CHODNÍČEK KARPATSKÉHO KULINÁRSKEHO DEDIČSTVA
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Huculské dobrodružstvo: výprava za
kulinárskymi pokladmi
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Objavte chuť kraja Maramures!
Satu Mare. Jedinečná cesta časom
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Maďarská chuť
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Harmónia jedla a vína
56

Ekologické a tradičné jedlá

Recepty starej mamy

Miestni ľudia – miestna pohostinnosť

Neobjavená časť sveta

Jedinečný cestovateľský zážitok
1

Príroda
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orské oblasti východno-centrálneho

regiónu Ivano-Frankivsk sú taktiež nazývané

Huculščina na pamiatku etnickej skupiny obyvateľstva

obývajúcej

vysočiny

ukrajinských

Karpát. Návšteva týchto miest Vám umožní
pocítiť mágiu Huculských tradícií, ktoré môžete
prežiť na vlastnej koži tým, že sa oboznámite s
miestnou kuchyňou a remeslami počas tohto
päťdňového zájazdu
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Hucúlske dobrodružstvo: výprava za
kulinárskymi pokladmi

K

arpatské údolia majú jedinečné

sfarbenie – lúky nenapodobiteľnej krásy
v nadmorskej výške 1600 metrov s bohatou a takmer nedotknutou vegetáciou
obklopené horskými masívmi Chornogora a Chyvchyny. Skutočný ekologický raj vďaka produkcii mlieka s vysokou nutričnou hodnotou

Foto: Andrew Mayovskoho
www.shutterstock.com /gallery
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T

oto je

spôsob, akým
sa maslo
vyrábalo aj
pred stovkami
rokov a dnes
ho vyrábajú na
pastvinách
farmy Dil v
okrese
Verkhovyna
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N

ádherná

krajina

Karpát,

nedotknutý

vzduch a krištáľovo čisté rieky živili stovky generácií
naozaj jedinečných ľudí. Budete očarený zložitosťou
tkania tradičných košieľ hostiteľov, a naopak, jednoduchosťou a otvorenosť ich charakteru

6

P

očas tradičného Hucúlskeho obeda sa prednášali krátke a

duchaplné básničky - “kolomyiky”. Počas tradičného Hucúlskeho obe-

da sa prednášali krátke a duchaplné básničky - “kolomyiky”. Zúčastnite
san a demonštrácii „tradičné Hucúlske svadby“ s miestnou tradičnou
hudbou, názorným predvedením svadobných obradov, zaspievaním
tradičných piesní a to najlepšie z Hucúlskeho tanca
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B

udete mať možnosť

naučiť sa “Arkan” a “kolomyiku” - starobylé Hutsulské
tance

S

cieľom priblížiť Vám gastro-

nomický charakter ukrajinských
Karpát navštívime juhovýchodnú
časť regiónu – kraj Pokuttia. Kem-

ping Starytsya. Na tomto mieste sa v
tichých ramenách tejto rieky môžete
naučiť ako loviť ryby, či užívať si relax
v senníku. Starytsya je domovom
pre stovky druhov rastlín a zvierat
(žlté a biele vodné ľalie, korytnačka)

S

tarytsya je domo-

vom pre stovky druhov

rastlín a zvierat (žlté a biele
vodné ľalie, korytnačka)
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D

edina Strilche. Táto

očarujúca dedina si zachovala svoje jedinečné tradície v
pečení chleba. Dom Volodymyr Romaniv vám tento postup
názorne predvedie. Chlieb sa
pečie priamo na kamennej platni v spodnej časti rúry a vydrží
čerstvý po dva týždne!
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V

o včelíne budete svedkami prípravu

medu a ak nájdete odvahu (ak sa nebojíte
včelieho bodnutia) - budete mať príležitosť
vytočiť si med z plástov sami a získať skúsenosti v oblasti včelárstva. Môžete si tu tiež
zakúpiť jedinečné prírodné antioxidanty med, vosk a včelie lepidlo (propolis)
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Pohľad do hrnčiarstva. Ako v rozprávke...
Múzea Huculského ľudového umenia
12

M

úzeá v meste Kolomyia vykonajú svoje: budete

ohromení krásou! Nakoniec pochopíte, odkiaľ pochádzajú tieto
lahodné pokrmy: sú varené talentovanými ľudmi s mimoriadnym
estetickým citom ...

Vaša lekcia maľovania a obnovy
maľovaných vajíčok (jedno z najumnejších a najtajomnejších tradičných remesiel) sa bude konať v Múzeu vajíčok,
ktoré je vizitkou mesta, prvé múzeum
na svete venované maľovaniu vajíčok
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Slávny dezert pre návštevníkov v penzióne
“U Vuika Vasilia”
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Chuť, ktorá sa nezmenila ani za 500 rokov

Pierogi s čerešňami
1

Zasypte čerešne cukrom
a nechajte zmes odpočívať na
pol hodinu. Medzitým vysypte
múku na pracovnú dosku

ZLOŽENIE

Cesto
3 poháre múky
3/4 pohára studenej vody
1 vajce
jedna menšia
štipka soli

2

V strede urobte dieru,
pridajte soľ a do priehlbiny v strede rozbite jedno
vajíčko. Pridaje vodu.
Všetko dobre premiešajte, pokiaľ nedostanete
pružné cesto. Mali by ste
ho miesiť aspoň 20 minút.
Najprv sa Vám môže zdať,
že cesto je príliš lepkavé,
ale po 20 minútach bude
práve akurát. Je lepšie už
nepridávať viacej múky,
lebo potom bude cesto
príliš tuhé
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Čerešne dajte do sitka,
ale odkvapkanú šťavu
zbierajte, lebo ešte sa nám
zíde neskôr
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3

Rozvaľkajte cesto na
plát a vykrajujte z neho
kruhy

Do stredu každého
kruhu položte zopár
čerešní a potom kruh
preložte cez stred, konce
zlepte a vytvarujte do
tvaru mesiačika

Plnka
4 poháre vykôstkovaných čerešní
1/2 pohára cukru
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Dajte zovrieť vodu
v dostatočne veľkom
hrnci (do vody môžete
pridať aj štipku soli).
Vhoďte časť pirohov
do vriacej vody a
varte ich, pokiaľ nevyplávajú na povrch,
potom ich vyberte,
opláchnite ich studenou vodou a toto opakujte aj so zvyškom
pirohov. Rozpustite si
maslo a potom ním
polejte pirohy

Dobrú chuť!
Toto jedlo podávame s kyslou smotanou, čerešňovou
šťavou alebo jogurtom
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Z odkvapkanej šťavy môžeme teraz vyrobiť
čerešňovú omáčku. Stačí iba pridať 2 polievkové
lyžice kukuričného škrobu a variť túto zmes,
pokiaľ nezhustne

od A do Z

Región Ivano-Frankivsk

Ubytovanie

Ako sa sem dostať?
Lietadlom

Existuje veľké množstvo miest, kde sa v
regióne Ivano-Frankivsk môžete ubytovať.
Ale ak sa rozhodnete navštíviť súkromné domácnosti pohostinných horalov,
budete môcť odpočívať v lone divokej
prírody, zoznámiť sa s prostredím a
ochutnať tradičné domáce pokrmy varené
z ekologických surovín. Budete vítaní ako
najdrahší hostia, ktorým vytvoria nezabudnuteľnú atmosféru a podelia sa o teplo
domova. Okrem toho, pobyt v súkromných domácnostiach je oveľa lacnejší a nie
nutne menej pohodlný ako v hoteloch a
strediskách.

Ivano-Frankivsk má letisko, ktoré prevádzkuje lokálne lety do mesta Kiev. Z
medzinárodného letiska Ľvov (150 km. Od
Ivano-Frankivsk) sú lety vykonávané do
Kyjeva, Viedne, Moskvi, Varšavi, Istanbulu, Mníchova, Milána, Benátok, (internetová stránka www.lwo.aero)
Hlavná ukrajinská vzdušná brána - Medzinárodné letisko Kyjev “Borispil” (570 km
od Ivano-Frankivsk) je spojené hlavnými
vzdušnými cestami s takmer všetkými
európskymi krajinami, rovnako ako s
mnohými hlavnými mestami po celom
svete.

Mena

Národná mena – hryvna (UAH). Výmena
peňazí môže byť vykonaná na ľubovoľnej
pobočke danej banky. Najpopulárnejšie
zahraničné meny sú Euro (EUR), americký dolár (USD), britská libra (GBP),
ruský rubeľ (RUB).

Jazyk

Úradným jazykom a hlavným jazykom
každodennej komunikácie je ukrajinčina.
Väčšina mladých obyvateľov miest hovorí
cudzími jazykmi, najmä angličtinou a
značný podiel obyvateľov hovorí plynule
po rusky. Zástupcovia odvetvia cestovného
ruchu môžu komunikovať v ruštine a
poľštine, v menšej miere v angličtine a
nemčine.

Vlakom

Všetky vlakové spojenia sú zabezpečované
spoločnosťou Ukrzaliznytsia a cestovný
poriadok sa nachádza na stránke uz.gov.
ua. Hlavné vlakové spoje vedú do
najväčších ukrajinských miest Kiev a Lviv.

Autobusom

Existuje priame autobusové spojenie z
Ivano-Frankivsk do miest Kyiv, Praha,
Varšava, Brno, Neapol, Palermo. Navyše
prevádzkované sú aj spojenia so susednými mestami Lviv, Ternopil a Chernivtsi.

Autom

Ak cestujete autom z Európy, alebo Ruska,
držte sa cesty E50 a potom odbočte na
H10, H09, H18. Pri ceste z juhu sa držte
E85 a potom odbočte na H 18 smerom na
Ivano-Frankivsk.

Interiér slávnej Ivano-Frankivsk reštaurácia Muliar Hous (Svitlytsia Muliarova)
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Čo kúpiť?

Všetky obchody a nákupné centrá sú
otvorené počas týždňa od pondelka do
soboty. Autentické ručné suveníry a
štýlové miestne značky možno zakúpiť
na tradičných trhoch Kosiv a Yaremche,
rovnako ako v nákupných centrách v Ivano-Frankivsk a Kolomyya. Odporúčame,
aby ste si zaobstarali vyšívané šaty od
miestnych remeselníkov, pokryté drevené
krabičky na šperky, ručne tkané tašky,
Hucúlske sekery , slávne Hucúlske vlnené
ponožky a hlinené hrnce na varenie
výživných miestnych jedál.

Návšteva reštaurácií ako spôsob trávenia
voľného času sa stáva v tomto regióne
čoraz populárnejším a je sprevádzaný
otváraním nových reštaurácií, či už
európskych, alebo tradičných Hucúlskych.
Presvedčte sa sami, že miestni šéf kuchári
varia s inšpiráciou a preto je každé jedlo
jedinečné.
V každom prípade je cena menšia, než by
sa patrilo vzhľadom na chuť a kvalitu jedla.
Typické jedlo nie je drahé, stojí zvyčajne
5-10 Eur za osobu. Nie je bežné, aby v
účte bolo aj prepitné, ale ak sa vámslužby
páčili, môžete stále nechať servírke 5-10%
z celkovej ceny účtu.
Slávnostná hojnosť jedla na jedálenských
stoloch dobyje Vaše srdce. Tradičné jedlá
Huculov, Boikos a Pokutyanyns si zachovali chuť predkov. Skúste plnku Bojko - z
tucta vajec a mäsa najvyššej kvality, Hucúl-

ske varenyky (pyrogi), chlieb z Pokutyanyn, pečený v kamennej peci, lahodný
medový koláč, nápoj zo sušených jabĺk,
hrušiek a sliviek. Užite si to! Zajtra tam
budú ďalšie jedlá, bude si z čoho vyberať.
Interiér slávnej Ivano-Frankivskej
reštaurácie Muliar Hous (Svitlytsia Muliarova).
S výťažkami zo siedmich bylín možno
„Karpatský balzam“ a borievkový gin pod
značkou „Karpatský“ ľahko kúpiť v akomkoľvek supermarkete a značkovom obchode, ale len v našom regióne! To je niečo,
čo si zaslúži byť najlepší značkový darček z
Vašich Karpatských dobrodružstiev!
Karpaty sú unikátne vďaka prítomnosti
autentických Huculských trhov. Len tu
precítite ducha a temperament horalov
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Jedlá a nápoje

Región Ivano-Frankivsk

Trh v Kosive. Táto žena vám upletie teplý
a tradičný darček za menej ako pol hodiny.
Začnite odpočítavanie!

Ochutnajte známu plnku (chlieb so šľahanými vajíčkami, pečený v rúre podávaný
s opečeným mäsom a špeciálnou omáčkou).
Traduje sa, že toto úžasné jedlo prišlo za
dávnych čias do mesta Tysmenytsia spolu
s nemeckými remeselníkmi. Je to veľmi
kalorické jedlo, na rozdiel od obyčajných
zemiakov, húb a obilnín nachádzajúcich sa v
jedálnom lístku Huculov.
Recept na jeho prípravu je trocha komplikovaný (tak na dve strany textu). Avšak dlhá
doba prípravy je viac než vyvážená úžasnou
chuťou. Toto jedlo si zaslúži byť hlavným jedlom počas toho najlepšieho banketu. Navyše,
tento recept získate ako dar od hostiteľky

od A do Z

Región Ivano-Frankivsk

Aktivity

Karpaty sú krajinou s unikátnou, malebnou scenériou,
mladou jarnou zeleňou, oslnivou zimnou belosťou, farebnými jesennými odtieňmi
a letným teplom. Tí, ktorí
majú radi aktívnu dovolenku,
sa potešia z pešej turistiky,
cyklistiky, jazdy na koni,
výletov, raftingu a kanoistiky
po horských riekach, majúc
lekcie tradičnej kuchyne,
alebo budú môcť len sledovať
divokú prírodu a užiť si dych
berúce scenérie.

DEŇ 1

DEŇ 2

Tradičné Huculské pôžitky
Yaremche - Tatariv

Domáce jedlo a zázraky
prírody. Tatariv-Yablynytsia

Náš zájazd začneme zastavením
sa v návštevníckom centre zameranom na ekoturizmus. Dozviete sa
tu o všetkých environmentálnych
cestách cez pohorie Chornogora,
zaujímavé fakty o flóre a faune východných Karpát, oboznámite sa s
denno-denným životom Huculov.
Vidiecky dom “At Lesya’s” (www.
yaremcha.com.ua/ulesi.html) pozýva na tradičné Hucúlske jedlo s
pohárom domácej vodky, krajcami
čierneho chleba, kúskami slaniny
a domácou nakladanou zeleninou.
Prvá lekcia varenia vás naučí, ako
pripraviť jednoduché a veľmi chutné
jedlo: boršč s tymiánom. Malebná
dedina Tatariv. Tu vás čaká.
nový zážitok: – vatra – tradičné
Hucúlske meno pre oheň; domáce
zemiaky pečené na uhlí spolu s pikantným mäsom a pohárom domácej vodky. Noc strávite v miestnych
penziónoch “Anastasia” (www.tatariv.info) a “Prutets” (www.yaremcha.com.ua/prutetc.html).

Čaká vás lekcia varenia knedlíčkov
s brusnicami, čučoriedkami alebo
jablkami (v závislosti na sezóne)
alebo kukuričný Hucúlsky dezert
„malay“ vo vidieckej usadlosti
“Anastasia”.
Vodopád “Guk” v trakte Zhenets.
Na ceste k vodopádu si môžete
nazbierať lesné plodiny a hudby.
Ďalšia zastávka zájazdu je dedina Yablunytsia nachádzajúca sa v
malebnej horskej oblasti s očarujúcimi panorámami priesmyku Yablunytsia. Miestna krčma “Vysokyi
Pereval” (vorohta-tur.com) usporadúva pôvodné “tradičné Hucúlske
svadby”. Krčma víta hostí svojou
autentickou Huculskou zábavou
dvakrát do týždňa večer. Pred a
počas zábavy sa podáva tradičné
Huculské svadobné občerstvenie,
jedlá a nápoje.
V určité dni existuje aj možnosť
zábavy, ktorá zahŕňa len nápoje,
bez večere.
Po návrate do penziónu, budete mať
možnosť relaxovať.
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K U L I N Á R S K Y C H O D N Í Č E K I VA N O - F R A N K I V S K
DEŇ 3

DEŇ 4

DEŇ 5

Chuť pastvín

Dych minulosti: Kosiv – dedina
Tuchapy –Snyatyn – dedina Pidvysoke –
dedina Strilche - Sheparivtsi

Kultúrne poklady miest:
Kolomyia – Tysmenytsya

Raňajky. Prvou zastávkou je mesto Kosiv - dobre známe pre jeho
talentovaných umelcov a remeselníkov, a trhu pod holým nebom známym ďaleko za hranicami Ukrajiny. Príchod do dediny
Tuchapy. Navštívte farmu „Magura“ s desiatkami vzácnych ovocných
stromov a kríkov, orechov a plodín
pestovaných na pozemkoch statku.
Hostiteľ Vás pohostí s ovocím a
porozpráva Vám príbehy o regióne
Pokuttya. Možnosť 1. Ďalšou
zastávkou bude kemping Starytsya
nachádzajúci sa v blízkosti rieky
Prut na širšom predmestí mesta
Snyatyn. V slnečných obdobiach
Vám hostitelia budú podávať jedlá
uvarené vo vašej prítomnosti na
otvorenom ohni. Možnosť 2. Kaviareň “Pidzamche” je útulné miesto
v meste Snyatyn; je to mesto s 800
ročnou históriou s nádherným
okolím. V kaviarni môžete ochutnať
miestne jedlá a nápoje. Hostitelia
Vám s radosťou poskytnú recepty na
podávané jedlá. Dedina Pidvysoke.
Na dvore reštaurácie “Kray ray”
nám svoje ľudové umenie predvedie
miestna foklórna skupina. Skupina
nám predvedie prvky sezónnych
osláv jednotlivých ročných období
v rámci kraja Pokuttya. Stretnutie
zimy s jarou, Kvetná nedeľa, Veľká
noc, sv. Trojica, deň Ivana Kupalu, dožinkové slávnosti. Poslednou
zastávkou zájazdu po kraji Pokuttya je dedina Strilche. Cíťte sa ako
doma v útulnom vidieckom hoteli
“U Vuyka Vasylya” v meste Kolomyia.

Ochutnajte a naučte sa variť ľahký a populárny Holíčsky dezert
– sušené slivky plnené orechmi a
poliate so šľahačkou. Urobte si čas
na prehliadku statku: www.koluba.
com. Ste na ceste do jedného z najmalebnejších miest v Holíči - Kolomyja (prvá zmienka pochádza
z roku 1240). Múzea Huculského
ľudového umenia. Zbierky múzea
obsahujú takmer 50 000 artefaktov
z obdobia Trupillianskej kultúry
až do dnešných dní (www.hutsul.
museum/eng). Vaša lekcia maľovania a obnovy maľovaných vajíčok
sa bude konať v Múzeu vajíčok.
Múzeá v meste Kolomyia vykonajú
svoje: budete ohromení krásou! Nakoniec pochopíte, odkiaľ pochádzajú tieto lahodné pokrmy: sú varené
talentovanými ľudmi s mimoriadnym estetickým citom ...Z mesta
Kolomyia odcestujeme do mesta
Ivano-Frankivsk. Ubytovanie v penzióne “Princely court” (na predmestí
Tysmenytsia). Blízko penziónu sa
nachádza včelín, známy nie len pre
svoje výrobky z medu, ale aj pre
jedinečnú kúpeľnú službu: upokojujúcu terapiu s použitím včelích
vibrácií. Po uvoľňujúcej terapii a
relaxačnej prechádzke približujúcej
miestne čaro sa bude podávať večera
v tradičnej reštaurácii.

Budete si skutočne užívať scenériu
cesty do dediny Kryvopillya nachádzajúcej sa blízko starobylej
dediny Verkhovyna. Po ubytovaní
sa vo farmárskom dome „Pastvina
Dil” (www.karpaty.info) vás odprevadíme na horskú pastvinu. Budete
môcť aj vyskúšať vyrobiť vlastný
syr a kúpiť miestne potravinárske
výrobky od farmárov.
Vitajte na horskej ceste na eko-farmu na horskej lúke Berchyska. Lúka
Berchyska je panenským prostredím
ponúkajúcim pohľad na najvyššie
vrcholy Karpát na Ukrajine a v Rumunsku. Hostiteľ Vás osobne povodí
po lúke. Naučíte sa technológiu ekologickej výroby mliečnych výrobkov z ovčieho a kravského mlieka a
navštívite miestny zdroj minerálnej
vody. Môžete si urobiť aj nádherné
fotky krajiny a prípadne aj divého
vtáctva.
Vychutnajte si pastiersky obed pod
holým nebom.
Presun na lúku “Dil”. Hostiteľ Vám s
veľkou radosťou prezradí tajomstvo
receptov svojej babičky.
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DEŇ 6
Koniec zájazdu
Relaxačné raňajky v hoteli
dotvárajú Váš pobyt v regióne
Ivano-Frankivsk.

Tradícia
R U M

U

S

poločný šesťdňový zájazd

dvoch krajov Rumunska - Maramureš a Satmár objavuje prírodné a kultúrne bohatstvo dvoch
regiónov,

vrátane

miestnych

tradícií výroby jedál, pečenia a
gastronomického vychutnávania
pokrmov

20

N

S K O
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Vraj Maria zaobchádza s pečivom z
Podkarpatskej Culinary Heritage Festival
hostí, Ukrajina, máj 2013

M

aramures,

na-

chádzajúci sa v geografickom
srdci Európy, je krajinou s bohatou mytológiou, impresívnymi scenériami a naozaj dávnymi
zvykmi. Má starostlivo chránenú
kultúru, tradície, a životný štýl
stredovekej minulosti

Tradičná svadba v Maramures

22
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Objavte chuť kraja Maramures!

23

H

ore na horských lúkach ochut-

náte syr, jahňaciu polievku, domáci chlieb
s cibuľou a objavíte ekologický vzťah medzi
krajinou, ľudmi a zvieratami. Budete môcť
pocítiť vrúcnu pohostinnosť hostiteľov a
ochutnať trochu z neba

24
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P

enzión Irina: podieľajte sa na

príprave domáceho chleba pečeného v
tradičnej peci a užívajte si krásu dediny
Desești a jej prekrásneho prostredia

26

D

revené brány z kra-

ja Maramures sú prvkami
architektúry, ktoré nepopierateľne vyjadrujú

svoju

prílušnosť k tomuto regiónu.
S

bohatou

symbolikou

(spletené lano, Slnko, strom
života) sú tieto drevené brány
ochrancami domov a rodín
pred silami zla

27
27 27

O

chutnajte tradičnú slivovicu s názvom „Pălincă“ alebo „Horinca“. Existujú rôzne „dôkazy“,

ktoré môžu dosvedčiť kvalitu tohto destilátu. Ak sa trie kvapka „horinca“ v ruke, musí sa uvoľniť
určitá vôňa podobná vôni medu. Potom, čo je naliata do pohára, musí vytvoriť „golier“ malých
perál, ktoré by tam mali zostať, kým sa človek pomodlí Otčenáš. Čím viacej malých perál sa objaví,
tým lepšia horinca je

28

Recept starého Rumunska od šéfkuchára Zorica Giurgi

Fazuľová polievka s údenou šunkou,

podávaná v chlebe, a so šalátom z červenej cibule

1

ZLOŽENIE

Deň vopred dajte fazuľu do misky s vodou. Cez noc sa
nám fazuľa rehydratuje

Polievka
1 kg fazule
850 g údená
bravčová šunka
300 g mrkvy
200 g zeleru
350 g kvaky
tymián
bobkový list
50 g zelený
petržlen
40 g soľ
čierne korenie
mletá sladká
paprika
100 ml oleja
400 g kyslej smotany

2

Očistite zeleninu a nakrájajte na malé plátky . Smažte ju
dohromady v oleji priamo v hrnci kde budete variť polievku. Ak
je zelenina pripravená, nalejte vodu, pridajte fazuľu a šunku.
Dochuťte soľou , korením a bobkovým listom. Necháme variť cca.
1 hodinu. Fazuľa a šunka musia byť mäkké

Šalát z červenej
cibule
2 kg červenej
cibule
100 ml oleja
20 g soli
20 ml octu
10 kúskov
okrúhleho
chleba, v ktorom
bude polievka
podávaná

3

Ak chcete mať tú najlepšiu konzistenciu polievky, vymixujte
zmes kyslej smotany, múky, korenia, sladkej papriky a trochu
polievky z hrnca, miešajte po celú dobu, aby sa zabránilo tvorbe
hrudiek. Nechajte polievku variť ešte 10 minút. Na konci, pre
lepšie vôňu, pridáme jemne nasekanú petržlenovú vňať, alebo
tymián, čo je Vám príjemnejšie

4

5

Servírovanie:
Odrežte vŕšok chleba, vydlabte vnútro chleba a nalejte
polievku dovnútra. Tento typ
polievka sa podáva so zelenou
petržlenovou vňaťou a červeným cibuľovým šalátom

Šalát: Narežeme červenú cibuľu na plátky, trochu ho
stlačíme (takže to nebude až také pikantné), okoreníme a
zalejeme olejom a octom

Dobrú chuť!
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Ako sa sem dostať?

od A do Z

Kraj Maramures

Lietadlom

Austrian Airlines, Alitalia, Air France,
TAROM – to sú niektoré z leteckých
spoločností najčastejšie využívaných v Rumunsku. Bukurešť nie je vzdialená viac ako
dve hodiny lietadlom od väčšiny miest v
západnej Európe. Ostatné mestá v Rumunsku (napr. Timisoara, Cluj, Sibiu, Oradea,
Arad a Bacau), sú spojené s Rakúskom,
Nemeckom, Talianskom a Maďarskom
leteckými linkami zabezpečovanými
spoločnosťami Austrian Airlines, CarpatAir a Tarom. Prípadne môžete využiť
jednu z nízko-nákladových spoločností:
Blue Air, Wizz Air.
Baia Mare sa nachádza dosť ďaleko (cca
550 km) od hlavného mesta Rumunska
– Bukurešti. Avšak medzi týmito dvoma
mestami existujú dobré spojenia: vzdušné
– TAROM www.tarom.ro , ale aj vlakom
(pre viac informácií ohľadom cestovných
poriadkov si, prosím, vyhľadajte webovú
stránku www.cfr.ro). Prirodzene, do Bukurešti môžete cestovať aj autom (najprv sa
držte cesty DN 1C a neskôr DN 1). Cesty
sú v relatívne dobrom stave, avšak trvá to
kúsok dlhšie, pretože v tejto časti krajiny
ešte nie sú žiadne diaľnice.

Vlakom

Mena

Jedlá a nápoje

Ubytovanie

Cesta vlakom z ostatných Európskych krajín do Rumunska trvá zvyčajne od 6 hodín
(napr. z Budapešti do Bukurešti) až do 46
hodín (z Londýna do Bukurešti). Vlakové
spoje sú zabezpečované spoločnosťou
CFR Rumunsko a všetky cestovné poriadky sa nachádzajú na www.cfr.ro.

Väčšie mestá a obce ponúkajú pre návštevníkov širokú škálu barov a reštaurácií, je
si z čoho vyberať.
Počas letných mesiacov, má mnoho barov
Autom
terasu, na ktorých turistom ponúkajú
Prechod hraníc medzi Rumunskom a jeho možnosť vychutnať si pekné počasie a
západnými susedmi je len formalitou.
sledovať každodenný život okolo nich.
Existuje tu mnoho autobusových spojení
Typické jedlo tu nie je drahé, bude stáť
spájajúcich Bukurešť a iné významné
približne 10-15 euro na osobu. Nie je
rumunské mestá s Aténami, Berlínom,
bežné, aby účet zahŕňal prepitné, no ak ste
Budapešťou, Kodaňou, Frankfurtom, Isboli so službami spokojní, môžete nechať
tanbulom, Londýnom, Milánom, Mnícho- servírke 5-10% z celkovej sumy.
vom, Parížom, Rímom a Viedňou.
Možnosti stravovania v malých obciach
Zahraniční turisti prichádzajúci do kraja
sú obmedzené na vidiecke penzióny.
Maramures by si mali pozrieť nasledovné Tieto zariadenia však návštevníkom môžu
webové stránky: www.eurolines.ro a www. ponúknuť skvelé domáce jedlá so suroviatlassib.ro. Pre ostatných cestujúcich z
nami vypestovanými/vyprodukovanými
ostatných oblastí Rumunska, alebo tých,
na rodinnej farme a za veľmi priaznivé
ktorí si prajú používať miestnu verejnú
ceny. Zvyčajne sa podáva domáce víno
dopravu je určená stránka (www.autogari. a Pălincă alebo horinca, ohnivý destilát
ro).
vyrobený zo sliviek, jabĺk alebo hrušiek.
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Národná mena – Lei. Výmenu peňazí
môžete vykonať na ľubovoľnej pobočke
jednej z miestnych bánk. Hoci je kraj
Maramures považovaný za vidiecku oblasť,
existuje tu vynikajúca sieť pobočiek bánk
a bankomatov, takže sa v prípade nutnosti
viete ku svojim peniazom kedykoľvek
dostať. Čoraz viac obchodníkov prijíma platby kartou, postačí, ak sa ich pri
vstupe do obchodu na to opýtate. Banky
a bankomaty sa nachádzajú najmä v
mestách: Baia Mare, Baia Sprie, Borsa,
Cavnic, Dragomiresti, Salistea de Sus,
Seini, Sighetu Marmatiei, Somcuta Mare,
Targu Lapus, Tautii Magheraus, Ulmeni
and Viseu de Sus. Vo vidieckych oblastiach je možné nájsť banky a bankomaty v
Barsana, Bogdan Voda, Botiza, Farcasa,
Moisei, Ocna Sugatag, Ruscova si Sapanta.
Väčšina bánk má aj zmenáreň, takže nie
je potrebné nosiť so sebou väčšie sumy
peňazí.
Existuje veľa miest, kde sa v Maramures
môžete ubytovať, ale ak sa rozhodnete
navštíviť vidiek, budete si užívať archaickú
krajinu tvarovanú tradičným poľnohospodárstvom, zvlnenú kopcami a skrášlenú
vrcholkami hôr. Budete si môcť
vychutnať chuť domácich
jedál pripravených svojimi
hostiteľmi. Budete vítaní
v súkromných rodinných
penziónoch, ktoré ponúkajú teplo, súkromie a kvalitné
služby celej v historickej časti
kraja Maramures.

KULINÁRSKY CHODNÍČEK MAR AMURES
DEŇ 1

DEŇ 2

Vitajte v Baia Mare

Chuť tradičných jedál pozdĺž údolia Mara
smerom k Poiana Brazilor

Presun
do
hotela:
Igniş
(3 hviezdičky). Pripojte sa k prechádzke za kultúrou v starom centre
mesta Baia Mare (nachádzajú sa tu
budovy z 15. a 16. storočia).
Múzeá a galérie tu vystavujú vzácne
artefakty, ktoré sa oplatí navštíviť,
obzvlášť múzeum Dedina, súčasť
Múzea etnografie a ľudového umenia
(www.etnografie-maramures.ro),
ktoré prezentuje tradičnú drevenú
architektúru a technické zariadenia
roľníkov pochádzajúce z kraja Maramures.
V starom centre, blízko tržnice, sa
nachádza Veža mäsiarov alebo aj
“Mäsiarska bašta” (vybudovaná
Gasparom Dragyim v roku 1547),
v súčasnosti dôležitá turistická
atrakcia, v ktorej miestni umelci
vystavujú svoje práce. Bašta bola
počas storočí niekoľkokrát zničená a
znovu postavená.
Večera: Igniş, staré centrum Baia
Mare.

DEŇ 3

Naša cesta začína strmým a kľukatým výstupom do hôr pokrytých
lesom. Priesmyk Gutâi. Cesta potom pokračuje v svojej kľukatej púti
dole do vlniacej sa krajiny smerom
k Desesti. Príbeh kraja Maramures sa neuzavrie, pokiaľ návštevník
neokúsi údolie rieky Mara. Jej menom sa označuje aj celý región a
jej údolie skrýva neskonale krásnu
a slávnu krajinu. Navštívite Happy
Fish farmu na pstruhy a reštauráciu v dedine Mara; ochutnáte
tradičné raňajky v autentickom
drevenom reštauračnom komplexe,
vychutnáte si sviežosť blízkych lesov,
krásu rieky Mara a rybiu farmu
umiestnenú vo vnútri reštaurácie.
Tento deň Vám umožní zoznámiť
sa s jedinečným prírodným bohatstvom regiónu: roklinou Tatarului, machom Schistostega pennata
lesknúcim sa smaragdovým zeleným svetlom v priehlbinách, ohrozenými druhmi vtákov, zalesneným
močiarom Poiana Brazilor a objavte
pôvodnú krásu, nádherné pasienky
a celkové ponorenie sa do stáročiami nezmeneného života miestnych
obyvateľov. Kvôli nedostatku sveta sú príkre skalné steny pokryté
zlato-žltým lišajníkom. Navštívite
predvádzacie miesto prírodného pasenia na ekologickej farme v Câmpul Tătaru. Ďalšiou zastávkou bude
Poiana Brazilor - zalesnený močiar.
Smrekový les obklopený pásom borievok pás rastie na aktívnom močiari, ktorý je domovom pre malé
mäsožravé rastliny Drossera rotundifolia. Borievky odtiaľto sa nachádzajú v najnižšej nadmorskej výške
v celom Rumunsku.
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Nazretie do zeme dreva
Budesti – príklad drevenej
architektúry (drevené brány, domy a
drevený kostol – kultúrna pamiatka
zapísaná v zozname UNESCO).
Navštíviac dedinu Sârbi zažijete
ochutnávanie horinca a tradičných
koláčov v komplexe vystavujúcom
technické zariadenia sedliakov.
Ocna Sugatag Vám odhalí sladkú
tvár života v miestnom cukrárstve –
ochutnajte tradičné koláče, džemy,
sirupy.
Penzión Doina – obed. V tomto penzióne sa znova presvedčíte o tom, že
tradičné jedlo kraja Maramures je
veľmi chutné. Ako dôkaz poslúži to,
že jedlo, ktoré sa tu varí bolo vysoko
ocenené rumunským gastronómom
Raduom Antonom Romanom.
Nikdy nezabudnete na chuť polievky
z divokých húb, cesnakovej polievky,
zemiakových roliek “hremzli” s
duseným mäsom, rolkám kyslej kapusty plnenej s mletým bravčovým...
dobrú chuť! Sighetu Marmaţiei —
navštívne staré hlavné mesto historického kraja Maramures. V tomto starobylom meste (prvé písomné
dôkazy pochádzajú z listín z roku
1326) sa oboznámite s pozostatkami dávnej pevnosti Tráckej a
Dáckej doby, s tradičnými trhmi –
Piata Agroalimentara a jedinečným
múzeom pod holým nebom.
Ubytovanie: Penzión Iurca
(www.casaiurca.ro/en/galerie.php).

S

tarodávne tradície,

kultúrne dedičstvo, výrazný etnografický fond,
tradičná architektúra, obľúbené a tradičné remeslá
sú zachované vo väčšine
miest kraja Satu Mare
– spoznáme ich počas
zájazdu. Miestne tradičné jedlá uspokoja aj najnáročnejších

gurmánov.

Stopy dejín sa dajú nájsť
po celej oblasti Satu Mare,
vytesané v kameni ľuďmi
a ich pamätnými činmi.
Náš 3-denný zájazd vás o
tom presvedčí!
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Satu Mare. Jedinečná cesta časom

M

alo by to byť pre vás jednoduché naraziť na oslavu nejakého sviatku bez ohľadu na to, počas ktorého obdobia

roka pricestujete do Satu Mare. Naše oslavy sú ďalším dôvodom, prečo sa región Transylvánie zdá byť plný života
33

A

sme späť na ceste, vitajte v dedine Vama, kde sa znova stretnete

s históriou a spoznáte staré remeslá zo Satu Mare. Zoznámite sa s byzantskou
tradíciou pri výrobe miestnej keramiky s pomocou hrnčiara Istvanfi Geza a
na vašej ceste uvidíte i prastaré drevené kostolíky

34

S

atu Mare ponúka turistom

bažiacim po histórii súbor atrakcií siahajúci od hradov a pevností, drevených kostolov a kláštorov,
múzeí a pamätných budov až po
kultúrne udalosti úzko spojené s
históriou týchto miest

35
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P

otom si znova vychutnáte svetoznámy rumunský tradičný alholický nápoj

– palinca. Vyrába ho rodina Zetea, pričom sa používa dvojitá až trojitá destilácia v
tradičných kotloch zohrievaných priamo nad ohňom. Podáva sa obed, v rámci ktorého
sa bude konať školenie vykonané samotným výrobcom a zakončené ochutnávkou známych alkoholických nápojov

Foto: Pixeltaster
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Výživné jedlo k dobrému pitiu od šéfkuchára Trian Costinas

Sarmale (Romanian Cabbage Rolls)
PRÍSADY

20 porcií

1

Osmažte cibuľu a cesnak, pridaním 3-4 lyžíc oleja. Keď cibuľa bude
hotová pridajte papriku a kukuričnú
múku a varte ďalšiu minútu, potom
nechajte vychladnúť

2

Osmažte cibuľu a cesnak, pridaním 3-4 lyžíc oleja. Keď cibuľa bude
hotová pridajte papriku a kukuričnú
múku a varte ďalšiu minútu, potom
nechajte vychladnúť

500 g. pomletého bravčového mäsa
200 g. údených bravčových rebierok
400 g. ryže
160 ml. slnečnicového oleja
80 g. kukuričnej múky
100 g. paradajok
červená čili paprička
100 g. červených/zelených paprík
100 g. rotunda
120 g. cibule
soľ, čierne korenie, tymián
čerstvý kôpor
čerstvý petržlen
2 kapusty

5

4

Vezmite si list kapusty do jednej ruky
a lyžicu plnú mletého mäsa do druhej.
Dajte plnku do stredu listu a zrolujte ho.
Odrežte aj zvyšné listy kapusty, dajte ich
na dno keramického hrnca, pridajte bobkový list, kôpor a pár rebierok, rotundu,
pokrájané papriky a paradajky

3

Potom dajte rolky „sarmale“ do kruhu na dno hrnca. Zakryte ďalšou vrstvou
nasekanej kapusty, pridajte bobkový
list, kôpor, údené rebierka, nakrájané
paradajky, rotundu, čierne korenie.
Prilievajte vodu alebo vývar, kým rolky
nebudú úplne zaliate. Umiestnite nádobu/keramický hrniec do rúry a varte pri
teplote 180 až 220 ° po dobu 2-3 hodín,
alebo na platni pri nízkej teplote po dobu
4-5 hodín. Uistite sa, že jedlo sa nedotýka pokrievky, pretože ryža
pri varení zväčší svoj objem

Medzitým dajte variť vodu vo
veľkom hrnci. Vyrežte jadro z kapusty
a varte ju vo vode. Odstráňte listy
jeden po druhom. Vo veľkej
mise zmiešajte mleté mäso,
cibuľovú zmes, ryžu, soľ, korenie, tymián a vodu a všetky
prísady dobre premiešajte

Dobrú chuť!
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Ako sa sem dostať?
Lietadlom

od A do Z

Kraj Satu Mare

Medzinárodné letisko v Satu Mare zabezpečuje 5 letov (TAROM) týždne na trase
Satu Mare – Bukurešť. Toto letisko disponuje všetkými zariadeniami medzinárodného
letiska. Hraničné priechody (colnice): Petea
(cestný priechod)- Maďarsko; Halmeu
(cestný a železničný priechod)- Ukrajina;
Urziceni (cestný priechod)- Maďarsko;
Berveni (železničný priechod)- Maďarsko.

Vlakom

Satu Mare je železnicou priamo spojené s
mestom Cluj-Napoca; táto trať je spojená s
centrálnymi, severovýchodnými, juhovýchodnými, južnými a juhozápadnými
regiónmi Rumunska. Ďalšou veľmi dôležitou trasou je Oradea – Satu Mare, ktorá
spája Satu Mare so západným regiónom.

Autom

Kraj Satu Mare má veľmi výhodnú pozíciu.
Nachádza sa blízko hraníc a zároveň
relatívne blízko európskych hlavných
miest ako napr. Bukurešť, Bratislava,
Budapešť.
Satu Mare je vzdialené len 148 km od
ukrajinského mesta Užhorod, do ktorého
sa dá dostať za 2 hodiny.
Vnútroštátne sa do Satu Mare dá dostať
(autom/autobusom) nasledovne:
Z Bukurešte do Satu Mare: Bukurešť –
Piteşti – Sibiu – Cluj-Napoca – Satu Mare.
Z Moldavska sa do Satu Mare dá pricestovať cez Braşov, Tîrgu Mureş a Cluj-Napoca. Zo severu Moldavska je odporúčaná
cesta cez Suceava – Bistriţa – Cluj-Napoca
– Satu Mare. Duhá možnosť je cestovať cez
Borşa – Negreşti Oaş – Satu Mare, ale to sa
vo všeobecnosti neodporúča vzhľadom na
zlý stav ciest.

Ubytovanie

Existuje celý rad možností ubytovania v
kraji Satu Mare, väčšina z nich je sústredená v Satu Mare a ostatných mestách
a v oblasti s termálnou vodou. Najviac
ubytovacích kapacít ponúkajú hotely a/
alebo motely, len menšia časť pripadá na
penzióny a ešte menej na vidiecke oblasti.

Jedlo a nápoje

Väčšie mestá a obce ponúkajú pre návštevníkov širokú škálu barov a reštaurácií, je
si z čoho vyberať.
Počas letných mesiacov, má mnoho barov
terasu, na ktorých turistom ponúkajú
možnosť vychutnať si pekné počasie.
Typické jedlo tu nie je drahé, bude stáť
približne 10-15 euro na osobu. Nie je
bežné, aby účet zahŕňal prepitné, no ak ste
boli so službami spokojní, môžete nechať
servírke 5-10% z celkovej sumy.
Možnosti stravovania v malých obciach sú
obmedzené na vidiecke penzióny (tieto sa
však v kraji Satu Mare veľmi nevyskytujú),
prípadne na dedinské bary. Domáci obyvatelia sú veľmi srdeční, a otvorení a môžu
vás dokonca pozvať na tradičný obed a
nápoje k nim domov.
Tradičný nápoj kraja Satu Mare „Pălincă“
je, a to predovšetkým vďaka kvalite,
najznámejší prírodný alkoholický nápoj
z Rumunska. Je 100% prírodný, vyrobený
z najlepšieho ovocia, najmä sliviek, jabĺk,
hrušiek, rovnako ako z marhúľ, broskýň,
čerešní a višní, necháva sa kvasiť a prechádza destilačným procesom dvakrát alebo až trikrát. Pălincă je na stole prítomná
vždy na sviatky či pri iných významných
udalostiach. Mala by sa uchovávať v
morušových sudoch po dobu najmenej
piatich rokov alebo v dubových nádobách
po dobu dvoch rokov.
V kraji Satu Mare je aj víno taktiež veľmi
dôležitý a tradičný nápoj, napríklad v Beltiug existuje viac ako 650 vínnych pivníc,
mnohé sú staré stovky rokov.
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Čo kúpiť?

V kraji Satu Mare, ale predovšetkým v
mestách, ako napr. Satu Mare, Negresti Oas, Carei a Tasnad. V Satu Mare je
sieť veľkých obchodoch ako je Auchan,
Lidl, Billa, Kaufland. Všetky obchody a
nákupné centrá sú otvorené počas týždňa
od pondelka do nedele. Bez suveníru
neodídete; bábiky odeté v tradičných
ručne vyrobených krojoch s vypracovanými detailami a prvkami kraja Oaş, sú
teraz svetoznáme, takisto ako aj miestne
náhrdelníky a malé mužské vyšívané
čiapky. Autentické a ručne vyrobené
suveníry sú k dispozícii v dedinách alebo
v špecializovaných obchodoch v mestách.
Odporúčame, aby ste si kúpili vyšívané
šaty od miestneho remeselníka, vyrezávané drevené
predmety pre váš domov,
„zgărzi“ - tradičné ženské
šperky, ručne tkané tašky a
koberce, tradičné klobúky
pre mužov, keramika z
Vama a mnoho ďalších.

K U L I NÁ R S K Y C H O D N Í Č E K S AT U M A R E
DEŇ 1

DEŇ 2

DEŇ 3

Stredoveká architektúra a tradičné
vinohradnícke oblasti
Carei-Tasnad-Beltiug

Pamiatky v Satu Mare

Historická a gastronomická jedinečnosť.
Mediesul Aurit - Bixad – Vama – Negresti Oas Valea Mariei

Stopy dejín sa dajú nájsť po celej oblasti Satu Mare, vytesané v kameni
ľuďmi a ich pamätnými činmi. Náš
3-denný zájazd vás o tom presvedčí!
Po príchode do kraja Satu Mare nás
naša cesta zavedie do mesta Carei,
v ktorom sa nachádzajú výnimočné
architektonické pamiatky zo 14. až
20. storočia. Tu navštívite aj hrobku/kryptu rodiny Károlyi, v ktorej
36 členov tejto rodiny sníva svoj
večný sen v bronzových sarkofágoch.
Mesto Tasnad. Odpočiniete si a pocítite ozdravné účinky termálnych
vôd v miestnom letovisku.
Zrelaxovaní budeme sledovať vínnu
cestu a prídeme to mesta Beltiug.
Navštívime jednu zo 600 vinární.
Ochutnáte miestne jedlo a víno spolu s tradičnými miestnymi druhmi
vína ako Riesling, Traminer, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Gris.
Vraciame sa späť do hlavného
mesta, Satu Mare, a relaxujeme
v jednom z nádherných kúpeľov
s termálnou vodou
Nord-Vest
alebo Aqua park. Potom sa podáva večera v srdci mesta, v priateľskej a honosnej reštaurácii –
Club Poesis.

Potulkа po meste Satu Mare.
Navštívte Múzeum umenia 19
storočia, známe v minulosti ako
“Vécsey House” s jedinečnou zbierkou malieb a obrazov a obzrite
si aj nádherný Biskupský palác vybudovaný v 19. storočí z iniciatívy
známeho biskupa Janosa Hama.
Vystúpte na vrchol Úradníckeho
paláca – na najvyššiu budovu v Rumunsku, a hore schodmi Hasičskej
veže postavenej v roku 1904 – tzv.
Eiffelovu vežu mesta Satu Mare s
výškou 45 metrov.
Po dobrom obede v reštauráciách
“No Pardon”, Class, Daemi, Miorița
pokračuje náš oboznamovací zájazd s pamiatkami stojacimi ako
živé svedectvo o harmonicky a jednotne prekladanej kultúrnej mozaike špecifickej pre kraj Satu Mare.
Večerný výlet do mesta Livada
Vás oboznámi so zámkom rodiny
Vecsey z 18. storočia.
Ubytujte sa v Dan Motel, alebo Lacul lui Pintea.

Medieșul Aurit. Špeciálnou atrakciou zájazdu je najväčší archeologický komplex vo východnej Európe
nachádzajúci sa v Mediesu Aurita
a hrdiaci sa starobylými Dáckymi
hrnčiarskymi pecami. Ich pôvod
sa datuje do 2. až 4. storočia pred
Kristom a sú impresívne svojou
veľkosťou (2 metre v priemere)
a aj počtom (doteraz bolo zrekonštruovaných 104 pecí).
Vyrába ho rodina Zetea, pričom sa
používa dvojitá až trojitá destilácia v tradičných kotloch zohrievaných priamo nad ohňom. Podáva
sa obed, v rámci ktorého sa bude
konať školenie vykonané samotným
výrobcom a zakončené ochutnávkou známych alkoholických nápojov.
Je čas ísť na miesto zvané Bixad, 5
km od Negresti-Oas, ktoré sa nachádza na zalesnených kopcoch.
Má prírodné zdroje minerálnych
prameňov, ale aj slávny kláštor,
založený koncom 17. storočia
bývalým gréckym ortodoxným
mních z hory Athos, s najbohatšou
knižnicou v rámci východnej Európy. V Bixade môžete tiež ochutnať
jednu z najlepších Pălincă z „krajiny
Oas“, vo firme Ciocan Gheorghe: jablkovú a čerešňovú Pălincă, spolu
so sušenými plodmi sliviek, jabĺk
a hrušiek, tradičnými domácimi
klobásami, šunkou a kukuričným
chlebom. Naša cesta nás zavedie do
Etnografického múzea kraja Oas.
Váš deň sa zavŕši v rekreačnej
oblasti Valea Măriei nachádzajúcej sa uprostred lesa (www.hotel-valea-mariei.ro).
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R

everovýchodná časť Maďarska,

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

40 40
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Konverzácia, radosť, pálenka
Foto: Zoltán Szabó
www.kincseskamera.hu
41 41

Maďarská chuť
“Moni” Rodinná Reštaurácia Fülep
Foto: Zoltán Szabó
www.kincseskamera.hu

C

estujte globálne, myslite lokálne. Vyskúšajte miestne,

domáce, chutné a ekologické jedlo, pochádzajúce priamo z najbližšej
farmy. Spokojnosť je zaručená!
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J

eden z naozaj príjemných aspektov života: Dobré jedlo. Užite si náš výber z organ-

ických, miestnych, tradičných potravín, krajinných reštaurácií, kurzov maďarského varenia
a cukrárskych dielní. Urobte si kulinársku cestu cez Maďarsko, krajinu s bohatou históriou
a tradíciou. Sledujte jedlo a nápoje a zistíte, prečo je Maďarsko známe pre svoje čerstvé
výrobky a unikátne destiláty. Či už ste prišli sledovať karpatský kulinársky chodník alebo
spoznávať históriu miestnych liehovarov, nájdete dostatočne mnoho zábavných atrakcií,
aby ste si svoju cestu užili
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Plnená kapusta a la Szatmár
Foto: Zoltán Szabó
www.kincseskamera.hu

Making of lekvárom, typické miestne
produkt Szatmár-Bereg regióne
Foto Milan Tóth
44 44

D

žeming: pripravte si svoj vlastný, 100% eko-

logický slivkový „szatmar“ džem a navyše bez cukru!

Príprava džemu je dôležitou spoločenskou udalosťou v
Szatmáre, je spojená s organizovaním zábav

Organický, zdravý, bez prídavku
cukru tradičné lekvár
Photo by Ambrus Barabás
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V

šetko čo ste kedy chceli vedieť o slivkách
(ale báli ste sa to opýtať)

Slávne miestne ovocie: “Neviem,” slivka
Foto: Zoltán Szabó www.kincseskamera.hu

4646

A tejesember mindig ad kóstolót.
Fotó: Paszternák Zoltán

F

armárov

kurz

obchodu a varenia: Ponúka ako veľkú zábavu tak
aj miesto pre ochutnávku,
možnosť

zakúpenia

su-

venírov a prílležitosť stretnúť sa s miestnymi

Irén Konyhája –
szatmári főzőtanfolyam, Panyola
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Pálenka (ovocné brandy), je jedným z najdôležitejších miestnych produktov regiónu Szatmár-Bereg
Foto: www.tarpa.hu

V

ezmite si svoj piknikový kôš

plný miestnych dobrôt a na brehu

rieky si vychutnajte nezabudnuteľný
západ Slnka

P

alinka: navštívte funkčnú a

tradičnú pálenicu. Nezabudnuteľné

lekcie ochutnávania palinky vedené
našimi miestnymi majstrami
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Imi Papp, jeden z najneuveriteľnejších hostiteľov
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Čerstvé a chrumkavé
Foto: Zoltán Szabó
www.kincseskamera.hu
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Obľúbené Satmárske domáce pečenie

Zemiakové latke (zemiakové palacinky)

Latkes sa môžu pripraviť z
rôznych druhov zeleniny, ale
väčšina ľudí má najradšej aj tak
zemiaky. Ak očakávate viacej
hostí, môžete množstvo surovín
zdvojnásobiť

PRÍSADY
1kg starých zemiakov, prípadne
zemiakov, očistených, zaliatych v
studenej vode, kým ich nebudeme
potrebovať
1 cibuľa, očistená
25g múkyr
1 rozbité vajíčko
soľ a čerstvo zomleté čierne korenie
petržlen, nasekaný
masť na vyprážanie

3

Zohrejte masť v panvici, pokiaľ nie
je stredne horúca a potom dajte do
panvice zopár okopistých lyžíc zmesi,
aby sa vypražili. Znížte trocha ohrev
panvice a sploštite každý latke s
opačnou stranou lyžice a vyprážajte ich
po dobu asi 5 minút na každej strane
(kým okraje nebudú zlatohnedé). Ak
je panvica rozohriate príliš, latke budú
príliš spražené (tmavohnedé), kým sa
stihnú uvariť aj vo vnútri

1

Zemiaky postrúhajte na jemno,
takisto aj cibuľu a všetko spolu
zmiešajte.

2

Pridajte múku, vajíčko, soľ a čierne
korenie a znova dobre premiešajte

Dobrú chuť!
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4

Zoberte všetky latke z panvice a nechajte
odstáť na papierových utierkach, aby sa do
nich stihla absorbovať väčšina masti. Latke
tak ostane chrumkavé a nebude sa lepiť
Latke podávame horúce s kyslou smotanou

od A do Z

Kraj Szabolcs-Szatmar-Bereg

Aktivity

Pre milovníkov jedla: lekcie varenia,
návštevy fariem, ochutnávky syrov,
návštevy liehovaru, oboznámenie sa s
tradičným maďarským pečením v rúre,
trh miestnych farmárov. Zoznámte sa s
ľuďmi z regiónu, strávte deň s pastiermi
a ochutnajte chuť miznúcej tradície.
Jedná sa o 24 hodín. Navštívte nás, vrátiť
sa späť v čase a získajte nezabudnuteľné
skúsenosti skôr, ako to všetko zmizne.

Miestny jazdec, Sandor Nagy.
Foto: Zoltán Szabó www.kincseskamera.hu

Vlakom

Všetky vlakové spojenia sú zabezpečované MAV a kompletný cestovný
poriadok možno nájsť na ich webových
stránkach na adrese www.mavstart.hu.
Vlaky odchádzajú niekoľkokrát denne
z oboch Budapeštianskych vlakových
staníc Nyugati a Keleti. Odporúčame
Vám využiť jeden z mnohých vlakov
Ako sa sem dostať?
typu InterCity. Cesta bude trvať približne
tri hodiny a budete si musieť priplatiť za
Lietadlom
rezerváciu sedadla (automaticky vydanej
Najbližšie medzinárodné letisko je
u pokladničnej prepážky), ale počet miDebrecín (45 min cesty autom z mesta
est je obmedzený a voľné miesta sa môžu
Nyíregyháza). Wizz Air, najväčšia nízrýchlo minúť a to najmä cez víkendy,
konákladová letecká spoločnosť v strednej kedy mnoho študentov cestuje do a z
a východnej Európe, lieta z letiska v
hlavného mesta. InterCity vlaky jazdia
Debrecíne a ponúka lacné lety medzi
buď cez Debrecín alebo Miškolc. Ak sa
týmto mestom a inými európskymi des- rozhodnete pre iný vlak, nie InterCity,
tináciami. Denne sa lieta z/do Londýna,
bude cesta trvať skôr štyri hodiny, preEidhovenu. www.wizzair.com. Zavolajte
tože vlak stojí na väčšom počte zastávok.
nám a my vám vybavíme odvoz.
Vlak bude tiež pravdepodobne menej
+36 20 417 4188.
čistý a menej pohodlný.

Autom

Ak cestujete autom, držte sa cesty M3.
Diaľnica M3 spája mesto Nyíregyháza
priamo s Budapešťou. Inak z mesta Polgár sa držte cesty 36. Z Miškolca sa dajte
na cestu 37 a potom 38. Z Debrecínu sa
držte cesty 4.
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Miestna doprava

Vlaková stanica sa nachádza 15-20
minút chôdze z centra mesta Nyiregyháza. Szabolcs Volán prevádzkuje
autobusy jazdiace po meste a cez dediny
v blízkom okolí. Takmer všetky autobusy (mimo 6 a 16) jazdiace z vlakovej
stanice prechádzajú centrom mesta. Ak
cestujete do Sóstó, autobus 8 (ale nie 8A)
odchádza z vlakovej stanice a z centra
mesta.
Všetky cestovné lístky je možné si
zakúpiť v ktoromkoľvek novinovom
stánku alebo u vodiča za príplatok.
Ďalšou možnosťou ako sa dostať do
Sóstó z vlakovej stanice je nasadnúť
na úzkokoľajku odchádzajúcu spred
železničnej stanice. Tento vlak smeruje
do Sóstó, ale zďaleka nechodí tak často
ako autobusy.

„vendégház“, hodnotený jednou
až štyrmi „slnečnicami“. Pritom
najlepšie hodnotené zariadenia
tohto typu sú často lacnejšie a lepšie
zabehnuté ako niektoré hotely. Počas
sezóny sa ceny dvojlôžkovej izby s
vlastnou kúpeľňou v najlacnejšom
„vendégházi“ začínajú na 6000 HUF
( 20 EUR ) za noc a za dve osoby.
Očakávajte, že v penzióne zaplatíte o
niečo viac. Toto sú pravdepodobne
najobľúbenejšie spôsoby ubytovania
v kraji Szabolcs - Szatmár – Bereg a v
lete majú tendenciu sa úplne zaplniť.
V penzióne si môžete objednať raňajky ( 3-5 EUR ) alebo večera (5-8
eur ) z bioproduktov, pripravené na
základe tradičných receptúr.

od A do Z

Miestne turistické informačné centrá
majú zoznam miest s ubytovaním,
ktorý vyhovuje širokej škále
finančných možností. Tieto centrá
Vám navyše môžu pomôcť ubytovanie i nájsť a zarezervovať si ho.
Vláda hodnotí väčšinu ubytovacích
miest v krajine, vrátane penziónov
jednou až piatimi hviezdičkami /
slnečnicami. Ceny na väčšine miest
závisia na sezóne. Typicky, najvyššie
ceny sú počas sezóny v polovici júna
alebo júla až augusta. Na mnohých
miestach (ak o to požiadate) dávajú
zľavy pre deti do 12 rokov. Najčastejším typom ubytovania je penzión,
maďarský ekvivalent nocľahu s
raňajkami ( B & B ) s názvom

Kraj Szabolcs-Szatmar-Bereg

Ubytovanie

Čo kúpiť?

Mimo klasických turistických
suvenírov, ako sú pohľadnice a rôzne
ozdôbky, existuje aj niekoľko výnimočných vecí, ktoré sa dajú nájsť len
v Maďarsku:
•
klobásy údené v studenom
dyme
•
korenia: paprika
•
vína: Tokaji, Egri Bikavér (pozri
likér), červené víno z oblasti
Villány.
•
pálinka: veľmi známy a silný
destilát vyrábaný z ovocia
Všetky obchody sú počas týždňa
otvorené od pondelka do soboty.

Tradičný dom z nepálených tehál, Fülesd.
Foto: Zoltán Szabó www.kincseskamera.hu
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od A do Z

Kraj Szabolcs-Szatmar-Bereg

DEŇ 1
Víta Vás Maďarsko. Nyíregyháza
Vitajte v meste Nyíregyháza. Začnite
svoj zájazd preskúmaním Múzea
dediny pod holým nebom (www.
muzeumfalu.hu). Je tu nádherne
zachovaná architektúra a zvyky
prináležiace vidieckemu životu v
tomto regióne z času pred sto rokmi.
Múzeum organizuje festival gastronomického dedičstva a akcie, kde
návštevníci môžu urobiť krok späť v
čase a prežívať život tak, ako to bývalo kedysi. Voliteľné: Kúpele Aquarius.
Večera a nocľah.
DEŇ 2

Jedlá a nápoje

Naše programy Vám ponúknu originálne
farma - na - stôl skúsenosti založené na
lokálnych, ekologických potravinách a
nápojoch. Jedlo a pitie si v Maďarsku
zasluhujú vážnu pozornosť, kedy výdatné
porcie a vynikajúca cena sú normou.
Maďarská kuchyňa je v srdci varenia
východnej Európy a Maďari sú veľmi
hrdí na svoje jedlo. To si vyžaduje čerstvé
suroviny a starostlivú prípravu. Jednotlivé
prísady sú často jednoduché, ale vysoko
kvalitné. Maďarskí poľnohospodári,
pastieri a rybári prinášajú množstvo
vynikajúcich produktov vďaka vyspelému
poľnohospodárstvu tejto krajiny a výdatnosti okolitých riek. Rozmanitosť jedál
ponúkaných v reštauráciách nie je taká
veľká ako tých, ktoré je možné objaviť v
domácich kuchyniach. Národným korením je paprika, z pomletých vysušených
plodov sladkej papriky, ktoré majú nejakú
chuť i keď sú čerstvé. Národné jedlo je,
samozrejme, guláš.
Ak ste už v Maďarsku, tak stojí za to
navštíviť „Cukrászda“. Tieto sú veľmi
obľúbené a ponúkajú lahodné koláče a

kávu. Skúste i tradičný krémeš (s vanilkovou smotanou), Esterházy (množstvo
orechov) alebo Somlói Galuška. Ďalším
favoritom je langoš a v Maďarsku môže byť
podávaný so všetkými náplňami, aké si len
možno predstaviť. Najbežnejší je prostý,
so soľou, cesnakom (fokhagyma) a kyslou
smotanou (tejföl).
Hoci maďarská kuchyňa je veľmi orientovaná na mäso, existuje i niekoľko
možností pre vegetariánov a vegánov.
V maďarčine, pálinka označuje silný destilát destilovaný z ovocia. Pálinka je nápoj
do spoločnosti: rovnako ako anglické pitie
čaju, Maďari, a to najmä vo vidieckych
oblastiach, ponúknu Pálinku hosťom
po príchode. Najznámejšími druhmi
sú barackpálinka vyrobená z marhúľ,
körtepálinka z hrušiek a szilvapálinka zo
sliviek. Priemyselne vyrobená Pálinka je
široko dostupná, ale dávajte si pozor na
domácu házipálinka. Pálinkás zvyčajne
obsahujú okolo alebo nad 50 % alkoholu, tie domáce často i viac. Fľaše pálinky
označenej Mézes budú silne osladené
medom.
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Svätí a pálenka. Érpatak – Máriapócs –
Nyírbátor – Baktalórántháza–
Vásárosnamény
Érpatak:
návštevatradičnejpálenice,
studené občerstveniezaložené namiestnychreceptochaochutnávkaovocnejpálenky. Máriapócs: najznámejšieamilované duchovné centrum a
najnavštevovanejšie miesto uctievania
v Maďarsku (www.mariapocskegyhely.
hu). V meste draka (Nyírbátor) budete
mať možnosť ochutnať tradičné miestne
pečivo, navštíviť tajomný hrad a prejsť sa
po historickej “Dračej ceste”. Lenivý obed
v Fenyves Business Hotel and Restaurant, kde sa môžete vrátiť do modernej
kuchyne založenej na technike 21. storočia, využívajúcej miestne potraviny
a recepty (www.businesshotelfenyves.
com). Vásárosnamény: návšteva miestneho Bereg múzea alebo sa vydajte na
krátku jazdu na kanoe na rieke Tise. Na
večeru môžete zájsť do penziónu, aby ste
si vychutnali miestne, čerstvo vyrobené
potraviny (www.winklerhaz.hu).

K U L I NÁ R S K Y C H O D N Í Č E K S Z A B O L C S - S Z AT M A R- B E R E G
DEŇ 3

DEŇ 4

DEŇ 5

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

Pozdĺž slivkovej cesty
Kisar – Túristvándi – Tiszakóród – Fülesd –
Panyola - Tarpa

Potešenia úrodnej krajiny
Panyola

Po raňajkách začneme náš deň s prehliadkou azda najkrajších a veľmi
známych kostolov v dedinách Tákos,
Csaroda a Márokpapi. Tieto kostoly
sú zaujímavé pre každého obdivovateľa ľudového umenia a miestnej
kultúry. Niekedy sa kostol v dedine
Tákos nazýva aj „bosý Notre Dame“.
Je sotva väčší než sedliacky dom, ale
má bohato vymaľovanú klenbu a
zariadenie. Kostol v dedine Csaroda
s jeho kvetinovou výzdobou má 700
rokov. Smerujeme do obce Nagyar,
navštíviť historickú ružovú záhradu
zámku Luby Castle a vyskúšať ružovú
tortu a limonádu (www.luby.kibernet.
hu). Szatmárcseke. Cintorín ponúka
jedinečný pohľad a stojí za návštevu,
je slávny kvôli 2 m vysokým náhrobným kameňom v tvare lodí, z ktorých
každý smeruje na západ. Popoludní: miestny kurz varenia a večera v
Szatmare: recepty sa líšia v závislosti
na ročnom období, využívajú sa iba
najčerstvejšie dostupné prísady a
tak máte možnosť nazbierať hlboko
individuálne kulinárske skúsenosti.
V skupine 4-12 ľudí sa naučíme ako
pripraviť vyvážené a tradičné menu
so štyrmi chodmi. Najlepší na tom je
záver: radosť z plodov svojej práce –
to je jedna z naozajstných životných
radostí!

Po raňajkách navštívime miestne
prírodné slivkové záhrady. V dedine Kisar sa nachádza najväčšia
ovocná záhrada so slivkovými, jablkovými a orechovými stromami
v Európe. Nejakých 10 km na juh.
na brehoch rieky Túr, leží maličká
dedina Túristvándi a jej pýcha a
hrdosť - nádherne zrekonštruovaný
vodný mlyn z 18. storočia. Hoci sa
už viac ako mlyn nevyužíva, návštevníci stále môžu vidieť súkolie a
mlecie kamene v činnosti. Nasleduje zastávka na domácu štrúdľu v
tienistej záhrade, potom prechádzka lesom spolu s odborníkom na
bylinky. Po tejto prechádzke bude
nasledovať studený, no osviežujúci
bylinkový čaj. Obed. Vychutnajte si
praktickú lekciu varenia s miestnymi majstrami kuchármi, ktorí nám
predstavia autentické regionálne
recepty.

Vidiecke raňajky, tradičné chute kraja
Szatmar, miestne ekologické prísady:
klobásy, šunka, vajíčka, džemy bez
pridaného cukru, ekologická zelenina,
domáci chlieb, čerstvé mliečne výrobky. Po raňajkách nás čaká Mini farmársky trh. Nik nevie klady a zápory
potravín, ako tí, ktorí ho pestujú. Takýmto spôsobom budú Vaše prípadné
dôležité otázky zodpovedané priamo
odborníkmi. Zistíte, odkiaľ pochádzajú vaše potraviny, ak sa opýtate, kde je
daná farma umiestnená, ako ďaleko
je to od trhoviska a či daná potravina
bola vypestovaná/získaná organickým spôsobom. Väčšina farmárov je
hrdých na svoje výrobky a nenamietajú poskytnúť detaily o pestovaní potravín a spôsoboch, ako ich pripraviť.
Aby sme sa vyhli používaniu plastových tašiek, prosíme Vás, aby ste si priniesli vlastné papierové tašky alebo košíky. Zastavte sa v miestnom obchode
a zakúpte si mapu dediny. Zvyšok dňa
strávite objavovaním nedotknutých
prírodných krás obce Panyola. Ak je
to správne ročné obdobie, budete mať
šancu zažiť Panyolafest, ktorý ponúka
možnosť byť svedkami osláv regionálnej žatvy. Nadšenci sa môžu zúčastniť
aj rôznych aktivít: jazda na bričke,
výlety na kanoe, aj pre deti budú prichystané špeciálne zábavné aktivity.

Po obede nás čaká relax na
piesočnej pláži rieky Tisa alebo výlet
na bicykloch. Neskoré popoludnie
navštívime pálenicu Tarpa a ochutnáme jednu z najlepších ovocných
páleniek v krajine.
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Harmónia
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ento trojdňový zájazd dokonale približu-

je turistom Košice – perlu Európskeho urbanistického dedičstva; ponúka možnosť spoznať
krásy prírodných wellness a kúpeľných centier,
ochutnať lahodné tradičné slovenské jedlá, uvedie hostí do sveta svetoznámych Tokajských vín
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Barmani sa o Vás postarajú
57
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Harmónia jedla a vína
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Hojnosť jedla a úsmev na tvári sú
slovenskou tradíciou
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45

metrov vysoká veža vznikla

pôvodne ako zvonica pre Dóm sv. Alžbety na
prelome 14. a 15. storočia a svoju renesančnú
podobu získala v roku 1628. Sv. Urbanovi,
patronovi vinohradníkov je zasvätená i celá
veža, pretože rozmach mesta je práve spojený
s vínom. Zrekonštruovaný originál zvonu sa
nachádza pred vežou

Urbanova veža

Remeselná výroba bola dlhé roky obživou Slovenského národa
60
60

V

ynikajúci možnosi zabaviť sa, medzi

ktoré patria tradičné jedlá, festivaly a aktivity
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pre deti

N

ávšteva spoloč-

nosti JaJ Ostrožovič v obci
Veľká Tŕňa. Prechádzka
vinohradom JaJ Ostrožovič spojená s ochutnávkou
vína, prezentácia výrobnej
haly, a ochutnávka 15 druhov vín + BONUS darček
(archívne víno) urobí vaše
spomienky nezabudnuteľnými. Tokajské víno má
tiež prívlastok – Vinum
Regum – Rex Vinorum,
čo v slovenskom preklade
znamená “víno kráľov –
kráľ vín”
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Vinárstvo Ostrožovič
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V

ýroba slovenských po-

travín

spôsobom

šetrným

k

prírode sú turistom prezentované
ako perla turistických atrakcií.
Mali by o nich vedieť a vyskúšať
ich všetci obchodní cestujúci a
nároční milovníci romantických
prázdnin

Alex Péli výrobca domácich cestovín
64
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Moderné jedlo s tradičnými prísadami od Tomáša Jakaba

Zvinutý pstruh so špenátom
a cviklovou omáčkou
PRÍSADA

Tomáš Jakab,
člen Košického klubu kuchárov a cukrárov
zakladateľ www.varimeinak.sk

2 pstruhy
200 g špenátu
100 ml červeného vína
50 ml olivého oleja
20 g masla
30 ml vínneho octu
2 strúčiky cesnaku
1 citrón
1 cvikla
1 jablko
šalvia, kôpor
soľ, čierne korenie

3

Príprava cvikovej omáčky:
Očistenú a jemne nastrúhanú cviklu
opražíme na olivovom oleji. Zalejeme červeným vínom a osolíme.
Scedíme šťavu a zvyšok zjemníme
maslom. Môžeme pridať aj škoricu.
Ozdobíme s hrachovou kašou,
bylinkami a gilovaným zucchini

1

Zoberieme filetu pstruha a okoreňíme ju soľou
a čiernym korením. Jemne opražíme špenát na
masle, okoreníme ho so soľou, cesnakom, a naplníme pripravené filety pstruha. Na ozdobu môžeme
pridať aj mrkvu

2

Takto pripravené filety stočíme do rolky a
obalíme v alobale. Do vody pridáme soľ, kôpor,
polovicu citrónu, šalviu, ocot a pomaly filety
varíme po dobu asi 10 minút. Uvarenú rybu
zbavíme fólie a zalejeme 50g rozupusteného
masla zmiešaného s posekanou šalviou a
nakrájaným zvyškom citrónu
66

Dobrú chuť!
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Ako sa sem dostať?
Lietadlom

Mena

od A do Z

Košický región

Neďaleko mesta Košice sa nachádza
medzinárodné letisko Košice s najdlhšou
pristávacou dráhou v Slovenskej republike, pričom spĺňa všetky medzinárodné
pristávacie a vzletové normy pre všetky
typy lietadiel a to ako osobnej, tak aj
nákladnej dopravy. Letisko sa tiež zaoberá
nákladnou dopravou. Bolo privatizované
a teraz ho prevádzkuje dcérska spoločnosť
viedenského letiska.

Slovensko ako časť eurozóny používa
Euro (EUR). Výmenu peňazí je možné
uskutočniť na ľubovoľnej pobočke banky.
Okrem toho sa v meste nachádza mnoho
bankomatov a väčšina obchodov akceptuje
aj platbu kartou.

Vlakom

Košice sú železničnou križovatkou, ktorá
spája západnú, východnú, južnú a severnú
Európu. Viac info je možné nájsť na
stránke (www.slovakrail.sk/en.html).

Аutom

Košice ležia blízko hraníc Schengenu
(92km). Majú medzinárodné cestné
spojenie (E50–Ukrajina, E71–Maďarsko,
E371–Poľsko). Nedávno bola dokončená aj
rýchlostná cesta R4 z Košíc k maďarským
hraniciam. Diaľnica spájajúca Budapešť,
Bratislavu a Viedeň začína pri Miškolci, čo
je 70 km na juh od Košíc.

Ubytovanie

Košický región má toho veľa čo ponúknuť:
ubytovanie v štýlových hoteloch, v
najstaršom hoteli na Slovensku, v biznis
hoteloch a apartmánoch priamo v
centre Košíc, či v jednoduchších hoteloch za výhodné ceny. Väčšina z nich
je eco-friendly, ponúka tradičné jedlá a
návštevník si môže byť istý, že sa dočká
vrelého privítania.
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od A do Z

Košický región
Igor Šimko, Šéfkuchár a predseda Košického Klubu
kuchárov a cukrárov

Jedlá a nápoje

Stará tradícia hovorí, že návštevníci by
mali byť privítaní chlebom a soľou. Čo
vás čaká v dnešnej dobe sú pomerne
nízke ceny, reštaurácie a najlepšia kvalita
potravín. Vynikajúce slovenské jedlá sú
podávané v takmer každej reštaurácii.
Okrem toho, juhovýchodnú časť
Košického kraja zaberá vinárska oblasť Tokaj, takže je možné ochutnať “víno kráľov

a kráľa vín” počas jedinečného zážitku pri
degustácii vína.
Typická cena jedla je asi 10 Euro za osobu.
Nie je bežné, aby prepitné bolo zahrnuté v
cene, ale ak chcete vyjadriť svoju vďačnosť
a spokojnosť s obsluhou, môžete nechať
servírke 5-10% z celkovej sumy.
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od A do Z

Košický región

Nakupovanie?

Dejiny

Historické grófstvo Abov sa rozprestieralo na územiach, ktoré sú dnes súčasťou
Slovenska a Maďarska, jeho rozvoj bol
podporený vďaka výhodnej polohe na
rôznych obchodných cestách. Názov Abov
sa pravdepodobne začal používať začiatkom 11. storočia, kedy po smrti uhorského kráľa svätého Štefana si toto územie
podmanil Aba Samuel. Názov regiónu bol
teda odvodený od slova „aba“, čo znamenalo „otec“. V 13. storočí sa grófstvo Abov
osamostatnilo a dôležitú úlohu v rozvoji
regiónu okrem rodiny Abov hrali aj prisťahovalci z nemeckých horských oblastí
a rôzne náboženské rády, ako napr. rád
Premonštrátov v Jasove. Panovanie rodu
Abov sa skončilo bitkou pri Rozhanovciach ( 1312 ), ale ani to neukončilo
migráciu ľudí do regiónu. S príchodom
rodín Anjou a Luxemburg sa región sa
stal jednou z najhustejšie obývaných
oblastí maďarského kráľovstva, miesto
prekvitajúceho domáceho aj zahraničného
obchodu a to predovšetkým s východnou Európou, Poľskom a Ruskom. Počas
obdobia protihabsburského povstania bola
táto oblasť centrom odporu a kongres 13
oblastí Horného Uhorska sa schádzal v

Košiciach. Na základe mierovej zmluvy s
Gabrielom Bethlenom a neskôr Gyorgy
Rákocim I, bol Abov na krátku dobu
začlenený do Sedmohradského kniežatstva. Reforma verejnej správy prebehla za
čas vlády Jozefa II v roku 1785, kedy bol
okres Turňa pripojený ku grófstvu Abov,
takto to ostalo, s menšími prestávkami, až
do roku 1923.
Košice je mesto s pohnutou a slávnou
minulosťou, najstaršia dochovaná písomná zmienka je z roku 1230, v ktorej je
nazývané ako „Villa Cassa“. Jeho erb je najstarší v Európe, čo je skutočnosť doložená
listom z roku 1369. Mestské historické
pamiatky - z rôznych epoch - sú sústredené v historickom centre mesta, ktoré
je Mestskou pamiatkovou rezerváciou.
Rekonštruovaná Hlavná ulica, lemovaná
meštianskymi domami a palácmi, ponúka
svojim návštevníkom príjemnú prechádzku a je tiež miestom pre významné
spoločenské udalosti v živote mesta.

Väčšina obchodov a nákupných centier
je otvorených celý týždeň od pondelka
do nedele. Autentické ručne vyrábané
suveníry sa dajú kúpiť v dedinách, alebo
v špecializovaných obchodoch v mestách.
Odporúčame Vám, aby ste si zadovážili
niektorý typicky slovenský darček, ako
slamenná bábika, drevená hračka, alebo
keramika. Ak nechcete tradičný darček,
ale stále by ste si radi kúpili niečo skutočne
originálne, tak potom Vám odporúčame
zopár remeselníckych obchodíkov v Košiciach nachádzajúcich sa v „uličke remesiel“ na Hrnčiarskej ulici, ktorá je dobre
známa (je rovnobežná s Hlavnou ulicou
a možno ju nájsť za Miklušovou väznicou. Nájdete tu pekára, kováča, rezbárov,
výrobcu košíkov a iných.

Ručne vyrobené husle
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KOŠICKÝ KULINÁRSKY CHODNÍČEK
DEŇ 1
Príchod do Košíc. Domáce jedlo a
poklady mestskej kultúry
Ubytovanie v ekologickom hoteli “Dalia”
(www.hoteldalia.sk/en/eco-friendly-hotel) s vynikajúcou polohou v centre mesta
(5 minút chôdze z Hlavnej ulice). Hotelová reštaurácia ponúka raňajkový bufet
s ponukou organických čajov, zdravými
lahôdkami a jedlami. Obed sa podáva
v reštaurácii “Golem” (centrum mesta)
(www.pivovar-golem.sk/eng/index2.
html), ktorá sa môže popýšiť vlastným
pivovarom. Po chutnom obede nás čaká
objavovanie fascinujúcich zázrakov Košíc. Historické pamätihodnosti mesta – z
rozličných časových období – sú sústredené v historickom centre mesta, ktoré
reprezentuje Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Zrekonštruovaná Hlavná ulica,
lemovaná meštianskymi domami a palácmi, ponúka návštevníkom príjemnú
prechádzku a je dejiskom všetkých hlavných udalostí v živote mesta. Zázraky
tohto zájazdu sa nikdy nekončia. Gotická katedrála sv. Alžbety (Dóm sv. Alžbety) vybudovaná v rokoch 1378-1508.
Kaplnka sv. Michala je jedno-loďová
gotická budova zo 14. storočia. Pôvodne
kaplnka cintorínu je druhou najstaršou
budovou v Košiciach. Štátne divadlo
v Košiciach bolo postavené v neobarokovom štýle počas rokov 1879-1899.
Forgáčov palác, v štýle empír, je dvojpodlažný palác vybudovaný pre šľachtu
na začiatku 19. storočia a v súčasnosti je
sídlom Štátnej vedeckej knižnice. Východoslovenské múzeum, majestátna novorenesančná budova pochádzajúca z
roku 1899. Večera v štýlovej reštaurácii a
hostinci Villa Regia (www.villaregia.sk).
Interiér má atmosféru časov minulých
ale modernú interpretáciu. Odporúčané
špeciality, ako napr. “Máčanka” - kyslá
hubová polievka s krutónmi (kúskami
opečeného chleba) – čakajú len na Vás.

DEŇ 2

DEŇ 3

Cesta za zdravím: ochutnávka čaju, oboznámenie
Vychutnajte si tradičné slovenské víno a
sa s produkciou prírodných výrobkov
objavte príťažlivé okolie ako stvorené na relax
a klimatickými a krasovými kúpeľmi
Navštívime Čajovňu v Bioinštitúte
http://www.bioinstitut.sk/kontakt.
html v centre mesta Košice za účelom ochutnávky čajov. Priamo pod
čajovňou sa nachádza obchod s viac
než 140 druhmi čaju a liečivých bylín.
Opúšťame mesto a smerujeme k dedine Malá Ida na krátku návštevu
spoločnosti KUK FUK (www.kukfuk.
sk/index.html) – domáceho výrobcu
6-vaječných cestovín. Obed sa podáva
v reštaurácii Slamený dom.
Možnosť 1. Zájazd pokračuje do blízkych klimatických kúpeľov Štós (www.
kupele-stos.sk). Kúpele sú zamerané
na liečbu chorôb dýchacieho systému.
Možnosť 2. Jasovská jaskyňa: v roku
1846 sa stala prvou jaskyňou prístupnou verejnosti. Jasovská jaskyňa
zapísaná je aj v zozname svetového
dedičstva UNESCO.
Večera v reštaurácii “Starý mlyn”
(www.starymlyn.sk). Týmto mlynom, vlastníkom ktorého bola rodina
Brostl, môže byť prezentovaná éra
moderného mletia v 20. storočí.
Po zaujímavom dni plnom dobrodružstiev a lahodného jedla sa vrátime
nazad do Košíc, do hotela Dalia.

Návšteva spoločnosti Frucona Košice
http://www.frucona.sk/, ktorá sa zaoberá výrobou alkoholický a nealkoholických nápojov, sirupov, nakladanej
zeleniny a ovocného octu.
Dedina Valaliky sa nachádza niekoľko
kilometrov od Košíc a je známa kvôli
svetoznámemu umelcovi Ladislavovi
Staňovi
(www.sochyaobrazy.sk/onas/ladislav-stano-ml).
Obed v zariadení “Hostinec u gazdu”
vo Valalikoch (www.facebook.com/
HostinecUGazdu).
Približne 15 km od Košíc leží obľúbený
ranč “Tara” ponúkajúci svojim návštevníkom širokú škálu možností počas
celého roka. Návšteva spoločnosti
J a J Ostrožovič v obci Veľká Tŕňa
(www.ostrozovic.sk). Ubytovanie v
apartmánoch. Veľká Tŕňa – Tokajský región je geograficky uzavretá
vinárska oblasť v povodí rieky Bodrog.
Iba tu sa dajú nájsť kamenné stráne
starej sopky, ktoré sú zohrievané
teplým vánkom vanúcim z maďarskej
puszty a iba tu sa vyskytuje vzácna
a ušľachtilá pleseň Botrytis Cinerea,
základ Tokajských výberových vín. Vo
vínnych pivniciach sú uložené dubové
sudy, v ktorých zreje víno kráľov a
získava tak svoju chlebovú príchuť.

DEŇ 4
Odchod do Košíc

7171
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Program cezhraničnej spolupráce ENPI

Maďarsko–Slovensko–Rumunsko–Ukrajina

z prostriedkov Európskej únie

Táto publikácia bola vytvorená v rámci projektu“ Dedičstvo kulinárskeho umenia Karpatského regiónu”.
Hlavnými partnermi projektu sú: Turistické združenie regiónu Ivano-Frankivsk a mestského zasupiteľstva
Ivano-Frankivsk z Ukrajiny, Združenie "EcoLogic" ako aj Obchodná a priemyselná komora kraja Satu Mare z
Rumunska, Košická regionálna komora SOPK zo Slovenska a asociácia Szamos-bazár z Maďarska.
Všeobecným cieľom projektu je zachovanie tradičnej karpatskej kuchyne s bohatou škálou rôznych kulinárskych špecialít, čo napomôže zachovaniu miestneho kultúrneho dedičstva a udržaniu trvalého regionálneho
rozvoja.
Projekt "Dedičstvo kulinárskeho umenia Karpatského regiónu" je realizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce
Európska únia sa skladá z 27 členských štátov, ktoré sa rozhodli postupne prepojiť svoje know-how, zdroje a
osudy. Spoločne, počas obdobia rozširovania (50 rokov), si vybudovali stabilnú, demokratickú oblasť, ako aj
trvalo udržateľný rozvoj pri zachovaní kultúrnej rozmanitosti, tolerancie a osobnej slobody. Európska únia je
odhodlaná zdieľať nielen svoje úspechy, ale aj hodnoty s ďalšími krajinami a národmi za hranicami svojho
územia." Európska Komisia je výkonným orgánom Európskej únie.
Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajinský ENPI program cezhraničnej spolupráce má byť realizovaný v
období rokov 2007-2013 na vonkajších hraniciach zúčastnených členských štátov EÚ s Ukrajinou. Nástroj
európskeho susedstva a partnerstva podporuje cezhraničnú spoluprácu na vonkajších hraniciach EÚ.
Všeobecným cieľom projektu je posilniť a prehĺbiť spoluprácu ekonomicky, ekologicky, a sociálne medzi
Zakarpatským, Ivano-Frankivským a Chernivetským regiónom Ukrajiny, ako aj medzi oprávnenými a priľahlými oblasťami Maďarska, Rumunska a Slovenska.
www.huskroua-cbc.net, info@huskroua-cbc.net.
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Na Ukrajine
Turistické združenia regiónu 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
V Rumunsku
Združenie EcoLogic
Unirii Boulevard, 12A/86, 430272, Baia Mare,
Maramures County, Romania
tel + 40 262 224035
fax + 40 262 224035
editp@nvn.ro
www.ecologic.romm.ro
Obchodná a priemyselná
komora v Satu Mare
4 Decebal St., Satu Mare, 440006, Romania
tel + 40 0261 710 790
fax + 40 0261 715058
director@cciasm.ro
www.cciasm.ro
V Maďarsku
Združenie Szamos-Bazár
4913, Hungary
Panyola
Mezővég út 62.
tel +36 06 20 417 4188
zsu@panyola.hu
www.facebook.com/gasztrout
Na Slovensku
Klub kuchárov a cukrárov
Čingovská 2, 040 12, Košice, Slovakia
tel + 421 918 380 962
info@szkc-ke.sk
www.szkce-ke.sk
Slovenská obchodná a priemyselná komora,
Košická regionálna komora
Žižkova 6, 04001 Košice, Slovakia
tel + 42 1556998094
fax + 42 1556998282
materiálu je výhradnou zodpovednosťou Turistického združenia regiónu Ivano-Frankivsk a
v žiadnom prípade neodráža názory Európskej únie

www.culinaryheritage.org

Reprezentačné kancelárie Dedičstva kulinárskeho
umenia karpatského regiónu

