карпатська мережа
кулінарної спадщини
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Пізнай смак Марамурешу!
Сату-Маре. Унікальна подорож крізь час
20

У

Г

О

Р

Щ

И

Н

Угорщина смакує

А

40

С Л О В А Ч Ч И Н А

Гармонія їжі та вина
56

ОРГАНІЧНА ТА ТРАДИЦІЙНА ЇЖА
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СВІТ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ - РОДИННА ГОСТИННІСТЬ

НЕЗАБУТНІ СПОГАДИ

НЕЗВІДАНА СТОРОНА ЖИТТЯ
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ірську місцевість Івано-Франківської

Ї

області називають також Гуцульщиною на

честь етнічної групи, що переважно населяє
українські Карпатські високогір’я. Відвідини
цієї місцевості дозволять відчути магію
традицій гуцулів, смак місцевих страв,
колорит святкувань
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Гуцульські пригоди: у пошуках кулінарних
скарбів

В

исота

гірських

полонин,

де випасається худоба, в ІваноФранківських Карпатах - 1600 метрів,
що на 300 метрів вище від найвищих
гірських пасовищ у Альпах. Завдяки
цьому поживні властивості та смак
полонинського молока та молочних
продуктів – неперевершені

Фото Андрія Майовського
www.shutterstock.com/gallery
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Т

ак

виготовляли
вершкове
масло сотні
років тому і
продовжують
виготовляти
зараз на
Полонині Діл у
Верховинському
районі
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Р

озкішні

Карпатські

ландшафти,

свіже

повітря та чисті ріки виплекали сотні поколінь
гостинних та щедрих людей. Ви будете вражені
складністю

візерунка

на

традиційному

костюмі господарів, і водночас, простотою та
щирістю їхньої вдачі
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П

ід час частування гуцули п’ють "по колу" один до одного,

а тости проголошуються короткими і дотепними віршами –
«коломийками». Станьте учасником демонстрації старовинного
обряду – гуцульського весілля, з троїстими музиками, справжньою
весільною церемонією, піснями й гуцульськими танцями

М

аєте

навчитися

найдавніший

шанс

танцювати
гуцуль-

ський танець аркан та
коломийки
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А

би

відчути повною мірою
гастрономічний колорит
Українських Карпат, ви

відвідаєте південно-східну
частину регіону – Покутський
край. Літня відпочинкова
зона Стариця біля заплави
р.Прут. Тут ви можете
навчитися ловити рибу,
отримати насолоду
від відпочинку
на сіновалі

С

тариця – місце,

де живуть сотні видів

рослин та тварин, особливо
зникаючі види – жовте

та біле латаття, степова
8

8

черепаха
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У

селі Стрільче Го-

роденківського району збережена унікальна традиція
– випікання хліба прадавнім
способом на бездріжджовому тісті. У садибі Володимира Романіва вас долучать до
цього процесу. Випікання
хліба здійснюється безпосередньо на кам’яному дні старовинної печі. Такий хліб не
псується і не черствіє впродовж двох тижнів!
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В

и станете свідками приготування

меду, а якщо виявите сміливість (не побоїтеся бджолиних жал) – зможете власноручно
викачати мед зі стільника і отримати досвід
бджільництва. Тут же ви матимете змогу придбати унікальні природні антиоксиданти –
мед, віск, прополіс

11

Коломийський музей Гуцульщини та Покуття
Вступ до гончарства. Це схоже на казку…

12

К

оломийські музеї довершать ваші відкриття: ви бу-

дете приголомшені красою! Нарешті ви зрозумієте звідки
беруться такі смачні страви – їх готують талановиті люди з
винятковим естетичним чуттям…

Музей Писанки. Майстер-клас з
розпису й реставрації писанки
згідно місцевих традицій
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Улюблений десерт відвідувачів
у садибі «У Вуйка Василя»
14 14

Смак, що не змінюється понад п’ятсот років

Вареники з вишнями
1

Вишню засипте
цукром і дайте пів
години постояти

ІНГРЕДІЄНТИ
Для тіста
3 склянки
пшеничного
борошна
3/4 склянки
дуже холодної
води
1 яйце,
маленька дрібка
солі

2

Борошно висипте на
стіл у вигляді конуса.
У центрі зробіть
заглибинку, додайте
солі, вбийте яйце.
Доливаючи поступово
воду, вимішайте
еластичне тісто.
Місити слід близько
20 хвилин, доки тісто
не почне відлипати від
рук. Може здатися,
що тісто дуже липке,
але повірте, через 20
хвилин воно стане
таким, як треба!
Краще не підсипати
борошно, щоб тісто не
стало занадто тугим

3

Тісто розтачайе
в лист товщиною
1,5 – 2 мм і виріжте в
ньому кружечки

4

Вишню відкиньте
на сито чи друшляк, сік
зберіть в каструльку –
він вам ще знадобиться

5

У центр кожного
кружечка покладіть
вишні (по 2 ч.л.),
заліпіть краї кружечка,
формуючи своєрідний
півмісяць

Для начинки
4 склянки вишні
без кісточок
1/2 склянки
цукру

6 порцій

6

У великій каструлі
приготуйте окріп
(можна його підсолити
трішки). Викладіть
порцію вареників і
варіть до тих пір, доки
вони не спливуть на
поверхню, після цього
поваріть ще буквально
1 хвилину. Вийміть
готові вареники на
друшляк та обдайте
холодною водою.
Так само варіть
решту вареників.
Полийте готові
вареники розтопленим
вершковим маслом,
злегка підкиньте у
мисці (оберніть), щоб
не злиплися

Подавайте вареники зі
сметаною та вишневим
соком або ж з йогуртом

15

Смачного!
До вареників можна приготувати вишневий
соус з соку, що залишився. Для цього просто
додатйе у нього 2 чайні ложки кукурудзяного
крохмалу та проваріть на невеличкому вогні
до загуснення

від А до Я

Івано-Франківська область

Можливості
для проживання

Валюта

В Івaно-Франківській області є ціле
розмаїття закладів, в яких можна
зупинитися. Але по-справжньому
Як дістатися до нас?
Ви зможете відпочити в осередках
живої природи, пізнати довкілля,
покуштувати традиційні для того чи
Літаком
іншого села смачні домашні страви,
Івано-Франківський аеропорт
приготовлені зі свіжих екологічно
пропонує регулярні рейси до Києва,
чистих продуктів. Для цього оберіть
Харкова, Сімферополя, Одеси, Москви. приватні садиби гостинних горян. Вас
З міжнародного аеропорту Львова
зустрінуть, як найдорожчих гостей,
(150 км від Івано-Франківська)
створять незабутню і теплу домашню
виконуються авіарейси до Києва, Відня, атмосферу. Крім того, відпочинок у
Москви, Варшави, Стамбула, Мюнхена, сільських садибах значно дешевший
Мілану, Венеції (www.lwo.aero).
і не менш якісний, ніж у готелях чи
Головні повітряні ворота України –
пансіонатах.
Київський аеропорт «Бориспіль» (570
км від Івано-Франківська) пов’язаний
авіамаршрутами майже з усіма
країнами Європи, а також з багатьма
великими містами світу
(www.airport-borispol.kiev.ua).

Національна валюта – гривня (UAH).
Обмін валют здійснюється у кожному
банку. Найпопулярніші валюти для
обміну – євро, долар США, фунти
стерлінгів, російський рубль.

Мови

Офіційні мова та основна мова
повсякденного спілкування –
українська. Переважна більшість
міської молоді спілкується іноземними
мовами, зокрема англійською, значна
частина населення добре володіє
російською мовою. Представники
туристичної індустрії мають навички
спілкування російською, польською,
рідше – англійською та німецькою
мовами.

Автотранспортом

Якщо Ви подорожуєте автомобілем
з Європи або Росії, тримайтеся
автомагістралі E 50, а потім оберіть
дороги: H 10, H 09, H 18. Їдучи з
півдня по E 85 повертайте на H 18, щоб
дістатись Івано-Франківська.
Крім того, існує пряме автобусне
сполучення Івано-Франківська з
Києвом, Прагою, Варшавою, Брно,
Неаполем, Палермо. Зручним є
сполучення з сусідніми Львовом,
Тернополем та Чернівцями.

Потягом

Івано-Франківськ має пряме залізничне
сполучення з Києвом, Харковом,
Одесою, Львовом, Чернівцями, а
також Москвою, Санкт-Петербургом,
Мінськом. Сезонні маршрути з'єднують
Івано-Франківськ із Софією, Варною та
Бухарестом.
Повний розклад руху потягів можна
знайти на офіційній веб-сторінці
«Укрзалізниці» www.uz.gov.ua.

Інтер’єр відомого ресторана Івано-Франківська
“Світлиця Мулярова”
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Косівський базар. Ця пані вив’яже
Їжа та напої
традиційну шкарпетку швидше, ніж за Культура ресторанного дозвілля стає
пів години. Засікайте час!
все більше популярною у регіоні, тут
постійно з’являються нові оригінальні
заклади – від фешенебельних
європейських ресторацій до
традиційних гуцульських колиб.
Переконайтеся самі в тому, що місцеві
кухарі з душею ставляться до процесу
приготування їжі, кожна страва
виходить особливою.
І в будь-якому випадку ціна
поступається смаку та якості страв.
Адже ціни на харчування - переважно м’яса, гуцульські вареники, покутський
хліб, випечений на дні кам’яної печі,
демократичні, відвідання закладу в
ароматний медівник з натурального
середньому коштуватиме 5-10 євро
меду, узвар з сухофруктів.
на одну людину. Чаєві не прийнято
Насолоджуйтеся, завтра Вам
включати у рахунок. Якщо вам
запропонують інше меню…
сподобалося обслуговування – ви
можете залишити офіціанту приблизно Настояний на семи травах «Бальзам
Прикарпатський» та ялівцевий джин
5- 10% від суми замовлення.
«Карпатський» ви зможете без зусиль
А найбільше Вас захопить святкове
придбати у кожному супермаркеті
багатство страв на столах у сільських
та фірмовій крамниці, проте тільки у
садибах. Традиційна їжа гуцулів,
нашому регіоні! Це те, що достойне
покутян та бойків зберігає смак
Що купити?
стати найкращим брендовим
тисячолітньої історії предків.
Усі крамниці й торгові центри
подарунком за підсумками Ваших
Скуштуйте бойківську начинку на
відкриті впродовж тижня з понеділка
Карпатських пригод.
основі десятків яєць та відбірного
до суботи, деякі також у неділю.
Автентичну сувенірну продукцію
Карпати унікальні ще й автентичними
ручної роботи та стильні брендові
гуцульськими базарами. Саме тут ви
вироби з місцевим колоритом
зможете відчути особливий колорит і дух
можна придбати на традиційних
горян
базарах Косова, Кут, Верховини та
Яремче, а також у торгових центрах
Івано-Франківська та Коломиї.
Радимо придбати вишиваний одяг
від місцевих майстрів, інкрустовані
дерев’яні скриньки для коштовностей,
домоткані сумки, сувенірні гуцульські
сокирки, знамениті гуцульські вовняні
шкарпетки, а також глиняні горщики
для приготування ситних місцевих
страв.
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Знаменита тисменицька
начинка (хлібна запіканка
зі збитими яйцями, що
готується у духовці з м’ясом у
власному соці)

від А до Я

Івано-Франківська область

Активний відпочинок

Карпати – країна
неповторних мальовничих
краєвидів, юної весняної
зелені, сліпучої зимової
білизни, барвистих осінніх
відтінків, літнього тепла.
Любителі активного
відпочинку знайдуть тут
безліч задоволення від
високогірних сходжень
піших прогулянок, вело та
кінних турів, сплавляння
по гірських
річках на плотах і каное,
уроків приготування
традиційних страв,
або просто зможуть
спостерігати за дикою
природою та милуватись
краєвидами.

ДЕНЬ 1

ДЕНЬ 2

Традиційне Гуцульське
частування: Яремче –Татарів

Домашня їжа та
природні дива:
Татарів – Яблуниця

Приїзд до Яремче. Відвідини
Еко-туристичного
візит-центру. Тут ви дізнаєтесь про всі
можливі екологічні маршрути
Чорногірським масивом, цікаві
факти про східно-карпатську
флору й фауну, познайомитесь з
побутом гуцулів.
Садиба «У Лесі» (www.yaremcha.
com.ua/ulesi.html):
традиційне
гуцульське частування з чаркою
домашньої горілки, чорним хлібом, домашнім салом та соліннями. Перший майстер-клас туру
– приготування гуцульського борщу з чебрецем.
Село
Татарів,
де
на
вас
чекає
ватра
(традиційне гуцульське полум’я), шум
гірського потоку, гуцульські легенди, печена на вугіллі домашня
картопля з пряним м’ясом, чарка
домашньої наливки.
Ночівля у садибі «Анастасія»
(www.tatariv.info) та «Прутець»
(www.yaremcha.com.ua/prutetc.
html).
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Майстер-клас з приготування
вареників з брусницею, чорницею
чи яблуками (залежно від сезону)
або кукурудзяного гуцульського
десерту «малай» в садибі «Анастасія».
Поїздка до водоспаду Женецький Гук. Зупинка біля урочища
Женець. Це екологічно чиста
місцевість, тому дорогою до водоспаду ви можете без застережень збирати ягоди та гриби.
Наступна зупинка – Яблуниця,
що знаходиться на самому Яблуницькому перевалі (931 м над рівнем моря).
Ресторан-колиба «Високий перевал» (www.vorohta-tur.com). Тут
демонструють
старовинний
обряд – гуцульське весілля. На
«весілля» колиба запрошує гостей двічі на тиждень протягом
обіднього часу. До та під час розваг гостям подаються закуски
та наливки. У інший час, пропонується пакет, який включає
смачні місцеві напої.
Ночівля у затишку садиб «Прутець» та «Анастасія».

П Р О Г РА М А К УЛ І Н А Р Н О Г О Т У Р У І В А Н О - Ф РА Н К І В С Ь К О Ю О Б Л А С Т Ю
ДЕНЬ 3
Смак полонини:
Верховинщина
Отримавши нові враження, вирушаєте до с. Кривопілля поблизу
давнього селища Верховина. Поселення у садибі «Полонина Діл»
(www.karpaty.info). Підніміться
вгору на полонину. На полонині
ви маєте можливість власноруч
приготувати сир та придбати
продукти від фермерів.
Запрошуємо у високогірну мандрівку до полонини Берчиска.
Берчиска розташована на місцевості, з якої відкривається огляд
на найвищі Карпатські вершини
в Україні та Румунії.
Насолодіться обідом вівчаря просто неба – грибна юшка, печена
картопля, сир або бринза, домашній хліб з джемом з лісових
ягід.
Господар полонини особисто
познайомить Вас з сучасною
технологією екологічного виробництва продуктів з овечого та
коров’ячого молока та з діючим
міні-заводом мінеральної води.
Ви маєте змогу оглянути ландшафти, зробити кілька зйомок
птахів з фоторушниці.
Від’їзд до Полонини Діл. Вас чекає
вечеря. Господиня залюбки дасть
вам рецепт поданих бабусиних
страв.

ДЕНЬ 4

ДЕНЬ 5

Подих давнини: Косів Тучапи - Снятин - Підвисоке Стрільче - Шепарівці
Косів. Відомий в Україні та за
її межами базар автентичних
сувенірів. Далі ви вирушаєте
до рівнинної території Прикарпаття – Покуття. Cело
Тучапи Снятинського району.
Ферма «Магура», що славиться
розкішною екологічною городиною, садовиною та пасікою.
Варіант 1. Кемпінг Стариця на
околиці Снятина. У сонячну пору
господарі запропонують страви, приготовлені у вашій присутності на відкритому вогні.
Варіант 2. Снятин. Кафе «Підзамче» - комфортне місце з мальовничими околицями, з якого
відкривається краєвид на історичне місто. У кафе можна також спробувати місцеві страви
та наливки. Господиня залюбки
запропонує рецепт уподобаної
вами страви.
Село
Підвисоке.
Ресторан
«Край-рай». Місцевий аматорський фольклорний гурт продемонструє елементи покутських
сезонних святкувань: Зустрічі
зими з весною, Вербної неділі, Паски, Трійці, Івана-Купала, Свята
врожаю. Село Стрільче Городенківського району. Тут збережена
унікальна традиція випікання
хліба прадавнім способом. Такий
хліб не псується і не черствіє
впродовж двох тижнів! Тож
обов’язково придбайте декілька
хлібин для себе.
Приїзд до села Шепарівці Коломийського району. Вечеря та ночівля у садибі «У вуйка Василя».
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Міські культурні скарби:
Коломия - Тисмениця
Обов’язково зробіть екскурсію
садибою «У вуйка Василя» (www.
koluba.com). До інтер'єру ресторану «У вуйка Василя» вплетені
автентичні елементи побуту
галичан. Легкий сніданок – домашній йогурт чи кефір, домашня випічка або ж смачна каша
та склянка свіжого домашнього
молока чи липового/ромашкового чаю. Відтак ви вирушаєте
до одного з наймальовничіших
міст Галичини – Коломиї (перша
згадка датується 1240 роком).
Коломия – один з найвідоміших
культурних центрів Західної
України. Тутешній Національний Музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття
- єдиний український музей, що
входить до Королівської енциклопедії Великобританії як музей
світових шедеврів. Колекційні
збірки музею нараховують близько 50000 експонатів від періоду
трипільської культури до сьогодення (www.hutsul.museum). З
Коломиї Ви вирушаєте у напрямку Тисмениці. Поселення у садибі
«Княжий двір». Унікальна спа-послуга: заспокійлива процедура за
допомогою бджолиних вібрацій.
Після спа-процедур та короткої
прогулянки повертаєтеся на вечерю до «Княжого двору».
ДЕНЬ 6
Останній день туру
Умиротворений сніданок –
останній штрих у кулінарній
палітрі Івано-Франківщини

Традиції
Р

Д

У

М

У

ва повіти Румунії –

Марамуреш та

Сату-Маре

– відкривають великі природні та культурні багатства,
серед яких місцеві традиції
сільського господарства, приготування страв та їх споживання займають чільне місце
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Н

І

Я

Врая Марія пригощає тістечками
гостей Міжнародного фестивалю
Карпатської кулінарної спадщини,
Україна, травень, 2013
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М

араму реш

розташований в географічному

серці

Європи.

Це земля багатої міфології, вражаючих пейзажів і прадавніх звичаїв.
Тут

ретельно збережена

культура, традиції і спосіб життя середньовічного
минулого

Традиційне весілля в Марамуреші
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Пізнай смак Марамурешу!
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В

горі на субальпійських пасовищах,

ви відкриєте для себе органічний зв’язок
між краєвидом, людьми і тваринами, ви
відчуєте родинне тепло і смак неба...
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Г

остинний дім «Ірина»: спечи свій

власний хліб у традиційній печі на подвір’ї,
насолоджуючись красою села Десешті і
традиційними околицями
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Д

ерев’яні

ворота

Марамурешу - елементи
архітектури,

що

незапе-

речно передають місцеву
ідентичність цього регіону.
Одвічні символи – кручена мотузка, сонце, дерево
життя на цих воротах – є
оберегами оселі та сім’ї від
примусового зла
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С

куштуйте традиційне сливове бренді під назвою «палінка» або «горінка». Існують

різні «докази», що свідчать про якість цього напою. Якщо розтерти в руці краплю «горінки»
ви відчуєте запах, схожий на запах меду. Пізніше, коли ви потримаєте напій в келеху, доки
проказуватимете Господню молитву, над ним утвориться «комірець» з крапель, схожих на
перли. Чим більше дрібних перлин – тим кращою є «горінка»
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Рецепт старої Румунії від шеф-кухаря Зоріки Гіургі

Квасолевий суп з копченою шинкою
в хлібі, з салатом з червоної цибулі

1

ІНГРЕДІЄНТИ
Для супу
Для салату
1 кг квасолі
2 кг червоної
850 г копченого цибулі
свинячого окісту 100 мл олії
300 г моркви
20 г солі
200 г селери
20 мл оцту
350 г брукви
10 білих круглих
чебрець
хлібин, в яких
лавровий лист буде подаватись
50 г зеленої
суп
петрушки
40 г солі
перець
мелена солодка
паприка
100 мл олії
400 г сметани
10 порцій

Залийте квасолю на ніч перед приготуванням супу.
Помийте овочі і наріжте на дрібні шматочки

2

Після цього обсмажте їх усі разом в олії безпосередньо
в каструлі, де буде готуватися суп. Коли овочі будуть
готові, залийте їх водою і додайте квасолю і подрібнену
шинку. Додайте солі , перцю та лаврового листка до смаку,
готуйте на повільному вогні, доки шинка та квасоля не
стануть м’якими

3

Окремо до сметани додаємо трохи борошна і розмішуємо,
додаємо солодку паприку. Потроху лиємо сметану в суп,
ретельно розмішуючи, щоб уникнути утворення грудок.
Дайте супу покипіти ще 10-15 хвилин. Наприкінці додайте
дрібно нарізаної петрушки або чебрецю для аромату

4
5

Відріжте верхню
частину хліба, вийміть
м’яку частину і залийте
супом. Цей суп подають
із зеленню петрушки і
салатом з червоної цибулі

Салат. Ріжемо червону цибулю скибочками, частково
відтискаємо її, щоб вона не була надто гострою, додаємо
спеції, олію та оцет
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Смачного!

від А до Я

Повіт Марамуреш

Як дістатися до нас?
Літаком

Потягом

Автотранспортом

Їжа та напої

Австрійські авіалінії, Alitalia, Air France,
TAROM - найпопулярніші авіалінії
в Румунії. Бухарест знаходиться на
відстані двох годин льоту від більшості
міст Західної Європи. Інші румунські
міста, в т.ч. Тімішоари, Клуж, Орадя,
Арад, Бакеу, так само мають добре
повітряне сполучення з Австрією,
Німеччиною, Італією, Угорщиною через
авіакомпанії Австрійські Авіалінії,
Карпат Ейр, Таром, Блу Ейр та Віз Ейр.
Місто Бая-Маре розташоване на відстані
550 км від Бухареста. Добре повітряне
сполучення пропонує авіакомпанія TAROM: www.tarom.ro.

Звичайно, ви можете подорожувати
до Бухареста автомобілем! Тримайтеся
спочатку напрямку DN1C, потім - DN1.
Дороги в доброму стані. Проте, ця
подорож займає більше часу, оскільки
у цій частині країни ще поки що не
побудований «хайвей». Кордон між
Румунією і її західними сусідами є
лише формальністю. Значна кількість
автобусних маршрутів зв’язує Бухарест
і головні румунські міста з Афінами,
Берліном, Будапештом, Копенгагеном,
Франкфуртом, Істанбулом, Лондоном,
Міланом, Мюнхеном, Парижем, Римом
та Віднем. Туристи, що прибувають
до Марамурешу з-за кордону, можуть
використовувати спеціалізовані вебсайти: www.eurolines.ro і www.atlassib.ro.
Для послуг тих, хто їде до Марамурешу
з інших регіонів Румунії чи тих,
хто надає перевагу громадському
транспорту діє веб-сайт:
www.autogari.ro.

Подорож потягом з інших країн
Європи до Румунії триває від 6 годин
(Будапешт - Тімішоаре) до майже
46 годин (Лондон - будапешт). Про
послуги румунської залізниці CFR
Romania та про розклад руху потягів
інформує веб-сайт www.cfr.ro.

Протягом літніх місяців відвідувачі
можуть насолодитися гарною погодою
і спостерігати за рухом повсякденного
життя на відкритих терасах барів.
Типова їжа не є дорогою - приблизно
10-15 євро на людину. Якщо вам
подобається обслуговування, ви
завжди можете залишити офіціантам
5-10% від загальної вартості
замовлення.
У невеликих селах пропонують
домашню їжу місцеві гостьові
будинки. Ви можете скуштувати
неймовірно смачні домашні страви,
приготовані з продуктів власних
ферм та присадибних господарств за
дуже розумними цінами. Ці страви
зазвичай подаються з домашнім вином
чи палінкою / горінкою - «вогненним
духом» зі слив, яблук або груш.
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Валюта

Національна валюта - лей. Обмін
валюти можна зробити в будьяких банківських філіях. Хоча
Марамуреш вважається сільською
місцевістю, існує розвинена мережа
банківських філій і банкоматів,
що дозволяють обміняти гроші,
коли вам потрібно. Все більше
місць дозволяють робити карткові
розрахунки. Найбільша кількість
банків та банкоматів у містах
Бая-Маре, Бая Спрі, Борса,
Кавнік, Драгомірешті, Салістеа
де Сус, Сеіні, Сігету Мармацієй,
Сомкута Маре, Тиргу Лапус, Таутіі
Маргераус, Улмені і Вішеу де Сус. У
сільських районах туристи можуть
знайти банки і банкомати в Барсані,
Богдан Воде, Ботіза, Фаркаса,
Мойсей, Окна Шуґатаґ, Сапинці.
Більшість банків дозволяють
обмінювати валюту, так що немає
необхідності носити з собою великі
суми готівки.

Можливості
для проживання

Багато місць, де можна зупинитися
в повіті Марамуреш, але
якщо ви вирішите відвідати
сільську місцевість, ви
будете насолоджуватися
архаїчними ландшафтами,
що сформовані під впливом
традиційного сільського
господарства, милуватися
пагорбами і гірськими
вершинами, смакувати домашні
страви. Приватні сімейні
пансіонати в історичному
Марамуреші пропонують
тепло, усамітнення та якісні
послуги.

П Р О Г РА М А К УЛ І Н А Р Н О Г О Т У Р У П О В І Т О М М А РА М У Р Е Ш
ДЕНЬ 1
Ласкаво просимо
до Бая-Маре
Прибуття до готелю Іґніс. Долучити до світу доброї їжі та
палінки допоможе тур до Старого центру Бая-Маре побудови 15-16 століття. Діючі тут
музеї та галереї демонструють цінні артефакти, особливо музей села, етнографічний
та народний музей, де розташовані
виставки
традиційної дерев’яної архітектури
та архаїчних дерев’яних пристроїв і нині популярних серед
мешканців Марамурешу.
Недалеко від ринку знаходиться Вежа м’ясників, або Бастіон
М’ясників (побудований Гаспаром Драгі в 1547 році). Бастіон
збудовано як захисну вежу для міста, за значного сприяння Гільдії
м’ясників. Бастіон був зруйнований кілька разів, і відновлений
протягом століть. Вечеря у ресторані Іґніс.

ДЕНЬ 2

ДЕНЬ 3

Смаки традиційної їжі від Мара
Веллі до Пойяна Бразілор

Екскурс в країну дерева

Маршрут починається з крутого і звивистого підйому в лісисті
гори. Перевал Ґутай. Подорож
триває по горбистому серпантину на шляху до Десешті. Ви
не зможете пізнати історії Марамурешу, не пізнавши Долини
річки Мара. Ця долина дарує первозданну красу, ідилічні пасторальні пейзажі, повне занурення
у багатовіковий уклад життя
румунського народу. Завітайте
до знаменитої Щасливої рибки.
Для Вас: смак традиційного сніданку в автентичному дерев’яному ресторанному комплексі,
насолода свіжістю довколишніх
лісів, а також спостереження за
форельним промислом.

Будешті - приклад дерев’яного
зодчества (дерев’яні ворота, дерев’яні будинки, дерев’яні церкви
- пам’ятки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).

Ущелина Татарулуй. Це унікальний природний комплекс, що є наслідком ерозії у вулканічних породах через бурхливі води струмка
Бразілор. Обривисті скелі вкриті золотисто-жовтим лишайником, що служить ідеальним
місцем гніздування зникаючих
видів птахів. Відвідини пасовища на екологічній фермі в Кампул Татару відкриє вам місцеві
породи худоби Марамуреської
Бурої. Цього дня ви самі відчуєте
смак вищого сорту яловичини від
«щасливих» корів, приготованих
традиційним способом.
Наступний візит до лісових боліт Пойяна Бразілор. В оточенні
ялівцю на болоті росте невеличка м’ясоїдна рослина Drossera
Rotundifolia.
Проживання у дерев’яному будинку Тіплеа.
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У селі Сарбі ви познайомитеся з
процесом виробництва палінки,
скуштуєте традиційний пиріг
і познайомитеся з унікальними
механічними пристроями, що
обслуговують селянський побут
і приводяться в дію силою води.
Місцева кондитерська в Окна
Шуґатах. Cмак традиційних
Марамуреських пирогів, джемів та сиропів. Пообідавши у
пансіонаті Дойна цього дня Ви
переконаєтеся, що їжа Марамурешу дуже смачна. Це свого часу
оцінив видатний румунський
гастрономічний критик та гурман Раду Антон, якого смак місцевих страв свого часу надовго
затримав у цьому місці.
Переїзд до Сігету. У давній столиці історичного Марамурешу
(перша згадка датована 1326
роком) вам відкриються залишки давньої фортеці з періоду
фракійців і даків, традиційний
ринок П’ята Аґроаліментара,
унікальний Музей Села просто
неба.
Проживання у гостьовому будинку Іурка (www.casaiurca.ro/en/
galerie.php).

С

ліди історії у повіті

Сату-Маре витиснені людьми
в камені та їхніх пам’ятних
справах. Наш триденний тур
доведе Вам це!
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Сату-Маре. Унікальна подорож
крізь час

В

ідпочинок повинен бути легким, щоб занурити вас у свято незалежно від того,

в яку пору року ви подорожуєте в Сату-Маре. Наші свята - ще одна причина, чому ця область Трансильванії
здається повною життя і автентичності
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У

Вамі візантійська традиція збереглась у

стародавніх ремеслах, місцевій кераміці, дерев’яних
церквах. Познайомтеся з місцевим гончарем Іштванфі Гезою
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П

огляньте на красиву

синагогу, зверніть увагу на вражаючий Римсько-католицький
собор, рухаючись вулицею відвідайте греко-католицький і
православний храми, розташовані на відстані кількох метрів
один від одного!
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І

знову насолода, на цей раз добре відомим у світі напоєм Zetea (від

прізвища родини-виробника напою). Майстер клас від виробника завершиться
частуванням знаменитими напоями «Зетіа», палінка і цуйка. Напої повинні
зберігатися в барелях з шовковичного дерева, принаймні п’ять років, або в
дубових бочках протягом двох років

Фото Pixeltaster
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Ситна їжа до доброго напою від шеф-кухаря Траяна Костінаса

Сармале (голубці)
ІНГРЕДІЄНТИ

1

Обсмажте цибулю та часник
у 3-4 столових ложках олії.
Коли цибуля стане золотистою,
додайте паприки й кукурудзяної
крупи та готуйте ще хвилину,
відкладіть, щоб охолодилася

2

У той же час, доведіть воду
до кипіння у великій каструлі.
Виріжте серцевину з капусти
і, коли вода почне вкриватися
бульбашками, помістіть
капусту у воду

3

Відділіть листки один за
одним, щойно вони почнуть
зм’якати і дайте їм охолонути.
У великій посудині змішайте
січене м’ясо, цибулю, рис,
сіль, перець, чебрець і добре
перемішайте.
Візьміть один листок
капусти в одну руку та
столову ложку повну
м’ясного фаршу – в другу

20 порцій

500 г січеного м’яса свинини
200 г копчених свинячих ребер
400 г рису
160 мл соняшникової олії
80 г кукурудзяної крупи
100 г помідорів
червоний пекучий перець
100 г червоного / зеленого
перцю
100 г ротонди
120 г цибулі
Сіль, перець, чебрець
Свіжий кріп та петрушка
2 капустини

6

4

Покладіть фарш у середину
листа і скрутіть в рол, як маленький
млинець з начинкою

5

Наріжте решту капусти,
вкладіть на дно керамічного
горщика, додайте половину
лаврового листя, трохи кропу і
кілька реберець, ротонду, перець,
помідори

Смачного!
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Розкладіть роли «сармале» по колу
в горщику. Покрийте їх знову шаром
нарізаної капусти, лаврового листя,
кропу, копчених ребер, подрібнених
помідорів, ротонди, перцю. Долийте
воду або бульйон, доки не покриєте
усі роли. Помістіть горщик у духовку
та готуйте при температурі 1802200С впродовж 2-3 годин або на
плиті на слабкому вогні протягом
4-5 годин. Переконайтеся, що страва
не сягає верху, оскільки в
процесі приготування рис
розбухає

від А до Я

Повіт Сату-Маре

Як дістатися до нас?
Літаком

Міжнародний аеропорт Сату-Маре
забезпечує п’ять щотижневих рейсів від
компанії TAROM: Сату-Маре – Бухарест
у всі будні дні.
Точки перетину митного кордону: з
Угорщиною –Петеа (автомобільний)
Урзичень (автомобільний) Бервені
(залізничний); з Україною – Халмеу
(автомобільний, залізничний);
повітряний –Сату-Маре.

Потягом

Можливості
для проживання

Існує багато пропозицій для
розміщення в повіті Сату-Маре,
більшість з них зосереджені в СатуМаре та інших містах, а також у
місцевості з термальними водами.
Значну кількість місць для проживання
надають готелі або мотелі, і зовсім
незначна кількість діючих гостьових
будинків – у сільській місцевості.

Їжа та напої

У всіх містах відкриті різноманітні
бари і ресторани на вибір відвідувачів.
В невеликих селах повіту Сату-Маре
ресторанні пропозиції обмежуються
кількома сільськими гостьовими
будинками або сільськими барами.
Жителі дуже теплі і відкриті і можуть
запросити вас на традиційний обід та
міцні напої у свої оселі.
Традиційний напій Сату-Маре
палінка цінується в першу чергу за
якість. Це найвідоміший природний
Автотранпортом
алкогольний напій Румунії на сто
Повіт Сату-Маре розташований
відсотків натуральний, зроблений з
поблизу кордону, відносно близько
кращих фруктів слив, яблук, груш, а
до чотирьох європейських столиць:
також абрикосів, персиків і вишень, які
Бухарест, Братислава, Будапешт.
залишають бродити і піддають процесу
Відстань від Сату-Маре до Ужгорода
дистиляції двічі або й тричі. Палінка
становить тільки 148 км.
завжди присутня на святковому столі
Щодо рейсів всередині країни, то до
Сату-Маре можна дістатися наступним чи на інших важливих подіях.
Вино також особливий і традиційний
чином, з Бухареста через Пітешти
– Сібіу – Клуж-Напока – Сату-Маре. З напій у повіті Сату-Маре, наприклад, в
Белтіузі уже сотні років існують понад
Молдови можна дістатися до Сату650 винних погребів.
Маре через Брашов, Тиргу-Муреш
і Клуж-Напока. З півночі Молдови
рекомендується маршрут Сучава
– Бистриця – Клуж-Напока – СатуМаре. Другий маршрут з Борси –
Неґрешті Оаш – Сату-Маре є менш
рекомендований через поганий стан
доріг.
Сату-Маре має пряме залізничне
сполучення з Клуж-Напока – на цьому
напрямку передбачені маршрути
до центрального, північно-східного,
південно-східного, південного та
південно-західного регіонів. Не менш
важливим є маршрут Орадя – СатуМаре, що пов’язує Сату-Маре із
Західним регіоном.
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Що придбати?

У повіті Сату-Маре, особливо в
містах, Сату-Маре, Негрешті Оаш,
Кареї і Таснад, діє мережа магазинів,
що обслуговують потреби населення.
Це – Auchan, Lidl, Billa, Kaufland. Всі
магазини і торгові центри відкриті
протягом тижня з понеділка по неділю.
Ви не залишитесь без подарунка:
сувенірні ляльки, одягнені в традиційні
костюми, що показують найдрібніші
деталі та елементи справжніх костюмів
регіону Оаш, а також відомі у всьому
світі намиста і маленькі вишивані
капелюшки для чоловіків. Придбайте
різьблені дерев’яні предмети для
вашого дому, ткані сумки і килими
ручної роботи, традиційні головні
убори для чоловіків,
керамічний глиняний
посуд з Вами і багато
іншого.

П Р О Г РА М А К УЛ І Н А Р Н О Г О Т У Р У П О В І Т О М С АТ У- М А Р Е
ДЕНЬ 1

ДЕНЬ 2

ДЕНЬ 3

Середньовічна архітектура
та традиції виноградарства:
Кареї-Таснаду-Белтіугу

Пам’ятники Сату-Маре

Історична та гастрономічна автентика:
Медіешу Ауріт – Біксад –
Вама – Негрешті Оаз – Валеа Маріеі

Після прибуття до повіту Сату-Маре ви вирушаєте до Кареї,
на зустріч з видатними архітектурними пам’ятками XIV - XXстоліття. Перед в’їздом у Таснад,
ви відвідаєте родинний склеп Каройї (Károlyi). Тут спочивають
вічним сном у бронзових саркофагах 36 членів цієї сім’ї.
Таснад. Відпочиньте і оздоровтеся
термальними водами на курорті
Таснад та пообідайте в одному з
численних затишних ресторанів,
де подають чудові румунські, німецькі або угорські страви. Винний шлях приведе Вас до шестисот винних льохів. Дегустація
місцевих вин. З місцевих сортів
винограду виготовляються знамениті Рислінг, Трамінер, Шардоне, Совіньон, Піно Грі та ін.
Повернення до Сату-Маре, де
можна розслабитися в одному з
найкращих спа з термальними
водами – Норд-Вест чи Аквапарк.
Вечеря у Club Poesis або ж в іншому традиційному ресторані на
околиці. Ви можете насолодитися живою музикою, фольклорною
програмою, де присутні традиційна сливова палінка, вина з кращих
виноградників.

Прогулянка містом Сату-Маре. Художній музей XIX століття (Vecsey hous) з унікальною
колекцією полотен видатного
живописця Ауреля Поппа. Адміністративний палац – найвищий будинок у Румунії. Пожежна
вежа 1904 р. висотою 45 метрів.
Єпископський палац XIX століття. Пам’ятка неоготичного
стилю - Римокатолицька церква (Кальварія).
Після ситного обіду в одному
з ресторанів NoPardon, Class,
Daemi, Miorița продовжуємо знайомство з пам’ятниками мультикультурного Сату-Маре.
Далі – вечірня подорож до Лівади, де на вас чекає знайомство з
фамільним замком родини Вексей (Vecsey) XVIII століття.
Ночівля у готелі Дан в Ліваді,
чи у Лакул Луї Пінтеа (Lacul lui
Pintea).

Медіешу Ауріт. Найбільший у
Східній Європі археологічний
комплекс із прадавніми гончарними печами даків. Вони датуються II-IV століттями нашої
ери і викликають подив як через
їхній розмір (діаметр 2 метри),
так і через кількість – були відновлені 104 печі! Печі використовувалися для виготовлення
керамічних горщиків.
Відвідини родини Зетіа (Zetea),
виробника палінки. Майстер
клас від виробника завершиться частуванням знаменитими
напоями Zetea, палінка і цуйка.
Біксад. Знайомство з одним з
найцікавіших монастирів XVII
століття, де також зібрана
найбагатша бібліотека у Східній Європі.
У Біксаді відвідини компанії Георге Чокана, частування яблучною та вишневою палінкою, на
закуску - сушені сливи, яблука і
груші, традиційні домашні ковбаси, шинка, і кукурудзяний хліб.
Негрешті-Оаш. Етнографічний
музей у центрі міста. Пам’ятники, що представляють селянську архітектуру і предмети
селянського побуту XVII-XX
століть.
Ночівля на курорті Valea Mariei.
Місце славиться своїми мінеральними джерелами (www.
hotel-valea-mariei.ro).
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Ностальгія

Г

О

Р

Щ

И

івнічно-східна частина Угор-

щини, неподалік від підніжжя Карпатських гір, оточена ріками та луками,
дарованими природою для вирощування фруктів. Ця місцевість має бага-

ту культурну спадщину, середньовічні
розписані церкви, багатий тваринний
та рослинний світ, в тому числі різноманітні види риб, лікарські трави й
рідкісні охоронювані квіти.
Існують унікальні можливості для
екскурсій пішки або на велосипеді
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А

Старість – золото…
Фото Золтана Шабо
www.kincseskamera.hu
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Угорщина смакує
Родина Фюлеп в Ресторані «Моні»
Фото Золтана Шабо
ww.kincseskamera.hu

Д

умайте глобально – живіть локально. Спробуйте місцеві, домашні, смачні, принесені

до столу просто з ферми, органічні продукти харчування. Задоволення гарантоване!
42

O

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

Виготовлення сливого джему, типового місцевого продукту Сатмара
Фото Мілана Тота
44 44

Д

уж-же смачно: створений спеціально для вас,

на сто відсотків органічний «сатмарський» сливовий
джем без цукру. Виробництво джему є важливою
подією для сатмарців - це схоже на вечірку

Органічний, корисний, без
додавання цукру сливовий джем
Фото Амбруша Барабаша
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B

се, що ви хотіли знати про
Сливу,

але боялися запитати...

Знамениті місцеві фрукти:
«Я не знаю, що таке слива»…
Фото Золтана Шабо
www.kincseskamera.hu
4646

Молочник і щасливі
мандрівники на ринку
Фото Золтана Пастернака

Ф

ермерський базар

та кулінарний курс: це
привід, щоб скуштувати
свіженьке, купити пам’ятні
подарунки або продукти і
зустріти місцевих жителів

Кулінарний курс на кухні
пані Ірени, Паньйола
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Палінка (фруктове бренді) – один з найбільш
важливих місцевих продуктів регіону
Фото www.tarpa.hu

В

ізьміть кошик, повний місцевих

продуктів, і насолодіться незабутнім
заходом сонця на березі річки

Н

авідайтеся до діючого

традиційного лікеро-горілчаного
заводу. Незабутні уроки смаку від
наших місцевих творців напоїв
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Імі Пап. Один з найнеординарніших
господарів

49

Гарячі та хрумкі
Фото від Золтана Шабо
www.kincseskamera.hu
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Фафорит Сатмарської домашньої кухні

Картопляні «латке» (картопляники)
«Латке» можуть бути зроблені
з різноманітних овочів, але для
більшості людей картопля буде
завжди найближчою до серця. Ви
можете легко подвоїти цей
рецепт для більшого гурту

ІНГРЕДІЄНТИ
1кг старої чи молодої картоплі,
замоченої у холодній воді (без
води картопля потемніє)
1 кг очищених цибулин
25 г борошна
1 домашнє яйце
Сіль і свіжозмелений перець
Порізана петрушка
Смалець для смаження

10 порцій

3

Розігрійте смалець на сковороді.
Суміш «латке» кладіть на сковороду
столовими ложками. Зменшіть вогонь
до середнього, розгладьте кожну
«латке» і обсмажте протягом 5 хв. з
кожного боку, перевертаючи «латке»,
доки вони не набудуть золотисточервоного кольору з обох боків. Якщо
температура дуже висока, «латке»
стануть темно-коричневими, але
недостатньо просмажаться

1

Для «латке» дрібно натріть
картоплю і цибулю і змішайте
разом

2

Змішайте разом борошно, яйця,
сіль та перець

Смачного!
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4

Виймайте «латке» зі свовороди на
окремо вистелені паперові рушники,
щоб зайвий жир увібрався.
Подавайте «латке» зі свіжою
сметаною

від А до Я

Регіон Саболч-Сатмар-Береґ

Активний відпочинок

Для гурманів: кулінарні курси,
відвідування ферми, дегустація
сирів, відвідування традиційних
лікеро-горілчаних заводів, досвід
випічки у традиційній угорській печі,
місцевий фермерський ринок. Зустріч
з місцевими мешканцями, день з
пастухами, і смак зникаючої традиції.
Усе це 24 години на добу. Приходьте
до нас, щоб повернутися назад у часі й
досвіді, перш ніж усе це зникне.

Сандор Наґі, господар
Фото Золтана Шабо
www.kincseskamera.hu

Потягом

Залізничне сполучення здійснюється
MAV, на веб-сайті якої - www.mavstart.
Як дістатися до нас?
hu - можна знайти повний розклад
потягів. Потяги курсують від станцій
Літаком
Будапешт Ньюгати й Келети кілька
Найближчий міжнародний аеропорт –
разів на день. Ви можете обрати один із
Дебрецен (45 хв. їзди від Ньїредьгази).
багатьох варіантів міжміських потягів
Wizz Air (www.wizzair.com) здійснює
від InterCity, подорож якими займе до
рейси з аеропорту Дебрецен і пропонує
трьох годин. Вам доведеться внести
дешеві квитки на авіаперельоти між
додаткову плату за бронювання місць
угорськими містами і на важливих
(здійснюється в касах автоматично),
європейських напрямках. Щоденно
оскільки обмежену кількість місць
курсують літаки з Лондона та
може бути продано швидко, особливо
Ейдховена та в зворотному напрямку.
на вихідних, коли багато студентів
Зателефонуйте за номером покидають столиці. Міжміські потяги
+36 20 417 4188 і вам організують
InterCity курсують або через Дебрецен,
переїзд з аеропорту.
або через Мішкольц. Якщо ви не
обираєте InterCity, то витратите на
подорож близько чотирьох годин потяг зробить більше зупинок, та,
Автомобілем
ймовірно, буде не таким чистим і
Подорожуючи машиною тримайтеся
комфортним.
автомагістралі M3, що з’єднує
.
Ньїредьгазу безпосередньо з
Будапештом. Рухаючись від Полгара,
слід триматися маршруту 36; від
Мішкольц слід прямувати між
маршрутами 37 та 38; від Дебрецена маршрутом 4.
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Внутрішні перевезення

Залізнична станція знаходиться
приблизно за 15-20 хвилин ходу від
центру міста Ньїредьгаза. Також
компанія Szabolcs Volán забезпечує
автобусне сполучення міста з іншими
поселеннями регіону. Майже всі
автобуси від залізничного вокзалу (за
винятком 6 та 16) проходять через
центр міста. Якщо ви добираєтеся
в Состо (Sóstó) сідайте на автобус 8
(але не 8А), що їде як від залізничного
вокзалу, так і від центру міста. Всі
квитки можна придбати в будьякому газетному кіоску або у водія
за додаткову плату. Ще один варіант
дістатися Состо від залізничної
станції – сісти поруч зі станцією на
вузькоколійний потяг. Цей потяг –
щось на зразок приміських автобусів до
Состо, але він ходить значно рідше.

від А до Я

Місцеві туристичні інформаційні
центри запропонують проживання
в закладах найширшого діапазону
цін, і можуть допомогти вам
знайти, і навіть замовити
щось для відпочинку. Держава
теж пропонує проживання в
державних пансіонатах від одного
до п’яти зірок/"соняшників".
Ціни зазвичай є сезонними.
Поцікавтесь знижками для дітей
віком до 12 років, що надаються
більшістю закладів розміщення.
Найбільш поширений тип
розміщення – гостьовий будинок,
угорський еквівалент B&B під

назвою "вендегаз"(vendégház), що
оцінюється від одного до чотирьох
"соняшників", та має найвищий
рейтинг обслуговування, часто
вищий, аніж у деяких великих
готелях. У високий сезон
тарифи на двох осіб з ванною
у найдешевшому "вендегаз" близько 6000 форинтів (20 євро)
за ніч. Трохи більше доведеться
заплатити за пансіон. Ці заклади
є найпопулярнішою формою
розміщення у регіоні, що мають
тенденцію заповнюватися влітку.
У гостьовому будинку можна
замовити сніданок з органічних
продуктів (3-5 євро) або вечерю
(5-8 євро) на основі традиційних
рецептів.

Регіон Саболч-Сатмар-Береґ

Можливості для
проживання

Що купити?

Традиційний глинобитний
будинок у Фюлесді
Фото Золтана Шабо

Крім класичних туристичних
сувенірів, таких як листівки і
дрібнички, ось деякі унікальні
угорські речі, які просто важко
знайти в іншому місці: ковбаса
холодного копчення, спеції
(паприка), вина (Токай), Egri Bikavér (лікер), червоне вино з області
Виллани і т.д., Pálinka (популярний
міцний бренді з фруктів). Всі
крамниці відкриті впродовж
тижня з понеділка по суботу.
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ДЕНЬ 1
Угорщина запрошує вас на
бенкет!
Ньїредьгаза
Запрошуємо до міста Ньїредьгаза.
Розпочніть свій день з огляду
Музею села під відкритим
небом (www.muzeumfalu.hu), з
чудово збереженою сільською
архітектурою. Тут проходять
фестивалі та інші події кулінарної
спадщини, під час яких відвідувачі
можуть зробити крок назад в
часі, щоб відчути, як було раніше...
Як варіант – спа Акваріус. Вечеря
та ночівля.
ДЕНЬ 2

Їжа та напої

Наші тури - це досвід, заснований на
місцевих органічних продуктах харчування і напоях від ферми чи виробника
– до столу. Їжа й питво є предметом
серйозної уваги в Угорщині, а великі
порції та відмінне співвідношення ціни
та якості є нормою. Угорська кухня є
серцем східноєвропейської кулінарії, й
угорці вельми пишаються своєю їжею.
Інгредієнти часто прості, але високої
якості. Угорські фермери, пастухи і рибалки постачають розкішну продукцію
з цієї створеної для сільського господарства землі та її річок. Різноманітність страв, що подаються в ресторанах
не така велика, як домашніх страв.
Національна спеція паприка, зроблена
з солодких болгарських перців, має
особливий аромат. Національна страва
– гуляш. Варто відвідати «Кукражд»
(Cukrasda), якщо ви вже в Угорщині.
Кукражди відомі своїми смачними
тістечками і кавою. Спробуйте традиційні «кремівки» (Kremes) з ванільним
кремом, «Естергзазі» (Eszterházy), де
багато горіхів, або «сомлой галушку».

Інший фаворит – «лангош» - це в
основному обсмажений у фритюрі
хліб, схожий на хвіст кота або бобра,
але в Угорщині він може бути поданий
з будь-якими начинками, які лише
можна собі уявити. Найбільш поширеним є простий – з сіллю, часником
(fokhagyma) і сметаною (tejföl). Угорська
кухня дуже м’ясо-орієнтована, але
існують можливості для вегетаріанців і
веганів. Угорська палінка (Pálinka) - це
міцне бренді або лікер, перегнаний з
фруктів. Палінка – дуже соціальний
напій. Так само, як англійці влаштовують чаювання, угорці, особливо в
сільських районах, пригощають своїх
гостей палінкою. Найбільш відомі
сорти – «баракпалінка» (barackpálinka),
виготовлена з абрикосів, «кюртепалінка» (körtepálinka) з груш і сливова
«жілвапалінка» (szilvapálinka). Полюйте
за домашньою палінкою - házipálinka.
Палінкаш (pálinkas) зазвичай містить
до 50% алкоголю і вище. Пляшки з
палінкою марковані «mézes» будуть в
значній мірі підсолоджені медом.
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Святі і Духи: Ерпатак – Маріапокс –
Ньїрбатор – Варашномені
Ерпатак: відвідини традиційної
гуральні, холодні закуски на основі місцевих рецептів, тестування
місцевого бренді. Маріапокс: найвідоміший духовний центр та найбільш відвідуване місце поклоніння
в Угорщині (www.mariapocskegyhely.
hu). У місті дракона (Ньїрбатор)
у вас буде шанс спробувати традиційні місцеві тістечка, відвідати
таємничий замок та прогулятися
історичним Шляхом Дракона. Обід.
Відпочинок у бізнес-готелі "Фенівес"
(www.businesshotelfenyves.com). Екскурсія кухнею ресторану з найсучаснішим обладнанням, де готують
страви за давніми рецептами. Варашномені: візит до місцевого Берег
Музею чи короткий сплав на каное
річкою Тиса. Увечері попрямуйте
до гостьового будинку, щоб насолодитися свіжою домашньою їжею
(www.winklerhaz.hu).

П Р О Г РА М А К УЛ І Н А Р Н О Г О Т У Р У Р Е Г І О Н О М С А Б О Л Ч - С АТ М А Р - Б Е Р Е Ґ
ДЕНЬ 3

ДЕНЬ 4

ДЕНЬ 5

Фермерські частування та казкові уроки
кулінарії: Такос – Ксарода – Марокпапі –
Наг’яр – Жатмарчеке – Кісар

Уздовж сливової дороги:
Кісар – Турістванді – Тіжакород –
Фюлесд – Тарпа

Сільські задоволення:
Паніола

Після сніданку вирушаємо до
церков у селах Такос, Ксарода і
Марокпапі. Іноді церкву в Такос
називають «Босою Нотр-Дам».
Це будівля, не більша від сільської
хати, але її відрізняють багато
розписані стелі та меблі. Церква
в Ксароді прикрашена квітковим
орнаментом, якому понад 700
років, і славиться своїми середньовічними фресками з ликами
усміхнених святих. Відвідайте
історичний трояндовий сад у Палаці Люби в Наг’ярі і спробуйте
трояндовий пиріг та трояндовий
лимонад
(www.luby.kibernet.hu).
Протестантське кладовище у
Жатмарчеке відоме двометровими, у формі човна, надмогильниками, кожен з яких повернутий на
Захід.

Після
сніданку
відвідайте
місцеві напівдикі сливові сади.
У Кісарі є найбільший у Європі
ендемічний фруктовий сад слив,
яблунь і горіхів.

Сільський
сніданок,
смаки
традиційного Сатмара, місцеві
органічні інгредієнти: ковбаса для
гурманів, шинка, домашні яйця,
джеми без додавання цукру, органічні овочі, домашній хліб та свіжі
молочні продукти. Міні-фермерський базар. Ніхто не знає про всі
відкриті й приховані сторони їжі
так, як люди, що вирощують продукти, - маєте шанс отримати
відповіді на дійсно важливі питання безпосередньо в експертів. Щоб
уникнути пластикових пакетів,
будь ласка, принесіть свої полотняні торбини чи кошики. Присвятіть решту дня незайманій природній красі від автора Паньйоли.
На вечерю – домашня їжа в пансіоні: страви зі свинини, вирощеної
на місцевому ранчо. У відповідний
сезон Паніолафест може бути в
самому розпалі, місцеві мешканці
готують страви із продуктів вирощених власноруч і пропонують
відвідувачам. В програмі також
активний відпочинок для ентузіастів: катання на кінних екіпажах,
сплави на каное, та крім цього –
чудові розваги для дітей.

Друга половина дня: Сатмарський
кулінарний клас та вечеря. У групі 4-12 осіб навчіться готувати
збалансоване традиційне меню з
чотирьох страв, фаворитів місцевої домашньої кухні, якими ми
будемо насолоджуватися на вечері. Найприємніший висновок: користуватися плодами своєї праці
– істинна радість життя!

На березі річки Тур є крихітне
село Турістванді, його гордістю
і радістю є чудово відновлений
водяний млин 18 століття.
Хоча він більше не виконує
прямих функцій, відвідувачі
можуть побачити колеса і
жорна в роботі. Зупинка на
обід в тінистому саду, перед
прогулянкою в лісі зі знавцем
трав та оповідачем. Обід –
вступ до паньолської кулінарії:
майстер-клас локшини від
місцевих кухарів за справжнім
регіональним рецептом.
Після обіду відпочиньте на
піщаному березі річки Тиса або
ж прокатайтеся на велосипеді.
Трохи пізніше зробіть один
з кращих фруктових бренді
країни на лікеро-горілчаному
заводі у Тарпі. У дегустаційному
залі Вас чекає обід і святкування
приємної сільської миті.
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Гармонія
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Ч

ей триденний тур повною мірою

відкриває туристу місто Кошице – перлину
європейської міської культурної спадщини,
запропонує

скористатися

столітніми

рецептами молодості та краси від природних
центрів велнесу та спа, почастує дивовижно
смачними

традиційними

словацькими

стравами, поведе гостей у світ виробництва
всесвітньо відомого вина Токай
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Високий клас сервісу гарантовано!
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Гармонія їжі та вина

Д

ашо
В
и
ч
жаю
к уогод
сма
і
з
руч
них
, по
у
к
мач
н
с
у
о
л
ірн
му ш
ів у
мов
й
е
атес
к
н
і
л
м
х
ня
х де
ови
в ан
ьки
ь
т
ц
с
а
а го
слов
ам
ах т
н
а
иє В
р
р
о
к
т
від
рес
сит ур
еко,
х
кра
а
й
к
а
н
зн
пи
буди
дне
о
вро
–
Є
е
ї
ц
о
и
хідн
Кош
ави
ст С
і
тисл
м
а
х
р
и
яБ
віш
ентр
післ
ц
й
и
уг
и
і др
чин
ч
а
в
Сло

58

Повно їжі на столах – повно посмішок на
вустах – це словацька традиційна гостинність
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45

метрова вежа була збудована

як дзвіниця для собору Св. Єлизавети
на зламі XIV і XV століть, набувши своєї
ренесансної форми в 1628 році. Вежа
присвячена Св. Урбану, покровителю
виноробів, адже розбудова міста була
тісно пов’язана з виробництвом вина

Ремісництво було багато років підтримкою для
Словацької нації

Beжа Урбанова, Кошице
60
60

Ч

удові можливості для яскравого

відпочинку: традиційна їжа, фестивалі,
активні розваги для дітей
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Л

юди

опису-

ють це вино як еліксир
з рідкісними цілющими властивостями. Токайське

вино

також

має іншу назву: Vinum
Regum - Rex Vinorum
(вино королів - король
вин)
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Винний погріб Острожовичів
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В

иробництва

словацьких

екологічних продуктів харчування
відкриються
соковиті

відвідувачам

туристичні

як

атракції,

корисні і діловому туристу, і
розважливим

прихильникам

провансальського відпочинку

Алекс Пелі - виробник домашніх макаронів
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Модна їжа з автентичних інгредієнтів від Томаша Якаба

Рулет з форелі зі
шпинатом та буряком
ІНГРЕДІЄНТИ

Томаш Якаб, член Кошицького клубу
кухарів та кондитерів,
засновник www.varimeinak.sk

2 форелі
200 г шпинату
100 мл червоного вина
50 мл оливкової олії
20 г масла
30 мл фруктового оцту
2 зубки часнику
1 лимон
1 буряк
50 г вершкового масла
Шавлія, кріп
Сіль, перець
2 порції

1

3
Приготуйте філе форелі, поперчіть і посоліть.
Шпинат злегка обсмажте на олії, приправте
сіллю, часником і заповніть ним підготовлені
філе. Для декорування можна додати моркву.
Таким чином підготовлену рибу згорніть в
роли і загорніть у фольгу. Покладіть в окріп,
додавши у воду сіль, пів лимона, кріп, шавлію,
оцет. Варіть на повільному вогні приблизно
10 хвилин

Очищений і дрібно натертий
буряк обсмажте в оливковій
олії. Додайте червоне вино і
приправте сіллю. Процідіть сік і
зм’якшіть буряк маслом. Можна
додати корицю.
Прикрасьте страву зеленим
горошком, зеленню і смаженими
цукіні

2

Варену рибу розгорніть і полийте
соусом зі збитого вершкового масла з
дрібно нарізаною шавлією і залишком
лимона
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Смачного!
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від А до Я

Кошицький край

Як дістатися до нас?
Літаком

Валюта

Аеропорт у Кошице (IATA: KSC) є
другим за розміром міжнародним
аеропортом у Словаччині і працює 24
години на добу. З нього курсує декілька
щоденних рейсів до Братислави,
Відня та Праги, інших європейських
міст та інших міст світу. Аеропорт
розташований за 6 км від центру міста,
є регулярне автобусне сполучення та
таксі. За додатковою інформацією про
аеропорт Кошице звертайтеся на вебсайт www.airportkosice.sk.

Словаччина, як частина Єврозони,
використовує євро (EUR). Обмін
валюти можна зробити в будь-якому
відділенні банку. Значна кількість
терміналів та більшість магазинів
приймають оплату карткою.

Потягом

Кошице знаходиться на перехресті
залізничних ліній, що з’єднують
західну, східну, північну і південну
Європу (місто лежить на лінії
комбінованих транспортних шляхів,
що сполучають Угорщину і Польщу).
Додаткову інформацію можна знайти
на www.slovakrail.sk/en.html.

Автобусом
та автомобілем

Місто Кошице знаходиться недалеко від
кордону Шенгенської зони (92км). Існує
міжнародне автомобільне сполучення
(E50-Україна, E71-Угорщина, E371Польща). Пряма автострада до
Будапешта, Братислави та Відня
починається в Мішкольці (Угорщина)
і простягається на 70 км на південь від
Кошице.

Можливості
для проживання

Регіон Кошице надає широкі
можливості для проживання в
стильних і дизайнерських готелях, в
т.ч. найстарішому готелі у Словаччині
"Бутік-готелі", у бізнес- та апартготелях безпосередньо в місті Кошице
або у простіших готелях і пансіонатах
за хорошими цінами в сільській
місцевості. Більшість з цих закладів
дотримуються принципу екологічності.
Крім того, тут пропонуються
традиційні страви і відвідувач
може бути впевнений, що його радо
зустрінуть.
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від А до Я

Кошицький край

Ігор Шимко - шеф-кухар і голова Кошицького клубу
кухарів та кондитерів

Їжа та напої

Згідно з давньою традицією, гостей
треба зустрічати з хлібом та сіллю.
У сучасних реаліях це можна
інтерпретувати, як розумно низькі ціни
в ресторанах на їжу найвищої якості.
Смачні словацькі страви за давніми
рецептами подаються практично в
кожному ресторані. Крім того, завдяки
розвинутому виноградарству у регіоні
Токай у південно-східній частині

Кошице, можна спізнати «вино королів
і короля вин», здобуваючи унікальний
досвід винної дегустації.
Типова ціна на їжу становить близько
10 євро на людину. Рідко коли чайові
включають в рахунок, але якщо ви
бажаєте висловити свою вдячність
і задоволення обслуговуванням, ви
можете залишити офіціанту 5-10% від
загальної суми.
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від А до Я

Кошицький край

Що купити?

Історія

Землі історичного графства Абов нині
знаходяться на території Словаччини
та Угорщини. Свого часу його розвиток
стимулювався вигідним положенням
на різних торгових шляхах. Назва
Абов ймовірно увійшла у вжиток
на початку XI століття, коли після
смерті угорського короля Святого
Стефана територія була завойована
Аба Самуїлом. Назва регіону, таким
чином, узята зі слова «Aвва», тобто
«батько». У XIII столітті графство
Абов стало незалежним. Піднесенню
регіону сприяла еміграція сімейства
Абов з-під Німецьких Альпів, а також
присутність на території регіону
різних релігійних орденів, на кшталт
премонстрантів у Ясові. Царювання
сім’ї Абов закінчилася у бою під
Розановцем (1312 рік), але це не
припинило процес міграції в регіоні.
З приходом сім’ї Анжу та Люксембург
регіон став одним з найбільш густо
населених в Угорському королівстві,
місцем зростаючої торгівлі, в першу
чергу з країнами Східної Європи,
Польщею та Росією. В період боротьби
з Габсбургами регіон був центром

повстанського опору, і славнозвісний
з’їзд 13 регіонів Верхньої Угорщини
відбувся саме в Кошице. На підставі
мирного договору з Габріелем
Бетленом, а і пізніше з Дьордем Ракоці
I, Абов був на короткий час включений
до князівства Трансильванії. Реформа
державного управління Йозефа II
в 1785 році возз’єднала графство
Абов з районом Турна, що тривало з
невеликими перервами до 1923 року.
Кошице - це місто багате подіями і
славним минулим. Найперша письмова
згадка про нього датується 1230
роком, коли воно згадується як «Вілла
Касса». Герб міста – найстаріший герб
в Європі, і це доводить авторитетне
джерело. Історичні пам’ятки міста –
свідчення різних епох – зосереджені
в історичному центрі, що належить
до Міської культурної спадщини.
Реконструйована Головна вулиця,
забудована міщанськими будинками
й палацами, дарує відвідувачам
приємну прогулянку, а також є місцем
проведення великих подій міського
життя.
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Більшість магазинів і торгових
центрів відкриті впродовж тижня
з понеділка по неділю. Автентичні
сувеніри ручної роботи доступні в
селах або в спеціалізованих магазинах
у містах. Рекомендуємо придбати
щось з типово словацьких подарунків:
солом’яні ляльки, дерев’яні іграшки
чи кераміку. Якщо ви не хочете
традиційних подарунків, але все
ще хочете щось дійсно оригінальне,
є кілька ремісничих магазинів у
Кошице з виробів ручної роботи на
«Вулиці ремесел» (Hrnčiarska), добре
відомій у Словаччині, що знаходиться
паралельно з Головною (Hlavná)
вулицею за в’язницею Міклуш. Там ви
знайдете пекарів, ковалів, різьбярів по
дереву, лозоплетільників.

Скрипки ручної роботи

П Р О Г РА М А К УЛ І Н А Р Н О Г О Т У Р У К О Ш И Ц Ь К И М К РА Є М
ДЕНЬ 1
Приїзд до Кошице. Домашня їжа та
дива міської культури
Поселення в еко-готелі "Далія"(www.hoteldalia.sk/en/ecofriendly-hotel). Готель має вишуканий ресторан зі смачними
сезонними стравами.
Обід в ресторані "Голем" (www.
pivovar-golem.sk/eng/index2.html)
у центрі Кошице. Це особливий
ресторан і паб у місті, з власною
пивоварнею.
Після смачного обіду відкрийте захоплюючі дива Кошице.
Дива цього туру нескінченні! Готичний собор Св. Єлизавети
(DOM Sv. Alžbety) 1378-1508рр. Каплиця Святого Михайла (Kaplnka
Sv. Michala) XIV століття. Необароковий Національний театр
Кошице (Štátne Divadlo Košiciach
V), що будувався з 1879 до 1899рр.
Форґаш (Forgách) палац, стилю
ампір початку XIX століття, де
знаходиться державна наукова
бібліотека. Музей Східної Словаччини споруджений у 1899 році.
Вечеря: стильний ресторан у гостьовому будинку – "Вілла Регія"
(www.villaregia.sk). Інтер’єр зберігає атмосферу минулих часів, але в
сучасній інтерпретації. Особливо
рекомендуємо "Мачанку" – кислий
грибний суп з грінками – запрошуємо замовити і посмакувати!

ДЕНЬ 2

ДЕНЬ 3

Шлях до здоров’я: чайні частування,
Насолода від дегустації традиційних
знайомство з виробництвом натуральних
словацьких напоїв та пізнання чарівпродуктів. Природні кліматичні та карстові Спа
них околиць для відпочинку
Запрошуємо відвідати чайну дегустацію до Біоінституту (www.
bioinstitut.sk/kontakt.html) в центрі міста Кошице. Прямо перед інститутом працює чайний магазин з більш
ніж 140 видами чайних зборів і трав.
Вирушаємо до села Мала Іда до компанії "КУК ФУК" (www.kukfuk.sk/
index.html) – виробника локшини на
основі 6 яєць. Обід в ресторані «Солом’яний будинок» (Slamený Dom).
Варіант 1. Штось Спа (Štós Spa,
www.kupele-stos.sk). Відпочиньте та
зробіть ковток повітря. Клімат у
спа-центрі - ідеальний для лікування
дихальної системи.
Варінант 2. Ясовська печера (Jasov).
Ясовська печера знаходиться у передгір'ї Медзев належить до списку
світової спадщини ЮНЕСКО. Вона
відома багатими покладами кальцитів, що утворюють чудові скелясті
форми у підземному просторі, рясно
встелена летючими мишами, має декілька археологічних знахідок і цікаву
історію.
Вечеря в ресторані "Старий
млин"(www.starymlyn.sk). Ресторан
відтворює образ сучасного млина 20
ст. Після цікавого дня, повного пригод і смачної їжі тур закінчується у
Кошице у готелі "Далія".

Відвідини Фрукона Кошице, Inc
(Frucona Košice www.frucona.sk), що
займається виробництвом алкогольних і безалкогольних напоїв, сиропів, солінь та фруктового оцту.
Валаліки (Valaliky) село в декількох
кілометрах від Кошице славиться
відомим художником Ладіславом
Станою (www.sochyaobrazy.sk/o-nas/
ladislav-stano-ml). Обід в "Гостьовому
будинку в Ґазди" ("HostinecUGazdu")
в Валаліках (www.facebook.com/
HostinecUGazdu). Ферма "Ranč
Тара", з чудовими можливостями
для яскравого відпочинку: традиційна їжа, фестивалі, активні розваги для дітей. Візит до компанії
"Острожовіч" (JaJOstrožovič, www.
ostrozovic.sk) у Велькій Трні (Veľká
Třňa). Поселення в апартаментах.
Велька Трна (Veľká Třňa) у регіоні Токай географічно замкнута область
виноробства і виноградарства в
басейні річки Бодрог. Тільки тут ви
можете зустріти кам’янисті схили
старого вулкану, що підігрівається
теплим вітром з угорської рівнини,
знайти благородної цвілі пліснявий
гриб Botrytis Cinerea, необхідний для
виробництва Токаю. Винні льохи,
захищені дубові бочки, в яких вино
королів відпочиває і набуває смаку
хліба.
ДЕНЬ 4
Переїзд в Кошице. Останній
день туру
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Програма фінансована з фондів
Європейського Союзу

Ця публікація підготовлена в рамках проекту «Карпатська мережа кулінарної спадщини»,
що виконувався Туристичною Асоціацією Івано-Франківщини, виконавчим комітетом
Івано-Франківської міської ради (Україна), Асоціацією «Еколоджік» та Торгово-промисловою
палатою повіту Сату-Маре (Румунія), регіональною палатою Кошице Словацької
торгово-промислової палати (Словаччина) та Асоціацією «Шамос-Базар» (Угорщина).
Проект ставив за мету зберегти та популяризувати традиційні карпатські продукти
харчування та кухарські традиції як каталізатори сталого регіонального розвитку та
збереження місцевої культурної спадщини.
Проект «Карпатська мережа кулінарної спадщини» реалізований в рамках Програми
прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна на 2007-2013 роки
(www.huskroua-cbc.net) і був фінансований з фондів Європейського Союзу через Європейський
Інструмент Сусідства та Партнерства.
До Європейського Союзу входять 27 держав - 27 різних націй вирішили разом творити своє
майбутнє. За 50 років розширення ЄС вони разом побудували територію миру, стабільності,
прогресу та солідарності. Європейський Союз є моделлю вирішення конфліктів і встановлення
дружніх відносин шляхом тісного співробітництва з метою досягнення спільних цілей, зберігаючи
при цьому національний суверенітет та територіальну цілісність. Але ЄС займається не лише
своїми внутрішніми питаннями: він прагне поділитися своїми надбаннями і цінностями з країнами
та людьми поза власними кордонами. Європейська Комісія є виконавчим органом Європейського
Союзу.
Програма прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна
реалізується протягом 2007-2013 років на зовнішніх кордонах держав-членів ЄС з Україною.
Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства підтримує транскордонне
співробітництво на зовнішніх кордонах ЄС.
Загальна мета Програми полягає в інтенсифікації і поглибленні екологічного, соціального та
економічного співробітництва між Закарпатською, Івано-Франківською та Чернівецькою
областями України та відповідними і прилеглими територіями Угорщини, Румунії та Словаччини.
Спільним органом управління Програми є Національне Агентство Розвитку в Угорщині. Веб-сайт
Програми www.huskroua-cbc.net.

Подорож Карпатською кулінарною спадщиною (українська версія), 2013 – 72 сторінки.
1000 примірників. Розповсюджується безкоштовно
© Туристична Асоціація Івано-Франківщини

в Україні:
Туристична Асоціація Івано-Франківщини
вул. Дністровська, 26, Івано-Франківськ, 76018, Україна
тел +38 0342 72 02 32
факс+38 0342 55 91 56
www.taif.org.ua
www.travelcarpathians.com
в Румунії:
Асоціація “Еколоджік”
Unirii Boulevard, 12A/86, 430272, Baia Mare,
Maramures County, Romania
тел + 40 262 224035
факс+ 40 262 224035
editp@nvn.ro
www.ecologic.romm.ro
Торгово-промислова палата повіту Сату-Маре
4 Decebal Str., Satu Mare,
440006, Romania
тел + 40 0261 710790
факс+ 40 0261 715058
director@cciasm.ro
www.cciasm.ro
в Угорщині:
Асоціація “Шамос-Базар”
4913, Hungary
Panyola
Mezővég út 62.
тел +36 06 20 417 4188
zsu@panyola.hu
www.facebook.com/gasztrout
в Словаччині:
Кошицький клуб кухарів та кондитерів
Čingovská 2, 040 12, Košice, Slovakia
тел + 421 918 380 962
info@szkc-ke.sk
www.szkce-ke.sk
Регіональна палата Кошице
Словацької торгово-промислової палати
Žižkova 6, 04001 Košice, Slovakia
тел + 42 1556998094
факс+ 42 1556998282
Ця публікація підготовлена за сприяння Європейського Союзу. Зміст публікації є
виключною відповідальністю Туристичної Асоціації Івано-Франківщини і не може
вважатись таким, що відповідає позиції Європейського Союзу

www.culinaryheritage.org

Карпатська мережа кулінарної спадщини
Регіональні представництва

