kívül angolul, németül és
franciául is boldogulnak.

Pénzügyek

A lej (RON) a hivatalos fizetőeszköz
Romániában. A határ mentén
(Szatmárnémetiben) váltanak forintot is.
Máramarosban sok helyen van ATM
és elterjedt a kártyás fizetés - az apró
falvakban jó, ha készpénz van nálunk. A
városokban mindenhol működnek bankfiókok, ahol pénzváltással is foglalkoznak.

A-tól Z-ig

Máramaros

Vonattal

Budapestről Máramarosszigetre közvetlen
járatok közlekedtek 2013 júniusáig
(jelenleg nem üzemel). Kíváncsian várjuk,
hogy a kezdeményezésnek a
2014-es évben lesz-e folytatása. A román
vasúti információkat a www.cfr.ro
oldalon lehet megtalálni.

Busszal

Budapesten a Népligetnél és a Keleti
Pályaudvarnál lehet felszállni a
Máramarosszigetre naponta háromszor
induló buszra, a jegy oda-vissza 32
euróba kerül. A 440 km-t közel kilenc óra
alatt teszi meg a busz és
Szatmárnémetiben és Nagykárolyban is
megáll. Információ: www.budapesttransfers.eu.

Autóval

Csengersima után (a határátlépés csupán
formaság) Szatmárnémetin át vezet
az út. A román utak kátyúinak rossz emléke a múlté, az utakat rendbehozták
és remekül lehet haladni. Választhatunk,
hogy Felsőavasfalu (Negresti-Oas)
vagy Nagybánya felé utazunk. Utóbbit
elhagyva újabb döntés következik: a
vadregényes hegyi úton Mara, vagy a
kevésbé kanyargós kaptatón Kapnikbánya
felé utazzunk? (A távolság közel ugyanaz,
az első változat lassabb, de
látványosabb)

Étel-ital

A városokban a választék széles, a nyári
hónapokban népszerűek a teraszok.
Különösen hangulatos Nagybánya óvárosa
ilyenkor. Étteremben 10-15 eurónak megfelelő lej egy ebéd átlagos ára. A falvakban
vegyük igénybe a falusi vendégasztalt, a
háziak kínálta kosztot. Külön öröm, hogy
az alapanyagokat is a háziak termelik
általában: a falvakban szinte minden
háznál tudunk frissen fejt tejhez, tanyasi
tojáshoz, friss gyümölcshöz, mézhez jutni.
Előszeretettel kínálják a házi bort vagy
a pálinkát is. A háznál történő étkezés a
legjobb ár-érték arányú: olcsó, az alapanyagok egészségesek, a receptek ősiek, a
házigazdáknak pedig annál jobban csillog
a szeme, minél jóízűbben falatozunk.
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Hol aludjunk?

Máramarosban sokfajta szálláslehetőség
létezik a privát szállástól a panzión át a
szállodáig (sőt, 2014 nyarától akár hobbitházban is foglalhatunk szobát), mégis
azt ajánljuk a leendő vendégeknek, hogy
ha a valódi, hagyományos életre kíváncsiak, hagyományos falusi vendégházban
szálljanak meg. Amellett, hogy
olcsó, nagyon jó alkalom a
vendégszerető házigazdákkal való ismerkedésre, akiket ebben nem
akadályoz semmiféle nyelvi
nehézség. Nem beszélve arról,
hogy igazi házikosztot ehetünk, a
szó legnemesebb értelmében. A
máramarosi vendégházak közül a
hagyományos módon berendezett,
eredeti gerendaházak a leghangulatosabbak. Eredeti élmény, ne
hagyja ki senki!

GASZTROTÚRA MÁRAMAROSBAN
1. NAP

2. NAP

3. NAP

Isten hozta Nagybányán!

Hagyományos ételek kóstolója a
Mara völgyében

A fák világa

Transzfer a hotelbe: Igniş (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
kínálata
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 piachoz
közel találjuk a Hentesek Tornyát
(Dragyi Gaspar építtette 1547-ben),
amit az évszázadok során többször
leromboltak és újjáépítettek. 1977ig egy család magántulajdona volt,
akik állattartásra használták, végül
2010-ben jelentős felújításon ment
keresztül az épület, amiben azóta
néprajzi jellegű kiállítás található.
Vacsora: Igniş.

A Mara-völgy felbecsülhetetlen népművészeti értékek őrzője és hordozója. Utunk 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 szinten változatlan életmódjával is. Marában felkeressük az
erdő szélén, vízesések mellett álló
Happy Fish éttermet, ahol hagyományos rönképületek, filagóriák
és teraszok sora övezi a pisztrángos medencéket. 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; marhából készült ételeket, hagyományos módon elkészítve.
Fedezzük fel az itteni biodiverzitást,
ami a vegyes erdők és rétek ökoszisztémájának a természetes legeltetéssel
való kölcsönhatásában jött létre.
Szállás a Tiplea faházban.
Megjegyzés: Mara faluból a Tatárfennsíkra 21 km hosszan jelölt
turistaösvény vezet.
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A máramarosi fatemplomok; ”fából
faragott fohászok”. A Máramarosban élő emberek életéhez a fa szorosan hozzátartozott: gerendákból
épített házaikat fazsindellyel fedték,
fatányérról szalonnáztak, faragott fabölcsőben ringatták gyermekeiket. A máramarosiak ott érzik
magukat jól, ahol érzik a fa illatát.
A díszes fakapuk a régió ékességei.
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 voltak.
Aknasugatagon (Ocna Sugatag)
sajttorta és almás sütemény enyhíti
étvágyunkat. A Doina Vendégházban újra meggyőződhetünk arról,
hogy a hagyományos máramarosi
konyha semmihez nem fogható.
Az itt készült hagyományos ételekről Radu Anton Roman gasztronómus is nagy szavakat mondott, sőt, a vendégházat csak nagy
szívfájdalommal hagyta itt a híres
sütemények miatt. Mi sem fogjuk
feledni a töpörtyűs-túrós puliszkáját, a grillezett pisztrángot, az erdei
gombalevest és a fokhagymalevest, a
lapcsánkát és az erdei szamócából
készült édességeket. Máramarosszigeten (Sighetu Marmatiei) egy
ősi erőd romjaival ismerkedhetünk
meg. Vásárolunk a piacon, majd
egy egyedülálló szabadtéri néprajzi
múzeum, benne egy régi templommal és lakóépületekkel (a legrégebbi
a 16. századból való) következik. Az
éjszakát vendégházban töltjük.

S

zatmárban még

élnek az ősrégi
hagyományok, a gazdag
kulturális örökség és
jellegzetes néprajzi
jegyek, a hagyományos
építészet, kézművesség,
régi receptek. A helyi,
tájjellegű ételek még a
legkritikusabb
haspókokat is
meggyőzik majd
32

Szatmári gasztrotúra
Különleges időutazás

Ü

nneplésre mindig lehet okot találni. A hagyományos ünnepek alkalmával

megismerhetjük a szatmáriak hagyományos énekeit, viseletét, szokásait
33

V

ama a régi időktől fogva híres volt fazekasairól. Ma egyetlen mester,

Istvánfi Géza űzi már csak ezt a foglalkozást. A minták és színek erre a
területre jellemzőek, hagyományosak

34

R

ománia vidékeit járva meglepő,

hogy milyen csodás módon megőrződött
a természet és a hagyományos életforma.
Pont ez teszi vonzóvá a vidéket. Ha semmi
mást nem csinálunk, csak a helyiek napi
ritmusát figyeljük, az is életre szóló tapasztalat. Szatmárban azt érezhetjük: visszarepültünk legalább száz évet az időben
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A

főzdében hagyományos, fatüzeléses rézüstökben izzasztják a szilvát. A

népszerű ital aztán eperfa hordókban érlelődik selymessé. A Zetea család főzdéje
szeretettel várja vendégeit egy (vagy két?) pohárka kóstolóra

Fotó: Pixeltaster
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Tápláló étel egy jó italhoz Trian Costinas séftől

Sütőben sült töltött káposzta
HOZZÁVALÓK

1

A hagymát és a fokhagymát 3-4
evőkanál olajon megdinszteljük.
Hozzáadva a paprikát és a kukoricadarát még egy percig főzzük majd
félretesszük, hogy hűljön.
Közben felteszünk egy nagy lábos
vizet főni. A káposztákból a torzsát
eltávolítjuk, majd beletesszük a forrásban lévő vízbe. A leveleket egyesével
lehántjuk

50 dkg darált sertéshús
20 dkg füstölt oldalas
40 dkg rizs
1,6 dl napraforgóolaj
8 dkg kukoricadara
10 dkg paradicsom
erőspaprika
10 dkg piros v. zöld paprika
10 dkg rotunda
2 közepes fej vöröshagyma
só, bors, zeller zöldje
friss kapor
friss petrezselyem
2 fejes káposzta

4

3

Az egyik kezünkbe egy
káposztalevelet fogva, a másikba egy
evőkanálnyi tölteléket, beletesszük a
levélbe és becsavarjuk

2

Egy nagy tálban összekeverjük
a darált húst, a dinsztelt hagymakeveréket, a rizst, a sót, a borsot, a
zellert és a vizet. Jól
összedolgozzuk

Jó étvágyat!
37

A megmaradt káposztaleveleket egy
cserépedény aljára fektetjük, ráhelyezzük a babérlevelet, a kaprot és néhány
darab oldalast, a rotundát, paprikát,
paradicsomot. Ezután a begöngyölített
káposztákat köralakban elrendezzük az
edény alján. Mikor kész a sor, ráterítünk
egy újabb réteg káposztalevelet, majd
az előbb leírt összetevők másik felét.
Vízzel vagy levessel felöntjük, hogy a
töltelékeket elfedje. Az edényt sütőbe
helyezve 180-220 fokon 2-3
órát sütjük, vagy alacsony
hőmérsékleten 4-5 órán
keresztül. Vigyázzunk, hogy
ne rakjuk teljesen tele a tálat,
mert sütés közben a rizs
megduzzad

Alapinformációk/Utazás
Repülővel

A-tól Z-ig

Szatmárnémeti

Szatmárnémeti elérhető légi úton is, van
belföldi reptere, heti öt járat közlekedik
Bukarestbe (TAROM). Budapestről földi
úton logikusabb Szamárnémetibe eljutni.

Étel-ital

Szatmárnémeti főterén egymást érik az
éttermek, bisztrók, kioszkok. Az elegáns
teraszoktól kezdve a street foodig minden
megtalálható. Az éttermekben magyar
nyelvű étlapot nem minden esetben
Vonattal
találunk. Amennyiben a pincérrel nincs
Budapestről a Nyugati Pályaudvarról naponta két vonat közekedik Szamárnémeti- közös nyelvünk, a kedvessége és némi
készség a pantomimre átsegít a nyelvi
be, debreceni átszállással. A menetidő hat
akadályokon. Érdemes a virágzó és most
és fél-hét óra. Készüljünk fel arra, hogy
divatos street foodra is figyelni: a szokásos
Debrecentől a vonat sok helyen megáll.
pizza-gyros mellett léteznek nagyon
Busszal
jó helyi megoldások is. (Az utcai kioszk
A Budapestről Máramarosszigetre közlekedő
fényévekkel jobb pizzát kínál, mint magyar
kisbuszok megállnak Szatmárnémetiben is.
megfelelője: vékonytésztás, ropogós, nem
ipari ketchupban áztatott és nagyon friss,
Autóval
egy szerelt 5-6 lejbe kerül.) A ”CovrigBudapestről Debrecen vagy Mátészalka
érintésével is el lehet jutni Szatmárnémeti- arie„ nemes egyszerűséggel perecbeszerző
be. Azt javasoljuk, jöjjenek Mátészalka felé helyet jelent, az OTP-től száz méterre
egy ablakban frissen sütött sajtos, mákos,
és rögtön kipróbálhatják a Kárpáti Gaszsós, diós pereceket és bagelra emlékeztroút magyar állomásait is Szabolcs-Szattető, csokis, meggyes, karamellás töltött
már-Bereg megyében. Határátkelő Csenkarikákat kínálnak 2-3 lejért. A színház
gersimánál és Vállajnál van, a közlekedés
utcájában palacsintát, a Kaufland
könnyű és gyors. Szatmárnémeti olyan
közel van, hogy a régióból átjárunk piacra, parkolójában(!) miccset, a Katedrális
színházba, rendezvényekre vagy egyszerűen bal oldali utcájában házi fánkot, roston
csak egy vasárnapi cukrászdázásra. A határ sült húspogácsát árulnak, kérjük hozzá
bátran a kissé különös, lilásrózsaszín
ebben az esetben politikai választóvonal:
Szatmárnémetiben érezhető a közös múlt, céklamártást. Szatmárnémetiben több
alanyon végzett alapos tesztelés során
a város nagyon hangulatos és önmagában
felfedezésre váró, de remek kiegészítője egy megállapítottuk, hogy a Horea utcában
lévő Daniel cukrászda készíti a világ
szatmár-beregi kirándulásnak is.
legjobb krémesét. Köszönő viszonyban
Hol aludjunk?
sincs a borbélyhabra emlékeztető, általunk
Bár Szatmárnémetiben a legendás Dacia
megszokott változattal szerencsére. Híres a
Hotel nem működik (egy fotószünetre
környékről származó gesztenyés csúcsa és
mindenképp érdemes megállni a yönyörű,
leveles-almás süteménye is. Mindenképp
még felújítás előtti állapotában is látványos,
látogassanak el a piacra: ez az igazi
szecessziós épületnél), a környék tele van
termelői változat, házi sajtokkal,
szállodával és panziókkal, sőt, a lakótelep
tejföllel, házi zakuszkával és frissen füstölt
egyik utcájában váratlanul egy nagyon
kolbásszal, igazi savanyú káposztával, minkellemes, úszómedencés, amerikai stílusú
dent kedvesen ránktukmáló kofákkal.
motelra bukkanhatunk. Miután a terület
gazdag termálvízben és megnyílt a sok
látogatót vonzó Aquastar élményfürdő
(www.aquastarsatumare.ro), a szálláshelyek
számának növekedése várható.
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Vásárlás

Szatmárnémeti és környéke tele van
üzletekkel. A városban a nagy üzletláncok
is megtalálhatóak, heti 7 napos nyitva
tartással. Egyedi termékeket vidéken
járva érdemes vásárolni: hímzett ingeket,
ruhákat, fafaragást, gyöngyfűzött ékszereket, házi szőttes táskát vagy szőnyeget,
Vámfaluból származó kerámiát. A Vámfalu-környéki fazekasmunkák különlegesek,
eredetük a bizánci időkig nyúlik vissza.
Eltűnőben lévő értékről van szó, míg
a múlt század elején 30 fazekas élt itt,
1950-re 12 maradt, mára pedig egyetlen
ember, Istvánfi Géza foglalkozik fazekassággal Vámfaluban, ő az utolsó mestere és képviselője itt szakmájának. Aki
egyszer rájön, hogy a töltött
káposztának teljesen más
íze van egy cserépedényben elkészítve, az soha
többé nem fogja fazékban
készíteni ezt az ételt.

G A S Z T R O T Ú R A S Z AT M Á R BA N
1. NAP

2.NAP

3. NAP

Középkori építészet és borászati hagyományok a Nagykároly-Tasnád-Beltiug
háromszögben

Szatmárnémeti és látnivalói

Történelmi és gasztronómiai
hitelesség

Szatmár megyébe érkezve első utunk
Nagykárolyba (Carei) vezet, ahol
megcsodálhatjuk a romantikus
Károlyi-kastélyt. Mielőtt továbbindulnánk Tasnádra, teszünk egy
nyúlfarknyi kitérőt Kaplonyba (Căple-ni), ahol megtekintjük a Károlyi
család kriptáját – a családból 36-an
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.

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 (románul:
Livada) települést, ahol a Vécsey
család 18. századi kastélyánál tehetjük tiszteletünket. Megszállni a Dan
Motelben vagy a Lacul lui Pinteában
célszerű.
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A mai napon Sárközről Aranyosmeggyes (Mediesul Aurit), Bikszád
(Bixad), Vámfalu (Vama), Avasfelsőfalu (Negresti Oas) érintésével Valea
Marieibe jutunk. Utunk közben
építészeti remekeket láthatunk, valamint hagyományos ételeket és italokat
kóstolunk. Következik Kelet-Európa
legnagyobb régészeti komplexumának
felkeresése Aranyosmeggyesen. A 104
dák kerámiaégető kemence az ie. 2-4
századból való, ezekben égették ki a
külföldre szánt portékát. A Lónyay
-kastély meglátogatása után 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. Ideje elindulni Bikszádra, ahol az Athos-hegyi
szerzetesek monostorának könyvtára
mérhetetlenül gazdag anyagot rejt.
Bikszádon az Avasvidék jellegzetes
alma- és cseresznyepálinkáját fogjuk
megkóstolni, hozzá aszalt gyümölcsöt,
házi kolbászt, sonkát és kukoricalisztből sütött, hagyományos kenyeret
harapunk. Vámfaluban meglátogatjuk
a híres kézművesfalu utolsó fazekasmesterét, Istvánfi Gézát. Innen irány
az avasfelsőfalui Néprajzi Múzeum:
a környező falvakból összegyűjtött
épületek a 17-20. századi népi építkezés tanúi. Nem távozhatunk ajándék
nélkül: itt kaphatóak a hagyományos
avasi öltözékbe bújtatott, színpompás
babák. A nap a Valea Măriei szabadidőközpontban ér véget. A hely a
környékbeli ásványvízforrásokról vált
ismertté.
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zabolcs-Szatmár-B ereg

megyének nem csupán egy-egy tájjellegű étele, hanem saját, karakteres gasztronómiája van. Egyszerű, helyi alapanyagokat használó, őszinte konyha ez.
Az eredeti,

“farm-to-table” étkezési

élményeknél nem csak az a cél, hogy
megtöltsük a hasunk (bár ez sikerülni
fog), hanem az, hogy ünnepeljük a
hagyományos ételeket és a módot,
ahogy az asztalra kerülnek. Az eredeti,
gazdálkodó életformát, a természetet és
a slow food mozgalmat
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Beszélgetés, öröm, pálinka
Fotó: Szabó Zoltán
www.kincseskamera.hu
41 41

Végig a gasztroúton
A Fülep család az általuk vezetett Moni
Vendéglőben, Fülesden
Fotó: Szabó Zoltán

A

nagymama receptjei.

Kóstolja meg tájjellegű, helyi alapanyagokból készült szatmári
ételeinket! Garantáltan elégedett lesz!
42

A

z élet egyik legkellemesebb és legfontosabb eleme a Jó Étel. Jó, mert finom;

jó, mert egészséges; jó, mert etikus. Ünnepeljük együtt a Kárpáti Gasztroút állomásain
a jó ételeket és italokat, a hagyományos recepteket, a helyi, természetes alapanyagokat
és az embereket, akik termesztik, készítik, főzik és kínálják
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A szatmári töltött káposzta mindig
felkerül az ünnepi asztalra.
Fotó: Szabó Zoltán
www.kincseskamera.hu

Szilvalekvár készül, hagyományos módon
Fotó: Tóth Milán
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A

Nemtudom szilvából készült lekvár kilójához

4-5 kilónyi gyümölcs szükséges. A nagy rézüstökben legalább
egy napon át kell kavargatni a sűrű szilvalekvárt. A szatmári
szilvalekvár természetes és egészséges, a gyümölcsön kívül
sem cukor, sem tartósítószer nem kerül bele

Egészséges, cukor és tartósítószermentes szatmári szilvalekvár
Fotó: Barabás Ambrus
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M

inden, amit tudni akartál a szilváról (de sohasem merted megkérdezni)

A híres helyi gyümölcs, a Nemtudom szilva.
Fotó: Szabó Zoltán
www.kincseskamera.hu
4646

A tejesember mindig ad kóstolót.
Fotó: Paszternák Zoltán

V

egy

egyen

részt

eredeti,

szatmári

főzőtanfolyamon,

hogy

barátainak, családjának is
elkészíthesse ételeinket!

Irén Konyhája – szatmári főzőtanfolyam, Panyola
Fotó Mykola Ivashchenko
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A szatmári szilvapálnikát a csak ezen a vidéken
termő, különleges “Nemtudom” szilvából főzik
Fotó: www.tarpa.hu

V

igye magával helyi

finomságokkal teli piknikkosarunkat
és élvezze a vízparti naplementét!

L

átogasson el egy hagyományos

pálinkafőzdébe és koccintson a
főzőmester egészségére!
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Papp Imi a legjobb házigazdák egyike
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Frissen sült lapcsánka.
Fotó: Szabó Zoltán
(www.kincseskamera.hu)
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Lapcsánka
Lapcsánkát számos zöldségből
készíthetünk, de többnyire a krumpli
jut főszerephez. A menynyiségeket
nyugodtan megduplázhatjuk, ha
nagyobb társaság verődik össze

Egyszerű, de nagyszerű!

HOZZÁVALÓK
1kg burgonya (hámozva, hideg
vízbe áztatva felhasználásig)
1 fej vöröshagyma
1 púpos evőkanál liszt
1 tojás
só és frissen őrölt bors
petrezselyem zöldje finomra
vágva
zsír vagy olaj a sütéshez

3

Laci bácsi ajánlásával

A zsiradékot forrósítsuk fel egy serpenyőben, majd tegyünk a serpenyőbe
púpos evőkanálnyi adagokat a
keverékből. A kanál hátuljával lapítsuk
a kúpokat pogácsává, és pár percig
süssük mindkét oldalát. Az egyes oldalakat addig kell sütni, amíg aranybarna
színt nem kapnak. Ha túl nagy hőfokon
sütjük, kívül sötétbarnák lesznek, míg a
belsejük nyers maradhat

1

Reszeljük le finom reszelőn a
krumplit és a hagymát, majd
keverjük össze

2

Adjuk hozzá a lisztet, a tojást, a
sót és a frissen őrölt borsot

Jó étvágyat!
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4

Szedjük lukacsos kanállal az elkészült
lapcsánkákat szalvétára, hogy a
fölösleges zsiradékot felszívja, és az étel
ropogósabb legyen.
Forrón tálaljuk, tejföllel

A-tól Z-ig

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kóstolók:
•
Farmlátogatás és sajtkóstoló: natúr és
fűszeres sajtokból (kecske, tehén).
•
Lekvár-, birsalmasajt, és
aszaltgyümölcs-kóstoló a panyolai
Szatmári Ízek Házában.
•
Búbos kemence program: bélesek,
kenyérlángos és egyéb kemencés
finomságok kóstolója egy hangulatos,
árnyas kertben.
•
Pálinkakóstoló programok vacsorával
vagy anélkül: látogatás Tarpán, Érpatakon, Tuzséron és a környék kisebb
pálinkafőzdéiben.
Főzőiskola:
•
Hagyományos szatmári konyha:
közös örömfőzés a gazdasszony
konyhájában.
•
Mesterfogások: fúziós konyha helyi
Gasztroprogramok
alapanyagokból és receptekből kiinSzabolcs-Szatmár-Beregben
dulva.
•
A nagymama receptjei: a családi
A környék nagyon izgalmas gasztroprog- bácsitól, járja végig az erdőt herbalista
vendéglő feltárja titkait.
ramokat kínál: a remek éttermek kipróbá- vezetővel: válassza a slow utazás semmivel •
A főzőórák során három fogást
lásán túl részt lehet venni lekvár- és pálin- össze nem hasonlítható élményét.
készítünk és fogyasztunk el közösen.
kafőző minitanfolyamon, melynek végén
A jókedv garantált!
ki-ki hazaviheti munkája eredményét.
Egyéb programok:
Három helyen is lehet szatmári főzőlecké- Tanfolyamok:
•
Falusi disznótor: egyedi receptek,
•
Lekváriskola:
kétnapos
lekvárfőző
ket venni, egy szupermodern, mindennel
egész napos közösségi program.
kurzus, kavarás kevés alvással.
felszerelt konyhában egészséges, fúziós éte•
Legyen juhász fél napra! – széles
lek készítését tanulhatjuk helyi alapanya- • Mini pálinkafőző kurzus: elmélet és
legelők, juhok, hihetetlen történetek
gyakorlat
(utóbbi
izgalmasabb).
gokból és helyi receptekből kiindulva, míg
és a pásztorgulyás.
a klasszikus, szatmári konyhában előkerül • Aszalás: gyümölcs- és paradi•
Farm dinner: gyertyafényes vacsora
csomszárítás hagyományos
a sparhelt, a piros lábas és a derelyemetsző:
a mezőn.
módszerekkel, két napban.
itt helyi háziasszony segítségével folyik
•
Piknik szervíz: egy kosár, tele 50 km•
Kenyérsütés:
ahogy
nagyanyáink
az örömfőzés – klasszikus szatmári ételek
en belülről származó, helyi finomságcsinálták, a kovásztól a kemence fűtésén
készülnek hagyományos receptek alapján.
gal, a napi kiránduláshoz.
át a kenyér megszegéséig. Egynapos
Egy családi vendéglő konyháján rétesnyúj•
Vasárnapi ebéd: helyi családnál,
program.
tást és a nagymama már ezen a vidéken is
klasszikus forgatókönyv szerint.
különlegesnek számító receptjeit tanulhatVáljon családtaggá egy ebéd erejéig!
juk meg. Részt vehet klasszikus vasárnapi
ebéden, melynek része a harangszótól és
a házi csigatésztás húslevestől kezdve a
háztáji csirkéből készült paprikáson át a
sezlonyon szundikálásig a teljes vasárnapi
rituálé. Csatlakozhat kemencés programokhoz vagy disznótorhoz, mindegyiken
nagyon jól fogja magát érezni. Találkozzon
az itt élő emberekkel, töltsön el a juhászInformáció: 06 (20) 417-4188
szal pár órát, tanuljon meg kaszálni Laci
www.facebook.com/gasztrout
Nagy Sándor fogathajtó és juhász, kedvenc lovaival
Fotó: Szabó Zoltán
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Hagyományos parasztház Fülesden.
Fotó: Szabó Zoltán
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A-tól Z-ig

Szabolcs, Szatmár és Bereg nagyon kedvező
helyzetben van, ami a gasztronómiát illeti. Ennek
a tájegységnek ugyanis VAN saját gasztronómiája. Nem csupán egy-egy különleges, tájjellegű
étele, hanem saját, önálló, karakteres konyhája.
Megtalálhatóak benne az Alföld és Erdély hatásai
is. Egyszerű, helyi alapanyagokat használó,
őszinte konyha ez. Programjaink és maga a
Kárpáti Gasztroút erre az örökségre épülnek.
Eredeti, úgynevezett “farm-to-table”
étkezési élményekre, ahol nem csak az a cél,
hogy megtöltsük a hasunk (bár ez sikerülni
fog), hanem leginkább az, hogy ünnepeljük az
egészséges, hagyományos ételeket és a módot,
ahogy az asztalra kerülnek. Az eredeti,
gazdálkodó életformát, a természetet és a slow
food mozgalmat.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Helyi gasztronómia

Tipikus szabolcs-szatmár-beregi ételek:
•
Nyírségi gombócleves: raguleves burgonyagombóccal
•
Beregi táskaleves/kötött leves: dinsztelt hagymás zsírral
megkent, csomóra kötött házitészta zöldséges levesbe
főzve.
•
Káposztás paszuly: bableves gazdagon: káposztával,
füstölt hússal.
•
Cinkepuliszka: krumpliból készült egyszerű étel, hordós
káposztával, hagymás zsírral, sült szalonnával vagy
kapros juhtúróval nyakon öntve.
•
Szabolcsi/szatmári töltött káposzta: édeskáposzta
levelébe töltik, csinos és apró töltelékké formálják és
paradicsomos lében főzik meg. Kemencében sütve még
finomabb.
•
Málékásás töltike: tormalevélbe göngyölt kukoricakásás-füstölt húsos töltelék, paradicsommal főzve.
•
Szilvalekváros derelye: van, akinek be kell mutatni? A
házi tészta (házi tojásból) és a helyi, cukormentes, sűrű
szilvalekvár különlegesen finommá teszi.
•
Lapótya, pezsgős pogácsa, rongyos palacsinta: egyszerű
tésztafélék, helyi alapanyagokból.
•
Lapcsánka: az örök kedvenc, szilvalekvárral különleges.
A sort még lehetne hosszasan folytatni. Az ételek alapanyagai
helyből származnak, egyszerűek, jó minőségűek, organikusak. A legfontosabb hozzáadott érték a vendég megbecsülése
és a szeretet, mellyel az étel készül. Mert ezen a tájon nem
vendéglátás van, hanem vendégszeretet.

A-tól Z-ig

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

1. NAP
A Kárpáti Gasztroúton
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

Aktív programok

A környék tavasztól őszig kiválóan alkalmas kerékpártúrázásra. A szintkülönbség elenyésző, és remek minőségű kerékpárutakon lehet tekerni. (Olcsvaapáti – Panyola – Kisar; Tivadar – Vásárosnamény; Kisar és Fehérgyarmat
között, sőt a határon túl a kárpátaljai területen is.) Ahol nincs bringaút, ott is
komfortosan lehet közlekedni: az utak forgalma barátságos. A szezonban a
Tiszán, a Túr és a Szamos folyókon is lehet szervezetten vagy egyéni módon
vízitúrázni, biciklit és kenut a helyszínen lehet bérelni (www.vandorvizitura.hu).
A terület adja magát nordic walking túrára is. A térségből egynapos kirándulással elérhetőek a Kárpátok legközelebbi magaslatai, két-háromnapos kirándulásba
pedig a Radnai-havasok legszebb részei is beleférnek. Aki gasztroprogramot
keres, annak Nyíregyházán a Sóstó Múzeumfaluban szeptemberben időszerű
népi gasztronómiai fesztivált, Panyolán a helyi, tájjellegű ételekben nagyon
erős világzenei fesztivált és a lekvárfőző illetve pálinkás eseményeket javasoljuk
(Szatmárcsekén a Cinkefesztivált és a Nemzetközi Lekvárfőző Fesztivált, Tarpán
az Új Pálinka Ünnepét, Érpatakon a Zsindelyes Pálinka és Népi Gasztronómiai
Fesztivált).

Vásárlás

Vásároljanak helyi termékeket, támogassák a helyben élőket ezzel! A Nemtudom szilvából készült lekvár különleges és az egész országban itt a legfinomabb.
Az eredetvédett pálinkáknak. a szatmári szilvának, szabolcsi almának, fürtös
meggynek szintén ez a hazája. Tákoson, Csarodán és Beregdarócon mesteri
keresztszemes kézimunkákat találhat, a könyvjelzőtől a díszterítőig. Tanyasi
tojásból készült házitészta, cukros üdítő helyett bio gyümölcslé, burgonyachips
helyett almachips – ínyenceknek csokiba mártva. Szezonális gyümölcsök, milotai dió, nagydobosi sütőtök – ezeket érdemes keresni.
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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 a konyhába is be lehet nézni,
majd Vásárosnamény és a Beregi
Múzeum kiállítása következik, vagy
szezonban lazulás Gergelyiugornya
strandján, a Tisza-parton. Élvezze
a Winkler Ház tájjellegű fogásokból
összeállított vacsoráját!

G A S Z T R O T Ú R A S Z A B O L C S - S Z AT M Á R- B E R E G M E G Y É B E N
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 „Mezitlábas 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: magunk főzzük a vacsoránkat. Hagyományos receptek
alapján összeállított négyfogásos vacsorát készítünk a főzőtanfolyamon,
melynek majd közösen örülünk.

4. NAP

5. NAP

Végig a Szilvaúton
Kisar – Penyige - Túristvándi –
Tiszakóród – Fülesd

Vidéki örömök
Panyola

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
Makay Bélával, a gyógynövények
szakértőjével és nagy mesélővel, Móricz hősének unokájával.
Gyógynövényekből álló, frissítő teát
és házi rétest kóstolunk, majd piknikezünk a Tisza és a Túr látványos
találkozásánál. Pihenés, fürdés,
lazulás. Akinek kedve van, bekapcsolódhat a Moni Vendéglő konyhájában a vacsora előkészületeibe és
újabb szatmári recepteket tanulhat.
Közös vacsora, ahol a vendéglős is
elvegyül a vendégekkel.
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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 és séta/biciklizés a tanösvényen.
Majd 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, majd a kényelmes
pihenő után hazautazás.

Harmónia
S

Z

L

K

O V Á

assa és környéke remek hely gaszt-

rotúrára. 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. 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
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Egy pohár Tokajit?
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Borok és ízek harmóniája
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A hagyományos szlovák vendéglátást a
bőséges kínálás és a kedélyes társaság
jellemzi
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S

zent Orbán a szőlőművesek, kádárok és

kocsmárosok védőszentje. Nem csoda, hogy
a kassai dóm 45 méteres, reneszánsz tornya
az ő nevét viseli. Kassa a régi időktól fogva a
borkészítés és kereskedelem egyik központja
volt, tele borkiméréssel, kiskocsmával. Szerencsére Szent Orbán megőrizte ezeket számunkra

Szent Orbán-torony, Kassa

A fiatalok újraértelmezik őseik örökségét
60
60

S

zlovákiában élnek és nemzedékről

nemzedékre szállnak a hagyományok
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T

okaj

egységes

történelmi borvidék, melynek egy része Szlovákia
mai

területéhez

tarto-

zik. Aki betér az itteni
pincészetekbe, számtalan
remek bor közül választhat. A látogatót végigkísérik a pincejáratokon,
ismertetve a borkészítés
lépéseit.

A

szlovákok

értik a vendéglátás és
vendégmarasztalás módját, a vendég nem csak
borokat, hanem rendkívül
finom, tájjellegű ételeket is
kóstolhat
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Ostrožovič pincészet
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A

szlovák

helyi

ter-

mékek és egészséges alapanyagok
egyre népszerűbbek. Sok helyen
készítésük módját is megnézhetjük

Alex Péli, a szlovák házitésztagyártás koronázatlan királya
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Hagyományos alapanyagok modern újraértelmezése Tomáš Jakab séf által

Spenótos-céklás
pisztrángtekercs
HOZZÁVALÓK

Tomáš Jakab, a www.varimeinak.sk alapítója,
a Kassai Séfek és Cukrászok Szövetségétől

2 pisztráng
20 dkg spenótlevél
1 dl vörösbor
½ dl olívaolaj
20 gramm vaj
30 ml borecet
2 gerezd fokhagyma
1 citrom
1 cékla
1 alma
zsálya, kapor
só, bors

3

A cékla elkészítése
A megtisztított és finomra reszelt
célkát süssük meg olívaolajban. Adjuk hozzá a vörösbort és kevés sót.
Szűrjük le a levét, és keverjük hozzá
a maradék vajat. Megbolondíthatjuk némi fahéjjal is. Dekorációnak
zöldborsópépet, fűszernövényeket és
grillezett cukkinit használhatunk

1

Filézzük ki a pisztrángokat majd sózzuk és borsozzuk meg, végül helyezzük a filéket egy-egy folpack-csíkra. Kevés vajon pároljuk meg a spenótot,
sóval és fokhagymával ízesítsük, majd helyezzük rá
az előkészített halfilére. Adhatunk hozzá répát is a
díszítés kedvéért. Tekerjük be a filéket a folpackba
(mintha beiglit készítenénk), majd a filétekercseket főzzük 10 percig egy fél citrommal, zsályával,
kaporral és ecettel ízesített vízben

2

A megfőtt tekercseket vegyük ki a
vízből, bontsuk ki a fóliából, tegyünk
rá 50 gramm vajat, aprított zsályát és a
maradék citromot
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Jó étvágyat!
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Alapinformációk/utazás
Vonattal

A-tól Z-ig

Kassai régió

Budapestről a Keleti Pályaudvarról reggel
6.30-kor és délután 18.30-kor induló Intercity vonatok átszállás nélkül, három és fél
óra alatt repítenek Kassára.

Autóval

Budapesttől 260 kilométernyi autózás után,
Hidasnémetinél átkelve a határon Kassára
érkezünk. Az út a miskolci lehajtóig az
M3-as autópályán vezet.

Busszal

A szlovák székhelyű Eurobus cég AthénRzeszów járatával el lehet jutni Budapestről Tornyosnémetin át Kassára. A
retúrjegy 50 euróba kerül.

Pénzügyek

A hivatalos fizetőeszköz az euró. A pénzkiadó automaták, bankkártyás fizetési mód
általánosan elterjedtek.

Hol aludjunk?

Kassa városa bővelkedik különböző stílusú
és árú szálláshelyekben. Itt található
Szlovákia legrégebben működő szállodája
is. A legtöbb szálláshely környezetbarát, az
éttermeik étlapján általában szerepelnek
hagyományos szlovák fogások.
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A-tól Z-ig

Kassai régió
Munkában Igor Šimko, a Kassai Séfek és Cukrászok
Szövetségének elnöke

Étel-ital

Kassán és környékén nagy erőkkel folyik a
szlovák konyha megújítása. Szinte minden
étterem étlapján szerepelnek hagyományos
fogások. A növekvő népszerűségű
Tokaj-régió borait érdemes megkóstolni, több pincészet ajánl borkóstolóval
egybekötött pincelátogatást. Egy átlagos
éttermi ebéd 10 euróba kerül. A borravaló
a számla szokásos 5-10%-a. A belvárosban

a slow food hagyományait idézi a családias
Med Malina vendéglő, a Gólembe a
sör mellett a hagyományos ételek is
izgalmasak. A sörözők és kiskocsmák
hangulata egyedülálló és a gasztronómiai
fesztiválok és a házi sörfőzdék versenye is
egyre népszerűbbek.
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A-tól Z-ig

Kassai régió

Vásárlás

Kassán a Hlavná utcában vannak a legjobb
üzletek, de ez a rész ismert a kellemes
nyári teraszairól és éjszakai életéről is.
Ha valaki tipikus szlovák ajándékot
keres, vásároljon szalmából font díszeket,
fajátékokat vagy itteni kézműves kerámiát.
A Hrnčiarska utcát (A Hlavná utcával
párhuzamosan) a kézművesek utcájának
is nevezik: pékségek, kovács, fafaragó,
gyógynövénybolt, varga és kosárfonó
található itt.

Történelem

A Hernád völgye ősidők óta lakott hely. Az
első századokban germán népek kalandoztak erre, később szarmaták, majd az
avarok jelentek meg, de a hunok emlékét
őrző nyomokat is találtak. Az avarokat
türk-bolgárok, majd a magyarok követték.
A magyar honfoglalás évtizedeiben kabar
törzsek is érkeztek ide. A Bors és Aba
nemzetség telepedett meg itt.
A fiatal Kassának hamar jó híre lett:
1230-ban már okmányok említik. A
tatárok feldúlták a virágzó kis települést,
de 1249-re magához tért. Szász és flamand
telepesek érkeztek ez idő tájt és újra
fellendült a város. Károly Róbert Kassától
keletre, a rozgonyi mezőn szilárdította
meg végérvényesen uralmát, itt verte le
1312-ben Csák Máté hadait. Ebben a
kassaiak döntően segítettek.
Kassa 1347-ben lett szabad királyi város,
kiváló iparosai és kereskedelmi raktárai
voltak már ekkor. 1604-ben Bocskai István

fejedelem szállta meg, akit itt temettek
el. Hívei szerint megmérgezték. Bethlen
Gábor itt tartotta esküvőjét Brandenburgi
Katalinnal és itt kiáltották ki a rendek I.
Rákóczi Györgyöt fejedelemmé. 1657-ben
a jezsuiták főiskolát és nyomdát alapítottak itt. 1703-ban Rákóczinak hódolt, II.
Rákóczi Ferenc Kassát tekintette egyik
fő székhelyének. 1788-ban itt jelent
meg az első magyar nyelvű folyóirat, a
Kassai Magyar Museum, megindítása
az úgynevezett Kassai Magyar Társaság
(Kazinczy Ferenc, Batsányi János, Baróti
Szabó Dávid és Kármán József) nevéhez
fűződik.
1906-ban épült meg Rákóczi rodostói
házának mása Kassán és ekkor temették
el a dóm kriptájába. 1910-ben Kassa
lakosságának csaknem 68%-a magyar volt,
ma a 250 000 fős lakosságból mindössze
6000 a magyar.
Kézzel készített hegedű
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GASZTROTÚRA KASSÁN ÉS KÖRNYÉKÉN
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 legnagyobb
régészeti felfedezése, az úgynevezett
„Arany-kincs” található. Vacsorázni
a stílusos és elegáns Villa Regia-ban
fogunk.

2. NAP

3. 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.
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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 a-hogy 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 borászathoz látogatható
pince és stílusos vendégház is tartozik. A
kellemes környezetben lekvárfőző programokat, disznótort is szerveznek. Az
éjszakát panziójukban töltjük.
4. NAP
Útban hazafelé
Reggeli után hazaindulunk, útközben lehet kanyarítani egy zempléni kirándulást.
Figyelmükbe ajánljuk a bobpályát Sárospatakon vagy a BESTILLO pálinkafőzde kóstolóházát Boldogkőváralján.
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Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna

A Program az Európai Unió

ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program

A kiadvány a “Kárpáti Gasztronómiai Örökség Hálózat” elnevezésű projekt keretén belül készült. A projekt
megvalósítója Ukrajnában az Ivano-Frankivszki Terület Turisztikai Egyesülete, az Ivano-Frankivszki Városháza,
Romániában az EcoLogic Egyesület és a Szatmárnémeti Kereskedelmi- és Iparkamara, Szlovákiában a Szlovák
Kereskedelmi- és Iparkamara Kassai Irodája, Magyarországon a Szamos-bazár Egyesület.
A hálózat célja a kárpáti térség gasztronómiai örökségének megőrzése és népszerűsítése. Ennek érdekében
felkutatják és összegyűjtik a régiók hagyományos élelmiszereit, turisztikai-gasztronómiai szolgáltatásait, helyi
termékeit, eredeti receptjeit.
A Kárpáti Gasztronómiai Örökség Hálózat elnevezésű projekt a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna
ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (www.huskroua-cbc.net) keretében valósult meg
Az Európai Uniót 27 tagállam alkotja, amelyek úgy határoztak, hogy fokozatosan összekapcsolják
know-how-jukat, erőforrásaikat és sorsukat. A bővítés ötven éve során a tagországok kiépítették a stabilitás, a
demokrácia és a fenntartható fejlődés övezetét, miközben megőrizték a kulturális sokszínűséget, a toleranciát
és az egyéni szabadságjogokat. Az Európai Unió elkötelezte magát amellett, hogy eredményeit és értékeit a
határain kívül fekvő országokkal és népekkel is megossza. Az EURÓPAI BIZOTTSÁG az EU végrehajtó szerve.
A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program a
2007-2013-as programozási időszakban kerül megvalósításra a programban résztvevő tagállamok
az Unió külső határai mentén történő határon átnyúló együttműködések támogatását szolgálja.
A program általános célkitűzése: Az együttműködés fokozása és elmélyítése Ukrajna Kárpátalja,
Ivano-Frankivszki és Csernovici régiói és a tagállamok támogatott illetve „szomszédos” határmenti régiói
között, környezeti, szociális és gazdasági szempontból fenntartható módon. A program Közös Irányító Hatósága a magyar Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A program weboldala: www.huskroua-cbc.net.
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© Ivano-Frankivszki Terület Turisztikai Egyesülete

Ukrajnai központi iroda:
Ivano-Frankivszki Terület Turisztikai Egyesülete
cím 26 Dnistrovska St., Ivano-Frankivsk, 76018, Ukrajna
tel +38 0342 72 02 32
fax +38 0342 55 91 56
www.taif.org.ua
www.travelcarpathians.com
Romániában:
EcoLogic Egyesület
cím Unirii Boulevard, 12A/86 Nagybánya,
Máramaros megye, 430272, Románia
tel + 40 262 224035
fax + 40 262 224035
editp@nvn.ro
www.ecologic.romm.ro
Szatmárnémeti Kereskedelmi és
Iparkamara
cím 4 Decebal Str., Szatmárnémeti, 440006, Románia
tel + 40 0261 710 790
fax + 40 0261 715058
director@cciasm.ro
www.cciasm.ro
Magyarországon:
Szamos-bazár Egyesület
cím 4913
Panyola
Mezővég út 62.
tel +36 06 20 417 4188
zsu@panyola.hu
www.facebook.com/gasztrout
Szlovákiában:
Klassai Séfek és Cukrászok Egyesülete
cím Čingovská 2, 040 12, Kassa, Szlovákia
tel + 421 918 380 962
info@szkc-ke.sk
www.szkce-ke.sk
Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara
Kassai Irodája
cím Žižkova 6, 04001 Kassa, Szlovákia
tel + 42 1556998094
fax + 42 1556998282
A kiadvány tartalmáért kizárólag az Ivano-Frankivszki Terület Turisztikai
Egyesülete vállal felelősséget, és semmilyen formában nem tükrözi az Európai
Unió véleményét

www.culinaryheritage.org

Kárpáti Gasztronómiai Örökség Hálózat

