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Aventuri huţule: in căutarea comorilor culinare
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Descoperă gustul Maramureşului!
Satu Mare. Călătorie Unică In Timp
20

U

N

G

A

R

I

A

Sa Mancam Ungureste
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Armonia dintre mâncare şi vița de vie
56

Mâncare organică si tradiţională

Reţetele bunicii

Oamenii locului– ospitalitatea locală

Partea nedescoperită a lumii

Experienţă inedită de călătorie
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Ivano-Frankovsk sunt numite Hutsulschyna în onoarea grupului etnic care a locuit
în ţinuturile înalte din Carpații ucraineni.
Vizitarea aceste locuri îţi va permite să simţi
magia tradiţiilor huţule
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Aventuri huţule: in căutarea comorilor
culinare

nălțimea pășunilor unde pasc

oile și vitele în Carpații Ucrainei este
1600 m, cu 300 m mai sus decât în
Alpi. Aceasta este explicația pentru

proprietățile nutritive superioare și
laptelui și produselor lactate din Carpați

Fotografia de Andriy Mayovskyi
www.shutterstock.com/gallery
4 4

Î

n acest fel

s-a făcut untul
cu sute de ani
în urmă și încă
se mai face pe
pășunea Dil
din districtul
Verkhovyna
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Р

eisaje superbe din Carpați, aer curat și

râuri cristaline sunt leaganul a sute de generații
de oameni cu adevărat autentici. Veţi fi uimiţi de
complexitatea ţesăturii de pe cămașa tradițională a
gazdelor, și, pe de altă parte, de simplitatea și sinceritatea caracterului lor

6

Î

n timpul mesei huţulii beau împreună în sensul cercului și toasturile

sunt nişte poezii scurte și spirituale - “kolomyiky”. “Nunta huţulă tradiţională”, ce prezintă muzică locală tradiţională, spectacole live cu ceremonii de
nuntă, cântece și cele mai bune dansuri huţule

A

veţi şansa

să învățați “kolomyika” –
un dans huţul vechi
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P

entru a înţelege
caracteristicile

gastronomice ale Carpatilor
ucraineni veți vizita partea de
sud-est a regiunii – Pocuția.

Următoarea oprire este campingul
Starytsya situat lângă râul Prut
la periferia Snyatyn. Aici în
apele liniştite poţi învăţa cum
să pescuieşti în râu, să te
bucuri și să te relaxezi
pe căpiţa de fân

S

tarytsya este casa a

sute de specii de plante și

animale (nuferi galbeni și
albi, broaşte țestoase)
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S

atul Strilche. Acest

sat încântător păstrează o
tradiţie unică a coacerii pâinii. In casa lui Volodymyr
Romaniv puteți vedea acest
proces. Pâinea este coaptă direct pe piatra cuptorului și se
păstrează proaspătă timp de
două săptămâni! Aşa că ar fi
bine să vă cumpăraţi câteva
pâini pentru o gustare delicioasă de-a lungul călătoriei
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L

a stupină veţi urmări prepararea

mierii și, dacă aveţi curaj (dacă nu vă temeţi
de înţepăturile de albine) – aveţi ocazia să vă
luaţi singuri miere din stup și să vă învățați cu
stupăritul. Aici puteţi cumpăra antioxidanţi
naturali unici - miere, ceară și clei de albine
(propolis)

11

O privire în arta ceramicii. La fel ca într-un basm...
Muzeul Naţional local de artă populară din Hutsulshchyna și Pokuttya
12

M

uzeele din Kolomyia își ating scopul: veţi fi uimiţi de

atâta frumuseţe! În final, veţi înţelege de unde vin aceste mâncăru-

ri delicioase: ele sunt gătite de oameni talentaţi cu un excepţional
simț estetic…

Iar muzeul unic Pysanka (al oului)
are o colecţie de peste 6 000 ouă
pictate din 12 țări din întreaga lume.
Numai aici veţi putea participa la un
atelier de pictat ouă, de conservare și
restaurare a suvenirurilor fragile
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Desertul faimos pentru oaspeți de la pensiunea
«U Vuika Vasilia»
14 14

Un gust care nu s-a schimbat în ultimii cinci sute de ani

Colțunași cu cireșe

1

Amestecați cireșele cu
zahărul și lăsați să stea
pentru o jumătate de oră

INGREDIENTE

Aluat
3 cești de făină
3/4 cești de apă
rece
1 ou
puțină sare

Compoziție
4 ceș ti de cireșe
fără sâmburi
1/2 cești de zahăr

2

Turnați făina pe
masă în formă de con. În
centrul conului faceți o
gaură și adăugați puțină
sare, un ou, apă și amestecați totul până aluatul
devine elastic. Trebuie
să îl frământați pentru
aproximativ 20 de minute.
La început, poate o să
credeți că aluatul este prea
lipicios, dar în 20 de minute acesta va fi perfect. Se
recomandă să nu turnați
făina deoarece aluatul
poate deveni prea tare

3

4

Așezați cireșele într-o
strecurătoare, colectați
sucul într-o tigaie, vom
avea nevoie de el

5

În centrul fiecărui
cerc așezați câteva cireșe
și închideți-le în formă
de lună

6

Pregătiți apa pentru
fiert într-o oală (puteți
adăugă puțină sare
în apă). Puneți câțiva
colțunași în oală și fierbeți
până când aceștia plutesc
la suprafață, apoi mai
lăsați colțunașii să fiarbă
exact un minut și scoateți.
Așezați colțunașii fierți
într-o strecurătoare și
turnați apă rece peste ei.
Repetați acești pași până
fierbeți toți colțunașii.
Apoi amestecați colțunașii
pregătiți cu untul topit și
așezați cu atenție într-un
bol (acoperiți)

Întindeți aluatul pe o
foaie de hârtie și tăiați în
bucăți rotunde
Puteți servi cu
smântână, sos de cireșe
sau iaurt
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Poftă bună!
Puteți face sosul de cireșe din sucul care s-a scurs
din cireșe. Dacă doriți să faceți un astfel de sos
adăugați două lingurițe de amidon de porumb și
fierbeți până când va fi gata

de la A la Z

Regiunea Ivano-Frankіvsk

Cazare

Exista multe locuri unde vă puteţi caza
în regiunea Ivano-Frankivsk. Dar dacă
alegeţi să vizitaţi gospodării private ale
unor munteni ospitalieri, veţi putea să vă
odihniţi în mijlocul naturii sălbatice, să
vă familiarizaţi cu mediul, și să gustaţi
mâncărurile tradiţionale de casă pregătite
din ingrediente ecologice. Veţi fi primiţi
ca cei mai dragi oaspeţi; vă vor crea o
atmosfera calda, de neuitat, ca acasă. Pe
lângă toate acestea, cazarea în gospodării
particulare este mult mai ieftină, și nu
neapărat mai puţin confortabilă decât în
hoteluri sau staţiuni.

Cum se ajunge aici?

Valute

Moneda naţională – hryvna (UAH).
Schimb valutar se poate face la orice
bancă. Cele mai populare valute sunt Euro
(EUR), US dolarul (USD), UK lira sterlina
(GBP), rubla ruseasca (RUB).

Limba

Limba oficială și limba principală de
comunicare în viața de zi cu zi este limba
ucraineană. Majoritatea tinerilor de la oraş
vorbesc limbi străine, în special engleză, și
o mare parte din populaţie vorbeşte fluent
limba rusă. Reprezentanţii sectorului
turistic pot comunica în rusă și poloneză, într-o măsură mai mică în engleză și
germană.

Cu avionul

Ivano-Frankivsk are un aeroport
care oferă zboruri locale către Kiev.
De la Aeroportul Internațional din Lviv
(150 km. de la Ivano-Frankivsk), spre
Kiev, Viena, Moscova, Varșovia, Istanbul,
Munchen, Milano, Veneția (site-ul www.
lwo.aero).Principala poartă aeriană a
Ucrainei - Aeroportul Internațional "Borispil" din Kiev ( 570 km Ivano-Frankivsk)
este conectata la căile aeriene din aproape
toate țările europene, precum și mai multe
orașe din lume.

Cu trenul

Toate serviciile de căi ferate sunt coordonate de Ukrzaliznytsia iar orarul complet
poate fi găsit pe adresa lor web (uz.gov.ua).
Principalele conexiuni feroviare duc la cele
mai mari orașe din Ucraina: Kiev și Lviv.

Cu autobuzul

Există legături directe cu autobuzul de la
Ivano-Frankovsk la Kiev, Praga, Varsovia,
Brno, Napoli, Palermo. Există legături
convenabile cu oraşele din vecinătate Lviv,
Ternopil și Cernauti.

Cu maşina

Dacă veniţi cu maşina din Europa sau din
Rusia, ţineţi ruta E50 și apoi o luaţi pe
H10, H09, H18. Drumul pe E85 din partea
de sud durează 18 ore până să ajungeţi la
Ivano-Frankivsk.

Interior din celebrul restaurant "Casa Mulinar" din Ivano-Frankivsk (Svitlytsia Muliarova)
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Ce sa cumpărați?

Toate magazinele și mall-uri sunt
deschise în timpul săptămânii de luni
până sâmbătă. Suveniruri autentice lucrate
manual și branduri locale elegante pot fi
achiziționate de pe piețele tradiționale din
Kosiv și Yaremche, ca și din mall-urile
din Ivano-Frankovsk și Kolomyya. Va
recomandăm să cumpăraţi haine brodate
de la meşteşugari, cutii din lemn încrustat
pentru bijuterii, poşete ţesute de mână,
topoare huţule suvenir, vestitele şosete
huţule din lână și oale de lut pentru gătitul
mâncărurilor locale nutritive.

Cultura de restaurant ca Petrecerea a
timpului liber la restaurant devine tot mai
populară în regiune și noi restaurante
interesante se deschid în mod constant de
la cele de clasă europeană la restaurante
tradiționale huțule. Descoperiţi singuri
că bucătarii locali întotdeauna tratează
gătitul cu inspiraţie, prin urmare fiecare
mâncare devine specială.
În orice caz preţul este inferior gustului și
calităţii mâncărurilor. O masă tipică aici
nu este scumpă, ea costă aproximativ 5-10
euro de persoană.
Nu se obişnuieşte să se includă bacsisulul în nota de plată, asadar daca sunteţi
mulţumiţi de servire, puteți oricând să
lăsaţi chelneriţei 5-10% din suma totala.
Abundența festivă a mâncărurilor puse
pe masă vă va cuceri inimile. Mâncarea
tradiţională a huţulilor, Boikos si Pokutyanyns păstrează gustul din strămoșilor.
Încercaţi umplutura Boiko făcută dintr-o
duzină de ouă și carne minunată, special-

itatea huţulă varenyky (pyrogi), pâinea de
Pocutia, coaptă în cuptorul de piatră, delicioasa plăcintă cu miere, băutura din mere
uscate, pere și prune. Savurați! Mâine va fi
un alt meniu din care sa alegeţi.
Infuzat din şapte plante "Balsamul
Carpatic" și ginul de ienupăr sub marca
"carpatic", pot fi uşor cumpărate din orice
supermarket sau magazin specializat, dar
numai în regiunea noastră! Acest lucru
este ceva care merită să fie cel mai bun
cadou de marcă din aventurile voastre
carpatice!

Carpatii sunt de asemenea unici datorită prezenței pieţelor
huţule autentice. Aici veţi simţi spiritul și temperamentul
muntenilor.
Piața Kosiv. Această femeie va tricota un cadou tradițional colorat și căldurăs în mai puțin de o jumătate de oră.
Începeți numărătoarea!
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de la A la Z

Mâncare și băutura

Regiunea Ivano-Frankivsk

Piața Kosiv.
Această femeie va tricota un cadou tradițional colorat și călduros în mai puțin de o
jumătate de oră. Începeți numărătoarea!

de la A la Z

Regiunea Ivano-Frankivsk

Activităţi

Carpaţii sunt un târâm cu
un peisaj unic pitoresc,
cu verdeață proaspăta
primăvara, cu un alb
sclipitor iarna, cu nuanţe colorate toamna și
cu căldură vara. Cei care
preferă o vacanță activă
se vor bucura din plin de
drumeţii, ciclism, tururi
călare, rafting și canotaj pe
râurile de munte, vor lua
lecții de bucătărie tradiţională, sau vor putea privi pur
și simplu natura sălbatică și
să se bucure de privelişti.

ZIUA 1

ZIUA 2

Specialităţi tradiţionale
huţule. Yaremche - Tatariv

Mâncare de casă și minuni
naturale.Tatariv-Yablynytsia

Începeţi turul vostru cu o oprire la
centrul ecoturistic. Aici veți afla despre toate plimbările ecologice prin
munţii Chornogora, fapte interesante
despre flora și fauna din Carpații estici, veți cunoaște viața de zi cu zi
a huţulilor. Pensiunea "La Lesya"
(www.yaremcha.com.ua/ulesi.html)
vă invită la o mâncare huţulă
tradiţionalăși un pahar de lichior
făcut în casă, pâine neagră, slăninăși
murături de casă. Prima lecţie vă va
învăța să gătiţi ciorbă cu cimbru.

Veți asista la o lecţie de gătit găluște
cu coacăze, afine sau mere (în
funcţie de anotimp) sau desertul
huţul din grâu “Malay” la pensiunea “Anastasia”.

În pitorescul sat de munte Tatariv.
Aici veţi admira focul deschis în
“Vatra” (nume tradiţional huţul
pentru foc), sunetele captivante ale
pârâurilor de munte, povești incredibile despre aventurile nemuritorilor
haiduci din Carpaţi “Opryshki”, cartofi de casă copţi în cărbuni cu carne
condimentată și un pahar de lichior
făcut în casă. Cazare in pensiunile
locale “Anastasia” (www.tatariv.info)
și “Prutets” (www.yaremcha.com.ua/
prutetc.html).
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Cascada “Guk” în zona Zhenets.
În drum spre cascadă puteţi culege
uşor fructe de pădure și ciuperci.
Următoarea oprire a turului - satul
Yablynytsia, zonă montană pitorească și privelişti panoramice fermecătoare spre Pasul Yablunytsia.
Aici taverna locală “Vysokyi Pereval” (www.vorohta-tur.com) găzduieşte “nunta huţulă tradiţională”.
Taverna își întâmpină oaspeţii cu
distracţie huţulă autentică de două
ori pe săptămână la vremea cinei.
Înainte și în timpul distracţiei, un
spectacol tipic de nuntă huţulă, se
servesc mâncăruri și băuturi. În
anumite zile, există opţiunea unui
pachet unic de distracţie ce include
băuturi fără cină.
La întoarcerea la pensiune, aveţi
şansa să vă relaxaţi.

T R A S E U L C U L I N A R D I N I VA N O - F R A N K I V S K
ZIUA 3

ZIUA 4

ZIUA 5

Farmecul pajiştilor

Respiraţia trecutului: Kosiv – satul
Tuchapy–Snyatyn – satul Pidvysoke –
satul Strilche - Sheparivtsi

Comori culturale citadine:
Kolomyia – Tysmenytsya

Mic dejun. Prima oprire este oraşul
Kosiv – binecunoscut pentru artiştii
și artizanii săi talentaţi, o piaţă de
suveniruri deschisă în aer liber, faimoasă chiar și în afara Ucrainei. Vă
opriţi în satul Tuchapy. Vizitaţi ferma "Măgura" cu zeci de pomi fructiferi rari, arbuști de fructe de pădure, nuci și plante de cultură cultivate
pe parcelele din gospodărie. Gazda
vă va trata cu fructe și vă va spune povești despre regiunea Pocuția.
Opţiunea 1. Următoarea oprire este
campingul Starytsya situat lângă
râul Prut la periferia Snyatyn. În
anotimpul însorit, gazda vă serveşte
mâncăruri gătite în prezența voastră pe foc deschis.
Opţiunea 2.
Cafeneaua "Pidzamche" este un loc
confortabil în Snyatyn un oraş cu
800 ani de istorie cu împrejurimi
frumoase. În cafenea puteți gusta
mâncăruri și băuturi locale. Gazda
vă dă cu plăcere rețetele mâncărurilor servite.

Gustați și învățați să gătiți desertul
galician uşor și popular– prune uscate, umplute cu nuci și ornate cu
frişcă. Profitaţi de timpul la fermă
(www.koluba.com). Sunteţi pe drumul
spre cele mai pitoreşti oraşe în Galychyna – Kolomyia (prima atestare
datează din 1240). Muzeul huţul de
artă populară. Colecția muzeului include aproape 50 000 de obiecte din
perioada culturii Trupillian până în
prezent (www.hutsul.museum/eng).
Коlomyya este unul dintre centrele
culturale din vestul Ucrainei. Muzeul
Naţional local de artă populară din
Hutsulshchyna și Pokuttya este singurul
muzeu ucrainean inclus în Enciclopedia Regală Britanică ca unul dintre muzeele capodoperă ale lumii. Urmează
lecţia voastră particulară de pictat și
decorat ouă lecţie ţinută într-un Muzeu
al oului, care este emblema oraşului,
primul muzeu de ouă pictate din lume.
Din Kolomyia călătoriți spre Ivano-Frankovsk. Cazare la pensiunea
"Kniajyi Dvir" (Princely cort). Există o
stupină în apropierea pensiunii, celebră
nu numai pentru albinele sale, ci și pentru un SPA unic: un tratament liniștitor
folosind vibrațiile albinelor. După tratamentele la SPA, un mic prânz în aer
liber și o plimbare de relaxare pentru
a cunoaşte farmecul locului, cina va fi
servită la un restaurant tradițional.

Vă veţi bucura de călătoria pitorească în satul Kryvopillya lângă
satul străvechi Verkhovyna. După
înregistrarea la ferma "Dil” (www.
karpaty.info) veţi fi ghidaţi spre
păşunile montane. Veţi observa procesul de producţie, veţi încerca să
faceţi singuri brânza și veţi cumpăra
mâncare locală de la fermieri.
Bun-venit in călătoria montană la
eco-ferma de pe pajiştea Berchyska. Pajiştea Berchyska este o locaţie
virgină care deschide o panoramă
fermecătoare spre cele mai înalte
vârfuri din Carpaţii ucraineni și
româneşti.
Stăpânul pajiştii vă va însoţi personal prin zona. Veţi învăţa tehnologia producţiei ecologice de produse lactate din lapte de oaie și de
vacă și veţi vizita o mini-fabrică de
ape minerale. Bucuraţi-vă de peisaj
si faceţi fotografii pasărilor.
Savuraţi prânzul ciobanilor în aer
liber. Treceţi pe pajiştea “Dil”. Gazda vă va dezvălui cu plăcere secrete
din reţetele bunicii.

Satul Pidvysoke. În curtea restaurantului "Kray ray" cântă un grup
folcloric de amatori. Formația vă
arată elementele sărbătorilor sezoniere din Pocuția. Întâlnirea iernii
cu primăvara, Duminica Floriilor,
Paștele, Sânta Treime, Ziua lui Ivan
Kupala, Sărbătoarea recoltei.
Ultima oprire din turul prin Pocuția este satul Strilche. Vă simţiţi ca
acasă la confortabilul hotel rural "U
Vuyk Vasyly" în Kolomyya.

ZIUA 6
Încheierea turului
Un mic dejun relaxant la hotel va
da o tușă de final şederii voastre în
regiunea Ivano-Frankivsk.
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6 zile in cele 2 județe din
România- Maramureş şi Satu
Mare, descoperă turistului
unicitatea bogăției naturale
şi culturale a celor 2 regiuni, incluzând tradiții locale, gătitul şi degustarea de
bucate tradiționale alese pe
măsura unei gastronomii de
excepție
20

N

I A

Vraja Maria serveste bunatati de patiserie
clienților Festivalului Culinar Carpatic din
Ivano-Frankivsk, Mai, 2013
21

М

aramureşul,

situat în inima geografică
a Europei, este un tărâm cu
bogăţii mitologice, peisaje
impresionante și obiceiuri
foarte vechi. A păstrat cu
grijă cultura, tradiţiile și
stilul de viață al unui trecut
medieval

Nunta tradițională din Maramureş

22

22

Descoperă gustul Maramureşului!

23

S

us pe pășunile sub-alpine, în timp ce

gustaţi brânza, supa de miel, pâinea de casă
cu ceapă, veţi descoperi legătura organică
dintre peisaj, om și animale, veţi simţi căldura
gazdelor și veți gusta un pic de rai

24
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P

ensiunea Irina: vă coaceţi singuri pâinea

într-un cuptor tradiţional în aer liber bucurându-va de frumuseţea satului Desești și împrejurimile sale

26

P

orţile de lemn din

Maramureş sunt elemente
de arhitectură ce conferă o
identitate locală incontestabilă acestei regiuni. Bogate
în simboluri (funia răsucită,
soarele, copacul vieţii) porţile
din lemn sunt protectoare
ale caselor și ale familiilor
împotriva forţelor răului

27
27 27

D

istileria tradiţională din Sârbi – gustaţi țuica de prune tradiţională numită "Pălincă" sau

"Horincă". Există diferite "probe" ce pot testa calitatea acestei băuturi. Dacă frecaţi în palme o picătură
de "horincă", trebuie să aibă un anumit miros, similar cu mirosul mierii. Apoi când turnaţi în pahare,
face un "guler" de mărgele mici, care trebuie să rămână acolo până spuneţi rugăciunea Tatăl Nostru.
Cu cât sunt mai multe mărgele mici cu atât este mai bună horinca.
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O rețetă a României vechi din partea bucătarului Zorica Giurgi

Ciorbă de fasole cu ciolan afumat

servită în pâine și cu salată de ceapă roșie

1

INGREDIENTE

Ciorbă
1 kg Fasole
850 g Ciolan
afumat
300 g Morcovi
200 g Țelină
350 g Rutabaga
Cimbru
Foi de dafin
50 g Pătrunjel
40 g Sare
Piper
Boia de ardei
100 ml ulei
400 g smântână

Se pune fasolea cu o seară înainte în apă la rehidratat

2

Se curăţă legumele şi se taie cubuleţe. Apoi se călesc la foc mic în
puţin ulei, în oala în care se pregateşte ciorba. Se adaugă apa, fasolea
şi ciolanul afumat. Se condimentează cu sare, piper şi foi de dafin şi se
lasă la fiert aproximativ o oră. Fasolea şi carnea trebuie să fie moi

Salată de ceapă roșie
2 kg ceapă roșie
100 ml ulei
20 g sare
20 ml oțet
10 bucăți de pâine
specială (pâine
rotundă) în care se
va servi ciorba.

3

Pentru a da consistenţă supei, se pregateşte un amestec de
smântână cu puţină faină, boia dulce şi supă care este turnat în
ciorbă, în timp ce amestecăm în continuu să nu se facă cocoloaşe. Se
lasă la fiert 10 minute. La final, pentru un plus de savoare, se adaugă
pătrunjel tocat sau cimbru, după preferinţe

4

Servire: Se taie partea
superioară a pâinii, se scoate
miezul și se toarnă supa în interior. Aceast fel de mâncare se
servește cu pătrunjel proaspăt
si salată de ceapă roșie

5

Salata: Tăiem ceapa roșie în felii, o amestecăm puțin (astfel
încât să nu fie prea iute) și adăugăm mirodeniile, uleiul și oțetul
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Poftă bună!

de la A la Z

Județul Maramureș

Cum se ajunge aici?
Cu avionul

Cu trenul

Valute

Cu autobuzul / cu maşina

Mâncăruri și băuturi

Cazare

Austrian Airlines, Alitalia, Air France,
TAROM – sunt liniile aeriene cel mai des
folosite în România. București este la o
distanță de doar 2 ore cu avionul de cele
mai multe oraşe din Europa de Vest.
Alte oraşe din România, ca Timișoara, Cluj,
Sibiu, Oradea, Arad, și Bacău, sunt legate
de destinaţii din Austria, Germania, Italia și
Ungaria prin zboruri cu Austrian Airlines,
CarpatAir și Tarom. Există și anumite
zboruri low cost operate de: Blue Air,
Wizz Air. Baia Mare este situat destul de
departe de capitala României, Bucureşti, la
aproximativ 550 km. Există conexiuni bune
cu capitala: aeriene – TAROM www.tarom.
ro , și cu trenul (pentru informaţii despre
mersul trenurilor vă rugăm să consultaţi
www.cfr.ro). În mod obişnuit puteţi călători
cu maşina la Bucureşti (o luaţi mai întâi pe
DN 1C, apoi DN 1), drumurile sunt destul
de bune, dar ia puțin mai mult timp pentru
că nu sunt autostrăzi încă în această parte
de țară.

Traversarea graniţei între România și
vecinii săi din vest este doar o formalitate.
Există mai multe rute de autobuz care
leagă Bucureşti si oraşele principale ale
României de Atena, Berlin, Budapesta,
Copenhaga, Frankfurt, Istanbul, Londra, Milano, Munchen, Paris, Roma, și
Viena. Turiştii care vin în Maramureş din
străinătate pot consulta următoarele siteuri web: www.eurolines.ro și www.atlassib.
ro. Cei care vin în Maramureş din alte
zone ale României sau cei care vor să folosească transportul în comun, consultaţi
(www.autogari.ro).

Călătoria cu trenul din alte țări europene
către România durează între 6 ore (de la
Budapesta la Timişoara) până cam la 46
de ore (de la Londra la Bucureşti). Serviciile feroviare sunt administrate de CFR
România și un orar complet poate fi găsit
pe (www.cfr.ro).

Oraşele mai mari și municipiile oferă o
mare varietate de baruri și restaurante
din care să aleagă turiştii.Opţiunile de
restaurante în satele mici rămân limitate la
pensiunile rurale. Acestea pot oferi turiştilor minunate mâncăruri pregătite în casă
din ingrediente produse în ferma familiei
la prețuri foarte rezonabile. Acestea sunt
servite de obicei cu vin de casă și palincă
sau horincă, o băutură alcoolica tare
obţinută din prune, mere sau pere.
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Moneda naţională – LEI. Schimb
valutar se poate face la orice bancă.
Deşi Maramureşul este considerat o destinaţie rurală, există o reţea
bine-dezvoltata de sucursale bancare
și bancomate asa că puteţi scoate bani
oricând aveţi nevoie. Tot mai multe
locuri acceptă plățile cu cardul; doar
întrebaţi când intraţi. În primul rând
băncile și bancomatele se găsesc în municipii și oraşe: Baia Mare, Baia Sprie,
Borșa, Cavnic, Dragomirești, Săliștea de
Sus, Seini, Sighetu Marmației, Șomcuta
Mare, Târgu Lăpuș, Tăuții Măgherăuș,
Ulmeni și Vișeu de Sus. În zonele turistice rurale puteți găsi bănci și bancomate în Bârsana, Bogdan Vodă, Botiza,
Fărcașa, Moisei, Ocna Șugatag, Ruscova
și Săpânța.
Majoritatea băncilor au birouri de
schimb valutar, aşadar nu este nevoie să
purtaţi la voi sume mari de bani.

Exista multe locuri de cazare în Maramureş, dar daca alegeţi să vizitaţi zona
rurală, vă veţi bucura de peisajul arhaic
definit de agricultura tradiţională, dealuri unduite și vârfuri
de munte, și să savuraţi
gustul mâncărurilor de
casă pregătite de gazdele
voastre. Veţi fi bine primiţi
în pensiuni private ce va oferă
căldură, intimitate și servicii
de calitate în tot Maramureşul
istoric.

TR ASEUL CULINAR DIN MAR AMURES
ZIUA 1
Bun venit în Baia Mare
Transfer la hotel: Hanul Igniş (3 stele). Veniţi la mâncare bună, vin și
palincă pe lângă o plimbare culturală prin Centrul vechi al Băii Mari
(clădiri din secolul al XV-lea- al
XIV-lea).
Muzee și galerii prezintă și expun
obiecte valoroase ce merită vizitate,
mai ales Muzeul Satului, parte a
Muzeului de etnografie și folclor
(www.etnografie-maramures.ro),
care expune arhitectură tradiţională din lemn și instalaţii tehnice
ţărăneşti din Maramureş.
Situat în centrul vechi, lângă piaţă,
Turnul Măcelarilor sau "Bastionul
Măcelarilor” (construit de Gaspar
Dragyi în 1547) a fost distrus de
mai multe ori și reconstruit de-a
lungul secolelor.
Cina: Hanul Igniş Baia Mare Centru Vechi.

ZIUA 2

ZIUA 3

Degustarea mâncărurilor tradiționale de-a lungul Văii Marei până la
Poiana Brazilor
Ruta începe cu o urcare abruptă și sinuoasă în munții acoperiți de păduri.
Pasului Gutâi. Drumul își continuă apoi
ruta sinuoasă în jos spre zona rurală din
Desești. Povestea Maramureșului nu este
completă până când vizitatorul nu a
trăit experiența Văii Râului Mara. Fiind
omonimul întregii regiuni, această vale
nu dezvăluie doar frumuseți neatinse,
priveliști pastorale glorioase și o scufundare totală în modul de viață vechi de
secole al oamenilor ce trăiesc aici. Veți
vizita păstrăvăria “Happy Fish” și restaurantul din satul Mara; veți gusta
un mic dejun tradițional, vă veți bucura de prospețimea pădurilor din zonă,
de frumusețea Râului Mara. În această
zi veți avea oportunitatea să vă familiarizați cu comorile unice ale naturii
din această regiune: Cheile Tătarului,
mușchiul luminescent Schistostega pennata care reflectă o lumină verde-smarald în scorburi, specii de păsări pe cale de
dispariție, Poiana Brazilor – o mlaștină
împădurită și veți descoperi frumusețile
neatinse, peisajele pastorale glorioase și
scufundarea totală în modul de trai vechi
de secole al locuitorilor de aici. Urcarea pe
fânețele subalpine va garant a un prânz
delicios și un cer albastru… Vizitaţi locul
demonstrativ pentru pășunat natural la
ferma ecologică de la Câmpul Tătaru si
vedeți rasa locală de vite numită Bruna
de Maramureş. Astăzi veţi gusta cea mai
bună carne de vită de la văcuţele “fericite”,
pregătită în mod tradiţional. Următoarea
vizita este la Poiana Brazilor o mlaştina
împădurită. O pădure de molid, înconjurată de o centură de ienupăr este
amplasată pe o mlaștină, unde se află
mici plante carnivore Drossera Rotundifolia. Ienupărul de aici are un loc unic
în zonele mlăştinoase din Maramureş
Cazare într-o casă de lemn Tiplea.
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Incursiuni în tărâmul lemnului
Budești – un exemplu de arhitectură
în lemn (porți de lemn, case de lemn,
biserica de lemn – monument de patrimoniu UNESCO).
În satul Sârbi veți degusta plăcinte
tradiționale și veți vedea instalații
mecanice unice care ajută țăranii în
viața de zi cu zi și sunt propulsate de
apă. Ocna Șugatag gustaţi prăjituri
tradiţionale, gemuri, siropuri.Pensiunea Doina– prânzul. La pensiunea
Doina vă veţi convinge din nou că
mâncarea tradiţională din Maramureş este foarte delicioasă. Ca dovadă, mâncărurile pregătite aici au
fost foarte apreciate de marele gastronom român Radu Anton Roman,
care a vizitat pensiunea Doina și
nu-i mai venea să plece din. Sighetu
Marmaţiei – vizitați vechea capitală
a Maramureşului istoric. În vechea
capitală a Maramureşului istoric
Sighetu Marmației (prima atestare
documentară datează din 1326)
veţi face cunoștință cu rămășițele
unei fortăreţe vechi din perioada
traco-dacică, cu pieţe tradiţionale Piaţa Agroalimentară și Muzeul satului în aer liber care include biserica
veche și gospodăriile tradiţionale din
jurul ei (cele mai vechi datând din
secolul al XVI-lea).
Cazare: Pensiunea Iurca (www.casaiurca.ro/en/galerie.php).

T

radiţii

vechi

de

secole, patrimoniu cultural, fond etnografic distinctiv, arhitectură tradiţională,
meşteşuguri

populare

și

tradiţionale sunt păstrate în
majoritatea oraşelor și comunelor din judeţul Satu
Mare. Mâncărurile tradiţionale locale satisfac și pe cei mai
exigenţi gurmanzi. Urme ale
istoriei există pe tot cuprinsul
judeţului Satu Mare, scrise în
piatră de oameni și faptele lor
memorabile. Turul nostru de
3 zile va dovedi acest lucru!
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Satu Mare. Călătorie Unică In Timp

U

şor puteţi prinde vreo sărbătoare indiferent de timpul anului când

călătoriți la Satu Mare. Sărbătorile noastre sunt un alt motiv pentru care această
regiune a Transilvaniei pare plină de viață și de autenticitate
33

Î

apoi pe drum, intraţi în Vama, unde veţi câştiga din nou ex-

perienţă istorică și veţi cunoaşte meşteşuguri străvechi din judeţul
Satu Mare– veţi cunoaşte tradiţia bizantină în obiectele locale de lut
și ceramică, la singurul olar care încă lucrează, Istvanfi Geza, și veţi
vedea biserici din lemn imemoriale pe drumul vostru

34

A

vem un peisaj

surprinzător, care oferă turistului pasionat de istorie
un ansamblu de obiective, de
la castele și cetăți, biserici de
lemn și mănăstiri, muzee și
case memoriale, la valori culturale strict legate de istoria
acestor locuri

35
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A

poi savuraţi din nou palinca, bine-cunoscuta băutură alcoolică tradiţională

faimoasă în toata lumea. Este produsă și aici, de familia Zetea, prin distilare dublă și triplă
în cazane tradiţionale cu încălzire directă de la foc. Serviţi prânzul aici, care include și o
lecţie de la producător, însoţită de servirea cu bucurie a faimoasei băuturi alcoolice

Fotografie Pixeltaster
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Mâncare sățioasă la o băutură bună din partea bucătarului Traian Costinas

Sarmale

INGREDIENTE

20 de porții

500 g. carne tocată de porc
200 g. coaste de porc afumate
400 g. orez
160 ml. ulei de floarea soarelui
80 g. mălai
100 g. roșii
ardei roșu iute
100 g. ardei roșu/verde
120 g. ceapă
sare, piper, cimbru
mărar proaspăt
pătrunjel proaspăt
2 căpățâne de varză

1

Căliți ceapa și usturoiul
în 3-4 linguri de ulei. Când ceapa este
gata adăugați boiaua și mălaiul și
lăsați pentru câteva minute apoi luați
de pe foc și lăsați la răcit.
Între timp fierbeți apa într-o oală
mare. Scoateți cotoru de la varză și
fierbeți varza în apă. Despărțiți frunzele una câte una

2

5
3

Puneţi umplutura în mijlocul
frunzei şi rulaţi

4

Tăiați și puneți frunzele
de varză rămase pe fundul vasului
ceramic, adăugați o frunză de dafin,
mărar și câteva coaste de porc afunate,
rotunda, piper și roșii

Într-un castron mare
amestecați carnea tocată și amestecul
de ceapă, orezul, sarea, piperul,
cimbru și apă, amestecați toate
ingredientele foarte bine

Apoi așezați sarmalele într-un mod
circular în vas. Acoperiți cu încă un
strat de varză tăiată, adăugați frunza de
dafin, mărar și coastele de porc afumate,
roșiile tăiate, piper (cealaltă jumătate
din total). Adăugați apă sau supă până
când acoperă toate sarmalele. Puneți
vasul în cuptor și lăsați la o temperatură
de 180-220 grade pentru 2-3 ore sau
pe aragaz la un foc mic pentru 4-5 ore.
Asigurați-vă că sarmalele nu se vor
ridica la suprafață deoarece
prin fierbere orezul se va
umfla

Poftă bună!
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Cum se ajunge aici?

de la A la Z

Județul Satu Mare

Cu avionul

Aeroportul internaţional Satu Mare asigură
cinci zboruri (TAROM) dus-întors pe
săptămână Satu Mare – Bucureşti ( în toate
zilele lucrătoare). Are toate facilitățile unui
aeroport internaţional.
Puncte de trecere a frontierei (vămi): Petea
(pe șosea)- HU; Halmeu (pe șosea și cale
ferată)- UKR; Urziceni (pe șosea)- HU;
Berveni (pe cale ferată)- HU; Satu Mare
(cale aeriană)- toate țările.

Cazare

Exista multe opţiuni de cazare în judeţul
Satu Mare, majoritatea fiind concentrate
în Satu Mare și în celelalte oraşe, și în zona
cu ape termale. Un număr mai mare de
locuri de cazare este oferit în hoteluri sau
moteluri, doar un număr mic în pensiuni,
și câteva locuri disponibile în zona rurală.

Mâncăruri și băuturi

Oraşele mai mari și municipiile oferă o
mare varietate de baruri și restaurante din
Satu Mare este legat direct, pe calea ferată, care să aleagă turiştii.
cu Cluj-Napoca; pe această rută se asigură În timpul lunilor de vară, există multe
legături cu regiunile centrale, nord-estice, baruri cu terasă ce oferă turiştilor ocazia
sud-estice, sudice și sud-vestice. Altă rută să se bucure de vremea frumoasă și să
de mare importanță este Oradea – Satu
privească în jur. O mâncare obişnuita aici
Mare, căci leagă Satu Mare cu regiunea de nu este scumpă, vă costa aproximativ 10vest.
15 EURO de persoană. Nu se obişnuieşte
să se includă bacșișul în nota de plată,
aşadar dacă sunteţi mulţumiţi de servire,
Cu autobuzul / Cu maşina
puteţi oricând să lăsaţi chelneriţei 5-10%
Judeţul Satu Mare are un avantaj impordin suma totală.
tant privind poziţia sa. Este situat lângă
Opţiunile de restaurante în satele mici
graniţă; este relativ aproape de patru
capitale europene: Bucureşti, Viena , Brati- rămân limitate la pensiunile rurale, nu
foarte des întâlnite în judeţul Satu Mare,
slava, Budapesta.
Satu Mare este la doar 148 km distanță de sau la barurile din sate. Locuitorii sunt
foarte calzi și deschişi și s-ar putea să vă
Ujgorod, se poate parcurge cam în 2 ore.
invite la un prânz tradiţional și băuturi tari
Pe plan intern, se poate ajunge la Satu
la ei acasă.
Mare (pe șosea) astfel:
De la Bucureşti la Satu Mare: Bucuresti – Băutura tradiţională din Satu Mare “palPiteşti – Sibiu – Cluj-Napoca – Satu Mare. inca” se defineşte în primul rând prin calDin Moldova se poate ajunge la Satu Mare itate, ca cea mai vestită băutură alcoolică
prin Braşov, Târgu Mureş și Cluj-Napoca. naturală din România. Palinca este
întotdeauna prezentă pe masă la sărbători
Din nordul Moldovei, ruta recomandată
și alte evenimente importante. Băuturile
este Suceava – Bistriţa – Cluj-Napoca –
trebuie păstrate în butoaie din lemn de
Satu Mare. O rută secundară, dar mai
puțin recomandată datorită stării proaste dud cel puţin cinci ani, sau în cele de stejar
a drumurilor este Borşa – Negreşti Oaş – pentru o perioadă de doi ani.
Vinul este, de asemenea, o băutură foarte
Satu Mare.
importanta și tradițională in judeţul Satu
Mare, de exemplu în Beltiug se află peste
650 de pivniţe de vinuri de sute de ani.

Cu trenul
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Ce sa cumpăraţi?

În judeţul Satu Mare, dar mai ales in oraşe,
Satu Mare, Negrești Oas, Carei și Tăşnad,
există o reţea de magazine ce servesc
nevoile populaţiei, de la mâncare la
obiecte personale și de gospodărie. În Satu
Mare există o rețea de magazine mari ca
Auchan, Lidl, Billa, Kaufland. Toate magazinele și mall-urile sunt deschise peste
săptămână de luni până duminică.
Suveniruri autentice lucrate manual se
găsesc în sate sau în magazinele specializate de la oraş. Vă recomandăm să
cumpăraţi haine brodate de la meşteşugari,
obiecte din lemn încrustat, „zgarzi” ca
bijuterii tradiţionale, traiste şi covoare
ţesute de mână, pălării tradiţionale pentru
bărbați, ceramică ( vase de lut) de la Vama
și multe altele.

T R A S E U L C U L I NA R D I N S AT U M A R E
ZIUA 1
Arhitectura medievală și tradiţii
viticole în zonele
Carei-Tășnad-Beltiug
Urme ale istoriei există pe tot cuprinsul judeţului Satu Mare, scrise
în piatră de oameni și faptele lor
memorabile. Turul nostru de 3 zile
va dovedi acest lucru!
Odată sosiţi în judeţul Satu Mare,
de la graniţă călătoriţi spre Carei,
unde găsiţi monumente arhitecturale remarcabile din secolul al XIVlea – până în secolul al XX-lea. Aici
veţi vizita cripta familiei Károlyi 36 membri ai familiei își dorm somnul de veci în sarcofage din bronz.
Tăşnad. Vă veţi relaxa și veţi beneficia de apele termale sănătoase din
staţiunea Tăşnad.
Relaxaţi, urmaţi Drumul Vinului,
și ajungeţi la Beltiug. Veţi vizita una
din cele 600 de crame datând de la
1700, ca Nachbil, Casa Hetei, Leiher, Pekh, gustând mâncarea locală
și vinurile din soiuri de struguri
tradiţionale ca Riesling, Traminer,
Chardonnay, Sauvignon, Pinot Gris
Reveniţi în oraşul capitală de judeţ,
Satu Mare, și vă puteţi relaxa într-una dintre frumoasele locaţii cu
ape termale - Nord-Vest sau Aqua
park. După aceea puteţi servi cina
în inima oraşului, într-un restaurant primitor și elegant.

ZIUA 2

ZIUA 3

Satu Mare și monumentele sale
Plimbarea prin oraşul Satu Mare.
Vizitaţi Muzeul de Artă din secolul
al XIX-lea, cunoscut în trecut sub
numele de “Casa Vecsey” cu o
colecţie unică de picturi și frumosul
Palat episcopal construit în secolul
al XIX-lea la iniţiativa episcopului
Ham Janos. Urcaţi în vârful
Palatului administrativ – cea mai
înalta clădire civilă din România,
și în Turnul pompierilor construit
în 1904 – aşa-numitul Turn Eiffel
din Satu Mare sa vedeţi clădiri
frumoase și, dacă aveţi noroc, chiar
Munţii Oaşului.
După un prânz gustos la unul
dintre restaurantele “No Pardon”,
Class, Daemi, Poesis, Miorița,
continuaţi să vă familiarizaţi cu
monumentele reprezentând o
mărturie vie a mozaicului cultural
împletit în mod armonios și unitar,
specific judeţului Satu Mare. O
excursie pe înserat la Livada vă
face cunoştinţă cu castelul familiei
Vecsey din secolul al XVIII-lea. Vă
puteţi caza la Dan Motel, sau la
Lacul lui Pintea.
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Autenticitate istorică și gastronomică.
Medieșul Aurit - Bixad – Vama –
Negreşti Oaş - Valea Mariei
Medieșul Aurit. O atracţie specială
a turului este cel mai mare complex
arheologic dacic din Europa de Est,
vechile cuptoare dacice de ceramică
de la Medieșu Aurit. Ele datează
din secolele al II-lea – al IV-lea
î.Cr. și sunt impresionante prin
mărimea lor (2 metri în diametru)
și prin număr: 104 cuptoare,
folosite pentru a produce oale
ceramice ce erau apoi exportate,
au fost descoperite până acum.
Apoi savurează din nou faimoasa
palincă. Este produsă și aici, de
familia Zetea, prin distilare dublă
și triplă în cazane tradiţionale
cu încălzire directă de la foc. Este
timpul sa mergeţi la Bixad, la 5 km
de Negresti-Oas, situat pe dealuri
împădurite. Are resurse naturale
de izvoare de ape minerala, dar
și o mănăstire vestită, fondată la
sfârşitul secolului al 17lea de un fost
călugăr grec ortodox de la muntele
Athos, cu cea mai bogată bibliotecă
din zona est-europeană. În Bixad
puteţi gusta una dintre cele mai
bune pălinci din "Țara Oaşului”,
la firma lui Ciocan Gheorghe:
palinca din mere și cireşe, însoţită
de fructe uscate din prune, mere și
pere, tradiţionalii cârnaţi de casă,
şuncă, și pâine din mălai. Drumul
vostru duce la Muzeul Etnografic al
Țării Oaşului, în Negreşti Oaş. Aici
aveţi ocazia unica să trăiţi în trecut:
aduse din satele din zona, aici
sunt monumente reprezentative de
arhitectură țărănească din secolele
al XVII-lea – al XX-lea. Ziua se
încheie în zona de agrement Valea
Măriei (www.hotel-valea-mariei.ro).

Nost
algie
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N

G
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P

artea de nord-est a Ungariei,

la poalele munţilor Carpaţi este înconjurată de râuri și pajişti. Regiunea are
un bogat patrimoniu cultural, medieval, biserici pictate, faună bogată, diferite specii de peşti– și floră ce include
plante medicinale și flori rare, protejate
de lege. Vi se oferă ocazia unică de excursii, fie pe jos, fie cu bicicleta
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Conversație, bucurie, palinka
Fotografie de Zoltán Szabó
www.kincseskamera.hu

41 41

Sa Mancam Ungureste
Familia Fülep în Restaurantul Moni
Fotografie de Zoltan Szabo
www.kincseskamera.hu

А

nalizaţi pe plan global – acționați

pe plan local. Încercaţi mâncarea locală, de casă,
delicioasă, de la fermă, organică. Satisfacţia este
garantată!
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U

nul dintre aspectele cu adevărat plăcute ale vieţii: Mâncarea buna. Aşa ca gus-

taţi-o din plin în timp ce vă prezentam o selecţie de mâncăruri organice, locale, tradiţionale, ţărăneşti, restaurante de țară, cursuri de gătit în stil maghiar și ateliere de patiserie.
Faceţi o călătorie culinară prin Ungaria, o țară plină de istorie si tradiţie. Urmaţi itinerarul
mâncărurilor și băuturilor și aflaţi de ce Ungaria este renumită pentru producţia proaspătă
a unei băuturi unice. Dacă mergeţi pe urmele culinare carpatice sau faceţi turul distileriilor istorice, veţi avea multe ocazii interesante de degustări de-a lungul călătoriei

Varza umpluta a la Szatmár
Fotografie de Zoltán Szabó
www.kincseskamera.hu
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Prepararea magiunului de prune, produs local
tipic regiunii Szatmár-Bereg
Fotografie de Milán Tóth
44 44

J

ammin: poate fi propriul vostru gem de prune

special, fără zahar, 100% organic de "szatmar". Fabricarea
gemului este un important eveniment al comunității din

Organic, sănătos, fără adaos de zahăr
gem de prune tradițional.
Fotografie de Ambrus Barabas
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Szatmár, și este marcat cu petreceri

T

ot ce aţi vrut vreodată

sa ştiţi despre prune

(dar v-a fost frică să întrebaţi)

Celebrul fruct local : Prunele "Nu știu"
Fotografie de Zoltán Szabó
www.kincseskamera.hu

4646

Lăptarul vă oferă întotdeauna o degustare
Fotografie de Zoltán Paszternák

P

iața

țărănească

şi cursurile de gătit: sunt
amuzante, şi totodată locuri în care se pot face
degustări, se pot cumpăra
suveniruri de neuitat sau
bunătăți de dus acasă,
totodată se pot întâlni
oamenii locului

Curs de gatit în Bucataria lui Irene, Panyola
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Pálinka – (bautura distilata din fructe) este una
dintre cele mai importante produse locale din
regiune Szatmár-Bereg
Fotografie: www.tarpa.hu

P

icnic: luati coșul nostru plin

de produse locale și bucuraţi-vă de

apusul de soare de neuitat pe malul
râului

P

alinka:

vizitaţi o distilerie tradiţională în
funcţiune. Lecţii de degustare de
neuitat date de maeştrii noştri locali
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Imi Papp, o gazda incredibila
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Proaspete si crocante
Fotografie de Zoltán Szabó
www.kincseskamera.hu
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Bucatarie rețetă locală

Clătite din cartofi (latke)
Clătitele latke pot fi făcute cu orice
varietate de legume, dar pentru
cei mai mulți oameni, cartoful
va fi întotdeauna cel mai căutat.
Această rețetă poate fi dublată
pentru a servi un grup

INGREDIENTE
1kg cartofi vechi sau pentru copt,
decojiți, lăsați în apă rece cât timp
este necesar
1 ceapă, decojită
25g făină
1 ou bătut
Sare și piper măcinat proaspăt
Pătrunjel, mărunțit
Untură pentru prăjit

3

Încălziți untura într-o tigaie până
când este fierbinte, iar apoi puneți
linguri pline din amestec în tigaie
pentru a se prăji. Reduceți focul la un
nivel mediu și turtiți fiecare clătită cu
lingura. Prăjiți pentru aproximativ
5 minute pe fiecare parte până când
clătitele latke devin aurii. Dacă focul
este prea tare atunci clătitele se vor
arde pe exterior înainte să fie prăjite în
interior

1

Pentru clătite, răzăliți mărunt
cartofii și ceapa și amestecați

2

Amestecați cu făină, ou, sare
și piper măcinat proaspăt

Poftă bună!
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4

Scoteți clătitele latke din tigaie și
așezați-le pe un prosop de hârtie
(pentru a absorbi uleiul, acestu lucru
face clătitele latke mai crocante și mai
puțin lipicioase). Serviți clătitele calde
cu smântână

de la A la Z

Județul Szabolcs-Szatmar-Bereg

Activități

Pentru mâncare: lecţii de gătit, vizite la
ferme, degustări de brânzeturi, vizite la
distilerii, experiență maghiară tradițională
de copt în cuptor, piaţa fermierilor locali.
Cunoaşteţi oamenii din regiune, petreceţi o
zi cu ciobanii și gustaţi aroma unei tradiţii
pe cale de dispariţie. Este ceasul al 12lea.
Vizitaţi-ne, întoarceţi-va in timp si experimentaţi înainte ca totul să dispară.

Sandor Nagy – păstor, și caii lui preferati
Fotografie de Zoltán Szabó
www.kincseskamera.hu

Cu trenul

Toate serviciile feroviare sunt oferite de
MAV și un orar complet puteți găsi pe
website-ul lor www.mavstart.hu.Trenurile
pleacă din ambele gări din Budapesta,
Nyugati și Keleti de mai multe ori pe
zi. Este recomandat să luați unul dintre
multele trenuri InterCity, întrucât călătoria
va dura cam trei ore. Va trebui să plătiți
Cum se ajunge aici?
o taxă separată pentru rezervarea locului
(emisă în mod automat la casa de bilete),
dar locurile limitate pot dispărea rapid,
Cu avionul
mai ales la sfârșit de săptămână când mulți
Cel mai apropiat aeroport internaţional
studenți călătoresc către și din capitală.
este: Debrecen (45 min. cu maşina de la
Nyíregyháza). Wizz Air, cea mai mare com- Trenurile InterCity trec fie prin Debrecen
panie aeriană low cost din Europa Centrală sau Miskolc.
Dacă hotărâți să nu luați un InterCity,
și de Est, zboară către și din aeroportul
călătoria va dura aproape de patru ore
Debrecen și oferă zboruri ieftine între
deoarece trenul face mai multe opriri. De
oraşele Ungariei și mari destinaţii euroasemenea, trenul va fi mai puțin curat și
pene. Zboruri zilnice către/de la Londra,
mai puțin confortabil.
Eidhoven. www.wizzair.com.
Sunaţi-ne și noi aranjăm serviciul
de preluare. +36 20 417 4188.

Cu maşina

Daca veţi calatori cu maşina țineți autostrada M3. M3 va lega Nyíregyháza direct
de Budapesta. Altfel de la Polgár o luaţi pe
drumul 36. De la Miskolc mergeţi pe 37
spre 38. De la Debrecen o luaţi pe drumul 4.
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Omprejurimi

Gara este situată cam la 15-20 de minute
mers pe jos în afara centrului oraşului
Nyiregyháza. Szabolcs Volán se ocupă cu
transportul de călători prin tot oraşul și
prin satele mici din regiune. Aproape toate
autobusele de la gară (excepţie 6 si 16) trec
prin centrul oraşului. Daca mergeţi la Sóstó,
autobuzul 8 (dar nu 8A) pleacă de la gară și
din centru.
Toate biletele pot fi cumpărate de la orice
chioșc de ziare sau de la şofer la un cost
suplimentar.
O altă opţiune pentru a merge la Sóstó de la
gară este să luaţi trenul cu ecartament îngust
cu plecare din fața gării. Acesta este ca un
tren de navetişti la Sóstó, totuşi nu circulă
aşa de des ca autobuzele.

de la una la patru „floarea-soarelui”,
iar unitățile de top sunt de multe ori
mai ieftine și mai bune decât unele
hoteluri. În sezonul de vârf costurile
pentru o cameră dublă cu baie în cea
mai ieftină „vendégház” începe cam
de la 6000 HUF (20 EUR) pe noapte
pentru două persoane, la pensiune
costă puțin mai mult. Acestea sunt
probabil cele mai populare forme
de cazare din judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, și acestea au tendința
să fie pline vara. La pensiune puteți
comanda mic-dejun organic (3-5
EUR) sau cina (5-8 EUR), bazate pe
retete tradiţionale.

de la A la Z

Centrele de informare turistică locale
au oferte de cazare ce se potrivesc
unei game largi de bugete, și pot
ajuta la localizarea și chiar rezervarea
unui loc de cazare. Guvernul clasifică
cele mai multe unități de cazare, inclusiv pensiunile de țară, pensiuni de
la una la cinci stele / floarea-soarelui.
Prețurile pentru cele mai multe
locuri sunt sezoniere. De obicei, plin
sezon este mijlocul lunii iunie sau
iulie-august. Multe locuri oferă reduceri, dacă se cer, pentru copii sub
12 ani. Cel mai comun tip de cazare
este pensiunea, echivalentul maghiar
pentru pat și mic dejun (B & B),
numit „vendégház”, clasificat

Județul Szabolcs-Szatmar-Bereg

Cazare

Ce sa cumpărați?

Casa tradiționala din vaioage, Fülesd. Fotografie
de Zoltán Szabó
www.kincseskamera.hu

În afară de suveniruri turistice
clasice, cum ar fi cărți poștale și
brelocuri, aici sunt unele lucruri
unice în Ungaria sau pur și simplu greu de găsit în altă parte: Cârnați afumati la rece, Condimente:
Boia, Vinuri: Tokaji, Egri Bikavér
(vezi Lichior), vin roșu din
regiunea Villány etc., Pálinka: un
rachiu foarte tare și faimos făcut
din fructe.
Toate magazinele sunt deschise
în timpul săptămânii de luni
până sâmbătă.
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de la A la Z

Județul Szabolcs-Szatmar-Bereg

ZIUA 1
Ungaria de Est vă întâmpină. Nyíregyháza
Bun-venit în oraşul Nyíregyháza. Începeţi turul explorând Muzeul Satului
în aer liber (www.muzeumfalu.hu).
Aici se păstrează minunat arhitectura
și obiceiurile de viață rurală din regiune de sute de ani. Muzeul găzduieşte
un festival de patrimoniu gastronomic și evenimente în care vă puteţi întoarce în timp și să experimentaţi
viata aşa cum era atunci. Opţional:
Aquarius spa. Cină și cazare.

ZIUA 2

Mâncăruri și băuturi

Programele noastre sunt experienţe originale de masă la fermă bazate pe mâncare
organică și băuturi locale. Se acordă mare
atenţie mâncării și băuturii în Ungaria,
unde se servesc porţii consistente la
adevărata valoare a banilor. Bucătăria
maghiară se află în centrul gătitului
est-european, iar maghiarii sunt destul
de mândri de hrana lor. Este nevoie de
ingrediente proaspete și o pregătire atentă.
Ingredientele sunt adesea simple, dar de
buna calitate. Fermierii maghiari, proprietarii de vite și pescarii aduc o multitudine de produse superbe din acest teren
agricol bogat și râurile din jur. Varietatea
de feluri de mâncare găsite în restaurante
nu este la fel de mare ca acest fond de
bucătării de casă. Condimentul național
este boiaua de ardei, făcuta din ardei dulci
și care au o anumita aroma atunci când
sunt proaspeţi. Mâncarea naţionala este,
desigur, gulașul.
Merită să vizitaţi o "Cukrászda" daca
sunteţi în Ungaria. Aici găsiţi multe
prăjituri și cafea delicioase. Să încercați tradiționalul Krémes (cu cremă de

vanilie), Eszterházy (multe nuci) sau Somlói Galuska. Altă preferință este Lángos,
un aluat prăjit în ulei, similar cu "coadade-balenă sau coada-de-castor" dar în
Ungaria, poate fi servit cu orice umplutura
imaginabilă. Cel mai obişnuit este simplu,
cu sare, usturoi (fokhagyma) și smântână
(tejföl). Deşi bucătăria maghiară este
foarte mult axată pe carne, există mai
multe posibilități și pentru vegetariene
vegetarieni și vegani. În limba maghiară,
pálinka reprezintă o băutură tare, ca un
rachiu distilat din fructe. Pálinka este o
băutură foarte socială: așa cum englezii
beau ceai, ungurii, mai ales în zonele
rurale, le oferi oferă pálinka oaspeților
la sosire. Soiurile cele mai cunoscute
sunt barackpálinka, făcută din caise,
körtepálinka din pere, și szilvapálinka
făcută din prune. Pálinka de fabrică este
disponibilă pe scară largă, dar căutați-o pe
cea de casă házipálinka. Pálinka conține
de obicei în jur de sau chiar peste 50%
alcool, adesea mai mult în cazul celei de
casă. Sticlele de pálinka marcate mézes
sunt îndulcite mult cu miere.
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Sfinţi si degustări. Érpatak – Máriapócs –
Nyírbátor – Baktalórántháza –
Vásárosnamény
Érpatak: vizitaţi distileriile tradiţionale, cu platouri reci bazate pe reţete
locale și degustări de ţuică de fructe.
Máriapócs: cel mai faimos și iubit
centru spiritual și cel mai vizitat loc
de rugăciune și adoraţie din Ungaria (www.mariapocskegyhely.hu). În
oraşul dragonului (Nyírbátor) veţi
avea ocazia să gustaţi produsele de
patiserie locală tradiţională, să vizitaţi un castel misterios și să vă plimbaţi pe aleea istorică a “Dragonului”.
Un prânz liniştit la Hotel-Restaurant
Fenyves Business unde puteţi păşi în
bucătăria dotată cu tehnicile moderne ale secolului al XXI-lea, cu mâncăruri și reţete locale (www.businesshotelfenyves.com). Vásárosnamény:
vizitaţi Muzeul Bereg sau încercaţi o
plimbare în canoe pe râul Tisa. Pentru
cină mergeţi la pensiune să savuraţi
mâncarea locală proaspăt pregătită
(www.winklerhaz.hu).

T R A S E U L C U L I NA R D I N S Z A B O L C S - S Z AT M A R- B E R E G
ZIUA 3
Ferme, degustări și un curs de gătit fabulos.
Tákos – Csaroda – Márokpapi – Tarpa –
Nagyar – Szatmárcseke – Kisar
După micul dejun: începem programul nostru zilnic cu, poate, cele mai
frumoase și cu siguranţă cele mai
cunoscute biserici din satele Tákos,
Csaroda si Márokpapi, pentru cei interesaţi de artă populară și cultură locală.Uneori denumită “Sfânta Fecioară desculţă”, biserica din Tákos este cu
puţin mai mare decât o casă ţărănească, dar are un tavan și decoraţiuni
bogat pictate. Biserica din Csaroda
cu decoraţiunile sale florale este veche
de 700 de ani. Este faimoasă pentru
frescele sale medievale reprezentând
sfinţi zâmbitori. În drum spre Nagyar,
vizitaţi gradina istorică de trandafiri
a Castelului Luby și gustaţi tarta cu
trandafiri și limonada de trandafiri:
www.luby.kibernet.hu. Szatmárcseke.
Cimitirul este un loc unic ce merită
vizitat, faimos pentru monumentele
funerare sub formă de vapor, înalte
de 2 m, fiecare îndreptat spre Vest.
După-amiază: curs de gătit și cina la
Szatmar. În grupe de 4-12 persoane
învăţăm să pregătim un meniu tradiţional echilibrat format din 4 feluri
de mâncare ce cuprinde specialităţi
regionale favorite pregătite în casă, pe
care apoi le savurăm la cină. Cea mai
bună parte este finalul: vă bucuraţi de
roadele muncii voastre – una din plăcerile adevărate ale vieţii!

ZIUA 4

ZIUA 5

Pe drumul prunelor
Kisar – Túristvándi – Tiszakóród – Fülesd –
Panyola – Tarpa

Plăcerile de la țară
Panyola

După micul dejun vizitaţi livada
locală de pruni semi-sălbatici. La
Kisar cea mai întinsă livadă endemică de luncă din Europa cu
pruni, meri și nuci autohtoni. Cam
la 10 km mai la sud, pe malul râului Túr, se afla satul Túristvándi,
iar mândria și bucuria satului
este o moară de apă din secolul al
XVII-lea, minunat restaurată. A
fost construită în stil popular, cu
acoperiş din ţigle de lemn. Clădirea
are o priveliște magnifică a zonei și
a râului. O oprire pentru un ştrudel
de casă într-o gradină umbroasă,
apoi o plimbare prin pădure cu un
expert în plante medicinale și mare
povestitor. Prânzul: fiţi pregătiţi să
vă creaţi singuri paste de casă. Bucurați-vă de o degustare interactivă
de produse de patiserie cu bucătarul
nostru local pentru o prezentare de
rețete regionale autentice. După
prânz, relaxare pe plaja nisipoasă a
râului Tisa sau opţional o excursie
cu bicicleta. Mai târziu după-masa
vizitaţi Distileria Tarpa și gustaţi
una dintre cele mai bune ţuici de
fructe din țară.

Mic dejun rustic,arome tradiţionale de
Szatmar, ingrediente locale, organice:
cârnaţi de casă, şuncă, ouă de fermă,
gemuri fără zahăr, legume organice,
pâine de casă, produse lactate proaspete. După micul dejun, piaţa micilor
fermieri. Nimeni nu cunoaşte toate
detaliile produselor alimentare mai
bine decât cei care le cultivă, aşa că
obţineţi răspunsuri direct de la experţi
la întrebările cu adevărat importante.
Cei mai mulţi fermieri sunt mândri
de produsele lor și nu îi deranjează să
vă explice în amănunt exact cum îşi
cultivă produsele și cum să le pregătiţi.
Ca să evitaţi pungile de plastic, vă rugam să vă aduceţi plasele voastre din
pânză sau coşurile. Apoi petreceţi-vă
ziua admirând frumuseţea naturală
neatinsă din Panyola. Dacă sunteţi în
anotimpul potrivit, Panyolafest poate
fi în plină desfăşurare oferindu-vă
şansa să fiţi martorii recoltei locale cu
bucătari locali făcând aprovizionarea
pentru bucătăria locală. Entuziaștii
mai pot lua parte la diverse activități:
o plimbare într-o caruță trasă de cai,
excursii în canoe sau să ia parte la diverse activități pentru copii.
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Armonia

O V A C

A

I A

cest tur de trei zile deschide din plin

oraşul Kosice pentru turişti – perla patrimoniului urban european; vă oferă ocazia să beneficiaţi
de reţete de frumuseţe vechi de secole la centrele
naturale de wellness și SPA, să gustaţi delicioasele mâncăruri tradiţionale slovace și îi va conduce
pe turişti în lumea faimoaselor vinuri de Tokaj
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Barmani vor avea grijă de tine
57
57

Armonia dintre mâncare şi
vița de vie
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Abundență de produse alimentare impreuna cu un
zimbet reprezinta tradiția slovacă

59

T

urnul înalt de 45 m a fost iniţial clo-

potniţa Catedralei Sf. Elisabeta în secolele al
XIV-lea – al XV-lea și a dobândit forma sa
renascentistă în 1628. Turnul este dedicat
Sf. Urban, patronul producătorilor de vin,
pentru că extinderea oraşului s-a datorat producţiei de vin. Un model al clopotului se află
în fața turnului

Turnul orașului, Kosice

Artizanatul a reprezentat pentru mulți ani o subzistență pentru națiunea slovacă
60
60

H

otelurile, restaurantele și cârciumioarele

cu mâncare gustoasă gătită în mod tradiţional și
ecologic sunt partea inerentă a turului

61

P

oate de aceea

oamenii descriu acest vin
ca un elixir cu rare puteri
vindecătoare. Vinul de
Tokay are și un alt nume:
Vinum Regum – Rex Vinorum, Vinul regilor –
Regele vinurilor

62

Ostrožovič winery

63

P

roducţia

de

mâncăru-

ri slovace ecologice și faimoasele vinuri de Tokaj sunt oferite
vizitatorilor ca perla atracţiilor
turistice; ambele sunt bine de
cunoscut și trebuie încercate de
către călătorul în scop de afaceri și de către iubitorii vacanțelor
romantice

Producător de paste de casă Alex Péli
64
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Mâncare rafinată cu ingrediente tradiționale din partea bucătarului Tomas Jakab

Rulou de păstrăv
cu spanac și sfeclă
INGREDIENTE

Tomas Jakab,
Membru al Asociației de bucătari și cofetari
din Košice, fondator al www.varimeinak.sk

2 păstrăvi
200 grame de spanac
100 ml vin roșu
50 ml ulei de măsline
20 grame de unt
30 ml oțet din vin
2 căței de usturoi
1 lămâie
1 sfeclă
1 măr
Salvie, mărar
Sare, piper

3

Pregătirea sfeclei:
Curățați și răzăliți mărunt sfecla
și apoi prăjiți în ulei de măsline.
Adăugați vin roșu și asezonați cu
sare. Strecurați sucul și topiți restul
de unt. Puteți adăuga și scorțișoară.
Completăm cu pireu de mazăre,
ierburi și dovlecel la grătar

1

Fileul de păstrăv se va asezona cu sare și piper.
Adăugați puțin unt și prăjiți spanacul, adăugați puțină
sare, usturoiul și fileul de păstrav. Pentru aranjament,
putem adăuga morcovi. Apoi rulați peștele și înveliți în
folie. Adăugați sare în apă și jumatate de lămâie, mărar,
salvie, oțet și fierbeți păstrăvul încet pentru aproximativ
10 minute

2

Desfacem folia în care a fiert peștele și
adăugăm 50g de unt și presărăm salvie și
lămâia rămasă
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Poftă bună!
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Cum se ajunge aici?
Cu avionul

Lângă orașul Košice se află Košice cu cea
mai lunga pistă de aterizare din Republica
Slovacă, atingând standardele internaţionale aviatice de aterizare și decolare pentru
toate tipurile de avioane, atât de pasageri
cât și de marfa. Aeroportul Internaţional
Košice a servit peste 352.000 de pasageri
în 2009, incluzând zboruri către Bratislava, Viena și alte destinații europene.
Aeroportul se ocupă și de transport de
marfă. A fost privatizat și operează acum
aici compania soră din Aeroportul Viena.

Valute

Slovacia ca parte a zonei euro folosește
Euro (EUR). Schimbul valutar se poate
face la orice bancă. Sunt multe bancomate,
iar majoritatea magazinelor acceptă plata
cu cardul.

Cu trenul

Košice este un nod de cale ferată ce leagă
Europa vestică, estică, nordică și sudică
(oraşul se află pe linia AGTC ce leagă
Ungaria și Polonia). Mai multe informaţii puteţi găsi pe (www.slovakrail.sk/
en.html).

Cu maşina /autobuzul

Oraşul Košice se află lângă graniţa spaţiului Schengen (92km). Există legături
internaţionale rutiere (E50–Ucraina,
E71–Ungaria, E371–Polonia). Construcţia
drumului expres R4 de la Košice până la
graniţa maghiară a început în august 2010
cu terminarea planificată în 2013. Autostrada directă spre Budapesta, Bratislava și
Viena începe din Miskolc (HU), la 70 km
sud de Košice.

Cazare

Regiunea Košice are multe de oferit:
cazare în hoteluri elegante și de designer,
cel mai vechi hotel din Slovacia, hoteluri boutique, de afaceri și hoteluri cu
apartamente direct în orașul Košice sau
mai multe hoteluri și pensiuni simple
la prețuri foarte bune din zonele rurale.
Cele mai multe dintre ele sunt ecologice,
servind mâncăruri tradiționale, iar vizitatorul poate fi sigur ca găseşte o primire
prietenoasă.
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Igor Šimko Chef și președinte al Asociației de bucătari și
cofetari din Košice

Mâncare și băutură

O veche tradiție spune că oaspeții trebuie
salutați cu pâine și sare. Ce vă așteaptă
în aceste zile sunt restaurante cu prețuri
rezonabile și mâncare de cea mai bună calitate. Delicioasele mâncăruri slovace sunt
servite în aproape fiecare restaurant. În
plus, regiunea viticolă Tokaj este partea de
sud a regiunii Košice, astfel este posibil să
încercaţi „vinul regilor și regele vinurilor“
într-o experiență unică de degustare

de vinuri.
Preţul unei mâncări tipice este în jur de
10 EUR de persoană. Nu se obișnuiește
să se includă bacşişul în nota de plată, dar
dacă doriți să vă exprimati recunoștința
și satisfacția voastră, puteți lăsa chelneriței
5-10% din suma totală.
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Cumpărături

Istorie

Districtul Abov se întinde astăzi peste
părţi din Slovacia și Ungaria, iar dezvoltarea lui a fost stimulată de poziţia sa
avantajoasă pe diferite rute comerciale.
Numele Abov a fost folosit de la începutul
secolului al ХІ-lea, când după moartea
regelui maghiar Ştefan teritoriul a fost
cucerit de Aba Samuel. Numele regiunii a
fost luat de la cuvântul “aba“, care însemnă
“tata”. În secolul al ХІІ-lea districtul Abov
devine independent, și pe lângă familia
Abov, migratori din zonele alpine germane
și diferite ordine religioase precum ordinul
Premonstratens din Jasov au jucat un rol
important în dezvoltarea regiunii. Domnia
familiei Abov s-a încheiat cu o bătălie
lângă Rozhanovce (1312), dar acest fapt
nu a încheiat migraţiile în regiune. Odată
cu sosirea familiilor Anjou și Luxemburg
regiunea a devenit una dintre cele mai
populate zone din regatul Ungariei, un loc
de comerţ înfloritor atât local cât și extern,
mai ales cu Europa de est, Polonia și Rusia.
În timpul răscoalelor anti-habsburgice
regiunea a fost un centru de rezistență iar
congresul celor 13 regiuni ale Ungariei
superioare s-a ţinut la Košice. Pe baza unui
tratat de pace cu Gabriel Bethlen și mai

târziu Gyorgy Rakoci I, districtul Abov a
fost inclus pentru scurt timp în principatul
Transilvaniei. Reforma administraţiei
publice făcută de Iosif II în 1785, a unit
districtul Abov cu districtul Turňa, un
stat care a rămas, cu mici întreruperi, din
1923.
Kosice este un oraş cu un trecut tumultos
și ilustru, prima sa mențiune înregistrată
datând din 1230, sub numele de "Villa
Cassa". Stema este cea mai veche din
Europa, fapt atestat de o scrisoare din
1369. Atracțiile istorice ale orașului - din
diferite epoci - sunt concentrate în centrul
istoric, care este o Zona a Patrimoniului
Urban. Strada principală reconstruită,
mărginită de case și palate burgheze, oferă
vizitatorilor o plimbare plăcută și este,
de asemenea, locul de desfăşurare a unor
evenimente majore în viața orașului.

Cele mai multe dintre magazine și toate
mall-uri sunt deschise în timpul săptămânii de luni până duminică. Suveniruri
autentice lucrate manual sunt disponibile
în sate sau în magazinele specializate
din orașe. Vă recomandăm sa cumpăraţi
cadouri tipic slovace, cum ar fi păpuși de
paie, jucării din lemn și ceramică. Daca nu
doriţi un cadou tradiţional dar totuşi vreţi
ceva cu adevărat original, există câteva
magazine de artizanat în Košice cu produse făcute manual pe “Strada Meşteşugurilor”, căci strada Hrnčiarska este bine
cunoscută (merge paralel cu Hlavná și se
găseşte în spatele închisorii Mikluš). Acolo
veți găsi brutari, fierari, sculptori în lemn,
fabricanți de coșuri și altele.

Vioară realizata manual
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ZIUA 2

ZIUA 3

Calea spre sănătate: degustări de ceaiuri,
familiarizarea cu produsele naturale și
centrul SPA climatic și carstic

Bucuraţi-vă de vinurile tradiţionale
slovace și descoperiţi fermecătoarele
împrejurimi pentru relaxare

Cazarea la hotelul ecologic "Dalia",
într-o locație excelentă în centrul
orașului (la 5 minute de mers pe jos
de la strada principală). Hotelul restaurant oferă un bufet bogat la micul
dejun cu ceaiuri organice.

Vizitarea ceainăriei pentru degustare de ceai în cadrul Bioinstitutului
(www.bioinstitut.sk/kontakt.html)
din centrul orașului Kosice. Chiar sub
ceainărie se află un magazin cu ceaiuri și ierburi de pste 140 de tipuri.

Frucona Kosice (www.frucona.sk) se
ocupă cu producția de băuturi alcoolice și nealcoolice, siropuri, murături și
oțet din fructe.

Prânzul la restaurantul "Golem"
(www.pivovar-golem.sk/eng/index2.
html) (centrul orașului) care are propria berărie. După un prânz delicios,
vom desoperi minunățiile fascinante
din Kosice. Locațiile istorice ale orașului – din diferite perioade – sunt concentrate în centrul istoric, o zonă de
partimoniu urban. Strada principală
reconstruită, mărginită de case burgheze și palate, oferă vizitatorilor săi o
plimbare plăcută și un loc de întâlnire la marile evenimente din viața de
oraș. Minunățiile acestui tur sunt nesfârșite. Catedrala Sf. Elisabeta (Dóm
sv. Alžbety) construită în stil gotic
între 1378-1508. Capela Sf. Mihai
(Kaplnka sv. Michala) este un edificiu
în stil gotic cu o singură navă construită în secolul XIV. La origini, această
construcție, a doua ca vechime din
oraș, a fost o capelă a cimitirului.
Teatrul de Stat din Kosice (Štátne divadlo v Košiciach) a fost construit în
stil neo-baroc pentru nobilimea de
la începutul scolului XIX, în prezent
găzduiește Biblioteca Națională de
Științe. Muzeul Slovaciei Estice, este o
structură maiestuoasă neo-renascentistă construită în 1899.

Părăsim orașul pentru frumosul sat
suburban din apropiere Mala Ida pentru o scurtă vizită la compania KUK
FUK (www.kukfuk.sk/index.html) –
producătorul local al pastelor din 6
ouă. Prânzul în restaurantul “Casa
din paie”(Slamený dom).

Sosirea la Kosice. Mâncare pregătită în casă și
comori de cultură urbană

Opțiune 1. Spa Štós (www.kupele-stos.
sk). SPA-ul este specializat pe tratamentul bolilor sistemului respirator.
Opțiune 2. Peștera Jasov. Peștera a
devenit prima peșteră deschisă vizitatorilor din Slovacia în 1846. Peștera
Jasov este una dintre cele mai importante peșteri din Parcul Național Karst din Slovacia.
Cina la restaurantul "Moara veche"
(Starý mlyn, www.starymlyn.sk).
Imaginea morăritului din era modernă în secolul XX poate fi prezentată de
această moară. După o zi interesantă,
plină de aventuri și mâncare delicioasă, turul se încheie la Kosice cu cazarea la Hotel Dalia.

Satul Valaliky se află la câțiva kilometri de Kosice și este faimos pentru unul dintre cunoscuții săi artiști
Ladislav Stana (www.sochyaobrazy.
sk/o-nas/ladislav-stano-ml).
Prânzul la "Hostinec u gazdu" în Valaliky (www.facebook.com/HostinecUGazdu).
Fermă foarte populară, "Tara", care le
oferă vizitatorilor săi o gamă largă de
opțiuni pe tot parcursul anului
Vizitarea companiei JaJ Ostrožovič
din Veľká Třňa (www.ostrozovic.sk).
Cazarea în aparatemente. Veľká Třňa
– Regiunea Tokaj este o zonă închisă
geografic de vinicultură și viticultură
în bazinul râului Bodrog. Doar aici
puteți găsi dealurile pietroase ale
unui vechi vulcan, încălzite de o briză
caldă venind dinspre pusta maghiară
și doar aici puteți găsi un mucegai nobil Botrytis Cinerea, care stă la baza
selecțiilor Tokaj. Cramele sunt pline de
butoaie de stejar, în care vinul regilor
se odihnește și capătă gust de pâine.

ZIUA 4
Transfer la Košice. Ultima zi a
turului

Cina într-un restaurant elegant și pensiune Vila Regia (www.villaregia.sk).
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Programul de Cooperare Transfrontalieră ENPI

Ungaria-Slovacia-România-Ucraina

Uniunea Europeană

Această publicație este realizata in cadrul proiectului «Rețeaua patrimoniului culinar carpatic». Proiectul
«Rețeaua patrimoniului culinar carpatic» a fost implementat de către Asociația de Turism din regiunea
Ivano-Frankivsk și Primăria orașului Ivano-Frankivsk din Ucraina, Asociaţia “Ecologic” și Camera de Comerț și
Industrie a județului Satu Mare din România, sucursala din Kosice a Camerei de Comerț și Industrie din Slovacia
și Asociația Szamos-Bazár din Ungaria.
Obiectivul general al proiectului il reprezintã conservarea si popularizarea rolului si diversitãţii produselor şi
bucãtãriilor tradiţionale din regiunea Eurocarpaticã ca un catalizator pentru dezvoltare regionalã durabilã şi
menţinerea patrimoniului local cultural.
Proiectul Rețeaua Patrimoniului Culinar Carpatic a fost implementat în cadrul Programului de Cooperare
Transfrontalieră ENPI Ungaria – Slovacia – România – Ucraina 2007-2013 (www.huskroua-cbc.net) și este
Uniunea Europeanã este constituitã din 27 state membre care au decis sã-şi uneascã treptat know-how-ul,
resursele şi destinele. Impreunã, pe parcursul unei perioade de extindere de 50 de ani, ele au creat o zonã de
stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilã, menţinând diversitatea culturalã, toleranţa şi libertãţile individuale. Uniunea Europeana este decisã să împărtăşească realizãrile şi valorile sale cu ţãrile şi popoarele de dincolo
de graniţele sale. Comisia Europeanã este organul executiv al Uniunii Europene.
Programului de Cooperare Transfrontalieră ENPI Ungaria – Slovacia – România – Ucraina este implementat în
perioada 2007-2013 pe granițele externe ale Statelor Membre UE participante cu Ucraina. Instrumentul
European de Vecinătate și Parteneriat sprijină cooperarea transfrontalieră pe granițele externe ale UE.
economic durabil între regiunile Transcarpatia, Ivano-Frankivsk și Cernăuți din Ucraina și zonele eligibile și
adiacente din Ungaria, România și Slovacia.
Autoritatea Comună de Management a Programului este Agenția Națională de Dezvoltare, Ungaria.
Website-ul Programului este www.huskroua-cbc.net.

Traseul Culinar Carpatic (versiunea în limba română), 2013 – 72 pagini, 1000 exemplare.
Distribuite gratuit
© Asociația de Turism din regiunea Ivano-Frankivsk

În Ucraina
Asociația de Turism din regiunea Ivano-Frankivsk
26 Dnistrovska St., Ivano-Frankivsk, 76018, Ukraine
tel +38 0342 72 02 32
fax +38 0342 55 91 56
www.taif.org.ua
www.travelcarpathians.com
În România
Asociaţia EcoLogic
Bulevardul Unirii, 12A/86, 430272, Baia Mare
Județul Maramures, Romania
tel + 40 262 224035
fax + 40 262 224035
editp@nvn.ro
www.ecologic.romm.ro
Camera de Comerţ şi Industrie
a judeţului Satu Mare
4 Decebal Str., Satu Mare, 440006, Romania
tel + 40 0261 710 790
fax + 40 0261 715058
director@cciasm.ro
www.cciasm.ro
În Ungaria
Asociația Szamos-Bazár
4913, Hungary
Panyola
Mezővég út 62.
tel +36 06 20 417 4188
zsu@panyola.hu
www.facebook.com/gasztrout
În Slovacia
Clubul bucătarilor din regiunea Kosice
Čingovská 2, 040 12, Košice, Slovakia
tel + 421 918 380 962
info@szkc-ke.sk
www.szkce-ke.sk
Camera de Comerţ şi Industrie Slovacă,
Camera Regională Košice
Žižkova 6, 04001 Košice, Slovakia
tel + 42 1556998094
fax + 42 1556998282
acestui produs este responsabilitatea exclusivă a Asociației de Turism din regiunea
Europene

www.culinaryheritage.org

Rețeaua Patrimoniului Culinar Carpatic
Birouri de reprezentare

