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Kedves Olvasó!

Szervezetünk 2012. óta foglalkozik kiemelten helyi termékek nép-
szerűsítésével. A helyi termék fogyasztás üzenete mindenkinek 
hasznos és fontos az önellátásra való törekvésekben és a vidék-
fejlesztési törekvésekben. Segíteni szeretnénk a helyi termelőket 
és a fogyasztókat, hogy könnyebben egymásra találjanak, ezzel 
egy pezsgőbb helyi gazdaság tudjon működni. Azon dolgozunk, 
hogy az Ister-Granum határmenti térség helyi termék termelői és 
fogyasztói közösségét megerősíthessük hálózati együttműködés-
ben. A hálózat kialakítása civil szervezetek, önkormányzatok, ter-
melők, valamint közösségek bevonásával történik. A több lépésből 
álló stratégia eddig megvalósult tevékenységeiben helyi termelői 
adatbázisokat fejlesztünk, fesztiválokat és tanulmányutakat szer-
vezünk, konferenciákat és műhelymunkákat hívunk életre, nem-
zetközi kapcsolatokat építünk, kiadványt szerkesztünk. Büszkén 
mondhatjuk, hogy létrehoztuk az Ister-Granum Helyi Termék véd-
jegyet. Reményeink szerint iránymutatóként fog szolgálni a hétköz-
napi vásárlások során a helyi lakosságnak és a térségünkbe érkező 
turistáknak is. Mi mindennapos vásárlásainkban előnyben részesít-
jük a térségünkből származó élelmiszereket.

Válasszon Ön is minden nap helyi élelmiszert! Legújabb helyi 
finomságokkal foglalkozó kiadványunk ebben próbál segítségére 
lenni. Forgassa érdeklődéssel!

Nagy Péter
Az Ister-Granum EGTC igazgatója, gyakorló méhész

Horváth Zoltán
A Kiskosár Bevásárló Közösség szervező csapatának tagja



Milý čitateľ!

Naša organizácia sa zaoberá tematikou popularizácie miestnych 
produktov od roku 2012. Odkaz konzumácie miestnych produk-
tov sa v snahe o samozásobenie stáva pre každého užitočným 
a dôležitým. Našim cieľom je uľahčiť miestnym producentom  
a konzumentom nachádzať k sebe cestu a pozdvihnúť tak miest-
ne hospodárstvo. Pracujeme na posilnení spoločenstva miest-
nych producentov a konzumentov v prihraničnom regióne Is-
ter-Granum v ich vzájomnej spolupráci. Vytvorenie siete vzniká 
zapájaním civilných organizácií, miestnych samospráv, miest-
nych producentov a spoločenstiev. V stratégii pozostávajúcej  
z viacerých krokov sme doteraz uskutočnili vývoj databáz miest-
nych producentov, organizujeme festivaly, exkurzie, konferen-
cie a workshopy, budujeme medzinárodné vzťahy, vydávame 
publikácie a pod. S hrdosťou môžeme ohlásiť registráciu Znač-
ky miestneho produktu Ister-Granum. Podľa našich očakávaní 
bude slúžiť ako orientačná značka pri každodenných nákupoch 
ako miestnym obyvateľom, tak aj pre turistov, ktorí zavítajú do 
nášho regiónu. My preferujeme pri našich nákupoch potraviny 
z nášho regiónu.

Vyberte si aj Vy každý deň miestne potraviny! Najnovšie vy-
danie našej publikácie z radu „Zásobáreň miestnych dobrôt” sa 
Vám v tom snaží byť nápomocná. Listujte ju so záujmom!

Péter Nagy
riaditeľ EZÚS Ister-Granum, včelár
 

Zoltán Horváth
člen organizačného tímu nákupného spoločenstva Kiskosár
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ISTER-GRANUM 
HELYI TERMÉK
Védjegy határok nélkül

Egy országon belül minden egyes térség, le-
gyen az vidéki, turisztikai célpont, vagy az 
ország egy eldugott, alig ismert pontján lévő 
terület, lehet különleges. Lehet szép, termé-
szeti értékekben gazdag, lehet természet 
közeli, városias, falusias, és sorolhatnánk. 
A fontos az, hogy az ott élők magukénak 
érezzék ezt a „szűkebb hazát”, szeressenek 
ott élni, tegyenek a fejlődésért, a fennma-
radásért. Ha ez sikerül, akkor a lehetőségek 
tárházának kapuja mindig egyre nagyobbra 
tárul, az ott élőkön kívül egyre inkább felfe-
dezik a turisták, a szomszéd térség lakói is.
 
E folyamat egyik legfontosabb motorja: 
a helyi termék. A mi termékünk. 

Tőlünk Neked, hogy úgy érezd:

A helyi termék védjegy és a mögötte rej-
lő tartalom egy térség esszenciája, fontos, 
hogy jelentse mindazt, amiért szeretni, őriz-
ni érdemes azt a bizonyos térséget, és zár-
jon ki mindent, ami pótolható, esetleg káros 
jellemvonás. 

Az Ister-Granum Helyi Termék Védjegy az 
Ister-Granum térség közel száz, részben ma-
gyarországi, részben szlovákiai települései-
nek esszenciája, mely magában hordozza azt 
az értéket, melyet ez a térség őriz, és tovább 
kíván adni az utókornak. 

-Te-
IS IDE TARTOZOL



Az Ister-Granum 
Helyi Termék Védjegy 
bevezetésének céljai 
és főbb irányelvei

1. A helyi, térségi identitás erősítése, tuda-
tosítása a térség lakóinak körében, majd 
az idelátogatók körében is. 

2. A piaci versenyképesség erősítése. A helyi 
élelmiszer előállítók, kézművesek, és tu-
risztikai szolgáltatók által képviselt értékek 
és termékeik népszerűsítése, mely hozzá-
járul a térség versenyképességének emel-
kedéséhez. 

3. A minőség garanciája. A védjeggyel meg-
jelölt termékek és szolgáltatások állandó 
magas minőséget, színvonalat jelentenek. 

4. A térség belső együttműködési hálózatá-
nak kialakítása. A hálózat fennmaradását 
és hosszú távú működőképességét kizáró-
lag a közös érdek képes biztosítani. A helyi 
termék védjegy értéket hordozó termék.

5. Erősödik a tudatosság és felelősségér-
zet. A termelők, a szolgáltatók és a vá-
sárlók környezettudatossága fejlődik. A 
védjegyes terméket választó fogyasztó 
felelősséget vállal, hiszen helyi termék vá-
sárlásával hozzájárulhat az általa is ismert 
emberek megélhetéséhez. 

6. A határ két oldalán élő helyi termelők, 
szolgáltatók és fogyasztók kapcsolata 
erősödik. 

Ha kapcsolódna védjegyrendszerünkhöz, 
keressen bennünket bizalommal!

Az Ister-Granum Helyi Termék Védjegy 
a vásárlók és fogyasztók felé minő-
ségi garanciát jelent, hogy a termék, 
és szolgáltatás az adott térségből 
származik, környezetkímélő módon 
előállított, jó minőségű és az adott 
területhez közvetlenül kapcsolódik.

  |    9



BO
RO

K

„Termőhely – 
szőlő – ember 
újra kezd 
egymásra 
találni.” 
Geönczeöl Attila

Dűlőket és ültetvényeket jártunk, fejet hajtot-
tunk a pincegádorban, szüretet láttunk, sok 
izgalmas történetet hallottunk a szőlőhöz, bor-
hoz való viszonyról, és világmegváltásról elmél-
kedtünk egy-egy pohár bor mellett. Ízleljék meg 
az Ister-Granum térség szőlő- és borkultúráját! 
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BARTOS PINCE
Bartos Kálmán - 
Hullám Vendéglő

2541 Lábatlan, Rákóczi út 83. 
+36 30 940 8703 
kalmanbartos@gmail.com 
www.bartoskft.hu 

Pincénk Lábatlan legmagasabb pincesorán, 
a Sziklay-laposon található. Gyönyörű kilá-
tással az esztergomi Bazilikára, a Dunára, 
ellátni a szlovákiai Magyarszőgyénig, és lát-
ható a bélai kastély is. 

Az Ister-Granum Borlovagrend ceremónia-
mestereként is a régió borainak gazdag ér-
tékeit, jó hírét terjesztem. Pincelátogatást 
biztosítunk 5–20 főig telefonos bejelentke-
zés alapján.

Borfajták: Zengő; Pinot blanc; Szürkebarát; 
Merlot; Cabernet Sauvignon

BECSE BOR 
SZŐLÉSZET ÉS PINCE
Becse József

943 52 Mužla / Muzsla 483 
+421 36 758 3314, +421 903 543 989 
becse.jozef@gmail.com 
 

A pince Párkánytól 10 km-re, Muzslán ta-
lálható. Az ültetvények a Muzsla és Béla 
közötti Rézhegyen, 12 hektáron terülnek el. 
Itt évszázadok óta termelnek szőlőt. Egykor 
Esztergom városát és a mindenkori katolikus 
főpapságot látták el, ma Szlovákia legmele-
gebb éghajlatú, legdélebbi fekvésű szőlős-
kertje. Ezekre az adottságokra és kihívásra 
alapozva épül a szőlészet és a borkészítés. 
A termőtalaj összetételéből adódóan a fehér 
szőlők jellemzők, főleg burgundi fajták, ki-
egészítve a már régóta termelt fajtákkal. A 
kék szőlők részben követik ezt az utat, kísér-
letezve újabb fajtákkal. 
Új hordóban, hosszan érlelődő, szép ízvi-
lágú vörösborok születnek, amelyek több 
bormustra előkelő helyezettjei. A pince 20 
embert tud borkóstolós vacsorával vendé-
gül látni.

Borfajták: Chardonnay, Szürkebarát, Sauvig-
non Blanc, Zöld Veltelíni, Olaszrizling, Fur-
mint, Pinot Noir, Fekete Rizling (Pinot Menui-
er), Darius (Dornfelder), Cabernet Sauvignon, 
Acolon, Cabernet Cubin, Cabernet Dorsa
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BENEFI LÁSZLÓ
VITIS pincészet

Kamenín / Kéménd – Iszomfalva, 
+421 905 141 091 
benefiiren@zoznam.sk 
 

Tapasztalatot a szövetkezeti pince vincellér-
jeként szerzett. Saját szőlőterületeken szü-
retelt szőlőt feldolgoznak, de mennyisége 
miatt el is adnak borszőlőként. Filozófiájuk, 
hogy minőségi szőlőből minőségi bor ké-
szülhet. Vissza kell adni ennek a történelmi 
borvidéknek a múlt hagyományaira építve a 
rangját. Ha a királynak és az egyházi elöljá-
róknak ízlett az itteni bor, akkor ma is el lehet 
érni ezt a minőséget. Palackozott minőségi 
boraik vendéglőkben is megtalálhatóak.

Borfajták: Irsai Olivér, Morvai Muskotály, 
Királyleányka, Chardonnay, Zöld Veltelíni, 
Olaszrizling, Rajnai Rizling
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BIOCENTRUM
Palik László

937 01 Želiezovce / Zselíz 
 +421 905 609 563, +421 905 387 232 
bioprodukt@naex.sk 
www.bio-centrum.sk

Családi vállalkozásunk 2006-ban jött létre. 
Cégünk növénytermesztéssel és állatte-
nyésztéssel foglalkozik. Elsősorban szántó-
földi növényeket termesztünk, de a növény-
termesztés fontos részét alkotja a gyümölcs- 
és zöldségtermesztés, valamint a szőlészet 
is. Termékeink minősített biotermékek.
A kitermelt biogyümölcs és biozöldség meg-
határozó részét feldolgozzuk. A szőlő fel-
dolgozása az ősi, 235 éves nagypeszeki pin-
cészetben történik, melyet az elmúlt évszá-
zadok történelmi viharai sem tettek tönkre. 
Az üde, könnyed, gyümölcsös italok mellett 
megtalálhatóak a komolyabb, testesebb fe-
hér- és vörösborok is. Célunk, kitűnő minő-
ségű, fajtajelleges, a peszeki szőlőhegy ka-
rakterét magában hordozó borokat elérhető 
áron előállítani. Pincészetünk családi és cé-
ges rendezvények szervezésére is alkalmas. 

Borfajták: a pincében 60 fajta bor sorakozik. 
Legnagyobb büszkeség a Peszeki Leányka.
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BORVÁK PINCÉSZET
Borvák Mária

943 52 Mužla / Muzsla 239 
+421 908 089 720 
info@borvak.sk 
www.borvak.sk 
facebook.com/BorvakMuzla

A Borvák Pincészet egy olyan hely Muzslán, 
amely megállásra késztet. Több mint egy 
egyszerű borkészítő műhely. Több mint egy 
szépen rendbe rakott, borokkal megtöltött 
régi pince.
Becsülettel megtermelt borok és értékes 
emberi találkozások színhelye, ahol a ha-
gyományos szőlőtermelés éppoly fontos, 
mint a női kezek gondosságával elkészített 
bor. Hisszük, hogy aki a bor megismerésé-
nek útjára lép, nemcsak a bort, hanem sa-
ját magát is jobban megismeri. Főként, ha 
a bort pici szőlővirág korától követi útján. 
Az év nagyrészét a szőlőültetvényeink gon-
dozásával töltjük, hogy az ősz beálltával 
a pincébe kerülő szőlőkből a muzslai ter-
roir legszebb arcát mutató borokat próbál-
junk készíteni.
Jelenleg 4,5 ha szőlőterületen gazdálko-
dunk Szlovákia egyik legjobb minőségű 
szőlőt adó területén, a muzslai hegy tete-
jén, annak is a déli fekvésű oldalán. Talaja 
vulkanikus alapokon nyugvó, löszös erede-
tű, magas mésztartalmú agyag, amely ás-
ványokban gazdag. Ez adja meg borainknak 
a kellő savgerincet és ásványtartalmat. Ül-
tetvényeinken olyan fajták találhatóak mint 
az olaszrizling, rajnai rizling, kékfrankos, ki-
rályleányka, pálava, szentlőrinci, szürkeba-
rát, tramini és cabernet sauvignon.
Lehetőség van az 1837-es építésű és szépen 
felújított pincében borkóstolókra is majd-
nem szakértői komolysággal vagy éppen 
csak ellazítóan üdén. 
Borfajták: Rajnai Rizling, Olaszrizling, Király-
leányka, Tramini, Szürkebarát, Kékfrankos 
Rosé, Kékfrankos, Cabernet Sauvignon

„Jó borász 
anélkül 

nem enged el, 
hogy vissza 
ne hívjon!” 
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BOTT FRIGYES
94353 Belá / Béla 86 
+421 905 222 995, +421 905 296 595 
info@bottfrigyes.sk 
www.bottfrigyes.sk 
facebook.com/BottFrigyes

Szemünkben a bor igazi egyediség, miképp 
minden ember is az. Így hát azt tudják, és 
azt merik tükrözni, amiből születtek: a ter-
mőhelyet, az Isten adta szépségeket, amit az 
alázattal élő ember képes felismerni. Lenni, 
amik vagyunk a föld által, a szőlő által és a 
borok által is, hiszen azok vagyunk, ahogyan 
cselekszünk, és amit magunkhoz engedünk, 
sem többek, sem kevesebbek.
Jelenleg 9 ha szőlőterületet művelünk a muzs-
lai hegy tetején. A borvidék a Garam és a 
Duna által bezárt háromszög földrajzi közép-
pontjában fekvő muzslai dombok déli oldalán 
található. A Garam-menti hátság talaja mész-
kő alapú agyag, ásványokban gazdag. A szőlőt 
alacsony kordonon, kis terheléssel műveljük, 
borainkat pedig hagyományos módon, fahor-
dókban erjesztjük és érleljük.
A vendégházban borkóstolók és helyi alap-
anyagokból készült vacsora lehetőségét biz-
tosítjuk max 20 főig.  

Díjazott, különleges borok 
Pannon Bormustra csúcsbor: Kékfrankos 
2010, Vinculum 2009, Zöld Veltelíni 2012, 
Vinculum 2011.

Borfajták: Rajnai rizling, Furmint, Hárslevelű, 
Sauvignon blanc, Zöld Veltelíni, Kadarka, Pi-
not noir, Kékfrankos
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CHÂTEAU RÚBAŇ
Rúbaň / Fűr  
Château Rúbaň č. 1 
+421 905 692 298 
florian.javorka@vinoruban.sk 
www.vinoruban.sk

Cégünk 2011 januárjában alakult. Megvásá-
roltuk Fűr település szélén a valamikori Zichy 
kastélyt és a körülötte lévő védett parkot, 
ill. az egyéb hozzátartozó területeket, mely 
kb. 10 ha. A kastélyt megóvtuk a további 
pusztulástól, és nekikezdtünk egy borászat 
építésének, valamint tervben van egy 60 fő 
kapacitású szálláshely átadása. Itt éled újjá 
a borkultúra. Új, helyi nemesítésű szőlőkből 
készülnek minőségi boraink. Marketingcél-
ból már piacon vannak 2013-as boraink, va-
lamint most készítjük elő a 2014-es évjárat 
bevezetését. Helyben és webshopon keresz-
tül értékesítjük minőségi termékeinket.

Borfajták: Zöld Veltelíni, Svoj Sen, Mília, Noria, 
Devín, Rajnai Rizling, Szentlőrinci, Alibernet
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CSÓKÁS GELLÉRT PINCÉJE
943 55 Bruty / Bart  
pince Madar / Modrany, Sutyúvölgy  
+421 907 670 890 
csokasg@pobox.sk 
facebook.com/csokasg

Szüleim a legértékesebbet adták nekem: 
megtanítottak tisztelni a természetet, s ne-
kik köszönhetem a szőlőhöz és a borhoz való 
viszonyomat is, így valójában kiskorom óta 
nevelődik bennem a szőlészet iránti szeretet. 
Jó neveltetésem ellenére volt egy időszak az 
életemben, mikor minden iránymutatásnak 
ellene mentem. Semmi sem volt elég jó úgy, 
ahogy tanították. Elutasítottam a szőlőgon-
dozásban való részvételt: nem akartam ka-
pálni, sem permetezni, de még fogyasztani 
sem a bort.
Bizonyos idő elteltével, mikor láttam a baráta-
im szőlőültetvényeit, hogy ők maguk hogyan 
borászkodnak, és milyen örömük telik az el-
készült borban, megérlelődött bennem, hogy 
én magam is szeretném ezt csinálni. A szem-
léletem gyökeresen megváltozott. 
Amikor megnősültem, és Bartról Madarra 
kerültem, megtapasztalva a környék szőlőter-
mesztésre alkalmas kiváló adottságait a bor és 
a szőlő iránti szenvedélyem csak nőttön-nőtt. 
Ma már én is saját szőlőültetvénnyel és bor-
ral büszkélkedhetem. Nincs annál felemelőbb 
élmény, mikor barátaimmal a saját borom za-
matát ízlelgetjük borospincémben. 

Borfajták: Zöld Veltelíni, Olaszrizling, Devín, 
Irsai Olivér, Zalagyöngye, Szentlőrinci rose, 
Vörös cuvée
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CSOMOR ANIKÓ,  
CSOMOR LÁSZLÓ
Gerendás Fogadó 

943 60 Nána / Nána, Hegyfarok 1360 
+421 915 205 728 
info@vinogerendas.sk 
www.vinogerendas.sk 
facebook.com/vinogerendas

A Gerendás Fogadó családi vállalkozás, mely a 
párkányi borvidék szívében található a nánai 
Hegyfarkon. Célunk, hogy az ide látogató ven-
dégeket megismertessük a környék boraival, 
gasztronómiájával, és kellemes kikapcsolódást 
nyújtsunk. Az erdő és a szőlőhegy biztosíték a 
nyugodt pihenésre. Fogadónk 20 fő elszállá-
solására alkalmas. Éttermünk 40 fő befogadá-
sára alkalmas. Borospincénkben 55 fő részére 
kialakított borozóval várjuk vendégeinket. 
Kiváló helyszín lakodalmak, családi, ill. cé-
ges rendezvények lebonyolítására. Kellemes 
környezetben, saját készítésű ételekkel és 
borokkal várjuk vendégeinket. Fa játszó-
tér, nyári konyha, disznótorral egybekötött 
táncház, pincelátogatás borkóstolással han-
gulatos boltíves pincénkben hordós és pa-
lackos borokból.

Borfajták: Irsai Olivér, Rajnai rizling, Királyle-
ányka, Fehér burgundi, Kék burgundi.

DOLNÍK PINCE
Dolník Tibor

946 34 Bátorové Kosihy /  
Bátorkeszi, Mlynská 642,  
+421 908 731 476 
dtibor63@gmail.com 
facebook.com/dolnikpince

Sokéves borászati hagyományokkal rendel-
kező család tagjaként 1988 óta foglalkozom 
szőlőtermeléssel, ill. borkészítéssel. 25 árnyi 
területen termelünk szőlőt. A bort hagyo-
mányos módszerrel fahordókban érleljük. A 
bátorkeszi  SZEGAB Polgári Társulás (amely 
a helyi szőlészeket és borászokat tömöríti, s 
amely az egész régióban ismert és elismert 
kiváló eredményeiről, borfesztiváljairól) 
alapító tagjaként különösen nagy figyelmet 
szentelek a bor jó minőségére. Kis, „háztáji” 
borászatunk az utóbbi években több borver-
senyen ért el nagyszerű eredményeket. Min-
den Kedves Érdeklődőt szeretettel várunk!

Borfajták: Olasz rizling, Fehér burgundi, Fe-
hér cuveé
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DROZDÍK PINCÉSZET – MGR. 
DROZDÍK JÓZSEF ÉS ATTILA
Párkány, pincészet: Kamenín 
/ Kéménd – Iszomfalva

Štúrovo / Párkány, Széchenyi utca 1. 
+421 905 746 380, +421 36 75 111 75,  
06 30 698 05 64 
drozdikjozef@gmail.com,  
drozdik_jozef@post.sk 

Pincénkre a saját szőlőterületeken szüretelt 
szőlő feldolgozása, jelzős (pl. fürtválogatás, 
bogyóválogatás, töppedt bogyóválogatás) 
különleges minőségű, államilag ellenőrzött, 
számozott (SKC) palackozott borok készítése 
a jellemző. Iszomfalvi pincénkben borbemu-
tatók, borkóstolók tartását vállaljuk. Hagyo-
mányőrző szokásokat rendezünk pl. Szent 
Vince napi vesszővágást januárban. Borain-
kat háztól és a pincétől értékesítjük, illetve 
megtalálhatóak vendéglőkben is. 

Borfajták: Morva muskotály, Rizling szilvá-
ni, Királyleányka, Zöld Veltelíni, Szürkebarát, 
Olaszrizling, Pálava, Devín, Pinot Noir, Kék-
frankos, Szentlőrinci, Dunaj
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FEHÉR PINCE
Fehér Ádám

2543 Süttő 
+36 30 986 52 22 
feher@piszkenet.hu 
facebook.com/adam.feher.520 

A borászatot nagyszülői hagyomány alapján 
viszem tovább. Az 1994-ben épült családi 
pincészetben hordós és reduktív borokat ké-
szítünk. Éves szinten kb. 7–10 000 litert sa-
ját illetve vásárolt szőlőből. Pincészetünket 
egy vidékfejlesztési pályázatból újítottuk fel. 
Baráti társaságoknak borkóstolókat tartunk 
bejelentkezés alapján. 

Díjazott, különleges borok 
Olaszrizling – hosszú évek óta aranyéremmel 
jutalmazzák

Borfajták: Olaszrizling, Pinot Noir Rose, Kék-
frankos Rosé, Irsai Olivér, Cabernet Sauvignon

GYÖPÖS PINCÉSZET
946 34 Bátorové Kosihy / Bátorkeszi 
Nové ulica – Új utca 911 
+421 902 257 149 
gyopospinceszet@gmail.com 

Igazi családi pincészet a miénk, ahol sokéves 
hagyomány a szőlőtermesztés és borké-
szítés. Ezekre az alapokra építve készítjük 
borainkat saját termelésű szőlőből. Folya-
matosan fejlesztjük szőlőművelési, borászati 
technológiánkat. Hisszük, hogy a jó borra 
lesz kereslet a jövőben. A gondosság, az 
odafigyelés, a szőlő szeretete érződik a bo-
rainkban is. 

Borfajták: Olaszrizling, Zöld Veltelíni, Fehér 
burgundi, Andrei, Szentlőrinci, Kékfrankos 
rosé
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GEÖNCZEÖL PINCE
Geönczeöl Attila

94365 Kamenica nad Hronom / 
Garamkövesd 734. 
+421 915 062 936, +36 20 555 27 60 
pince@garammenti.net /www.garammenti.net 
facebook.com/geonczeolpince

A Geönczeöl Pince székhelye a felvidéki Ga-
ramkövesden, egy 1882-ben épült présház-
ban található, melyhez 3 pinceág tartozik, a 
középső valószínűleg a présháznál is jóval 
idősebb. Szőlőink Muzslán a Nagyhegyen, az 
Erdőntúli Öreghegyen, a Zsoldos dűlőben és 
Ipolyszalkán helyezkednek el. Kézműves esz-
közökkel készítjük borainkat, spontán erjesz-
téssel, a lehető legtermészetesebb módon. A 
pincében több évjárat termése található meg, 
mivel alapelvünk, hogy a pohárba csak akkor 
kerüljön a bor, ha megérett rá. Egyes tételek-
nek ehhez elég pár hónap, mások akár 3–4 
évet is várakoznak a pincében. Borkóstolóra 
jelenleg 10–15 főt tudunk fogadni, de a közel-
jövőben bővíteni tervezzük a borturisztikai 
lehetőségeinket. Hangulatos gyertyafényes 
pincei kóstolónk során néhány különleges, 
pár palackkal megőrzött tételt is megbontunk. 
Meggyőződésem, hogy a világ borászatának 
fejlődését figyelembe véve, de a helyi hagyo-
mányokat megőrizve lehet igazán szép boro-
kat készíteni, sikeres borászatot működtetni.

Díjazott, különleges borok 
Ősz húrja 2009, 2011 – körzeti borverseny 
Champion, arany érem, szentpéteri Olaszriz-
ling Borfesztivál, arany érem
Karcsa 2009 – Szkala Borverseny arany 
érem, Garamkövesdi borverseny Champion
Zöld veltelini 2012 – körzeti borverseny, 
ezüst érem

Borfajták: Zöld Veltelíni, Olasz rizling, Rajnai 
rizling, Leányka, Szent Lőrinc, „Karcsa” (fe-
hér házasítás), „Rózsás” (rozé), „Ősz húrja” 
(késői szüret)
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HACSKÓ PINCE
Hacskó György

943 65 Kamenica nad Hronom / 
Garamkövesd 354  
+421 908 703 019

Hobbi szinten 900 tőke szőlőt művelek csa-
ládi hagyományok folytatásaként. A szőlőből 
csodálatos kilátás nyílik az esztergomi Bazi-
likára. Kicsi, hangulatos pincém vájt pince, 
mely 100–150 éves lehet. 2005-től terem 
fehér burgundi szőlőm. A garamkövesdi pin-
cesor valaha remek pincesor volt: jó mulat-
ságok voltak itt remek beszélgetésekkel. Ezt 
a jó hangulatot szeretnénk újjáteremteni a 
Garamkövesdi Borfesztivállal, melynek én is 
immár harmadik éve résztvevője vagyok. A 
Duna, a Garam és az Ipoly sok mindent ad, 
ezeket a lehetőségeket én a bor oldaláról 
használom ki: szeretettel látom vendégei-
met egy kóstolóra.   

Borfajták: Zöld Veltelíni, Olaszrizling, Pinot 
Blanc

HR WINERY
Gbelce / Köbölkút 
Búčska cesta 665 
+421 917 134 101 
info@hrwinery.sk 
www.hrwinery.sk

Pincészetünk és szőlészetünk a felvidéki, 
dél-szlovákiai borvidék csodálatos fekvésű 
területén, Köbölkúton és határában, a Duna 
és a Garam közti völgy nyúlványának délnyu-
gati dombhátain helyezkednek el. 
Saját 280 ha-os szőlőterületünk jelenleg 26 
fajtakínálattal rendelkezik, de csak a gondo-
san kiválasztott minőségű szőlőfajtáink ke-
rülnek feldolgozásra.
Pincészetünk 2012-ben lett felújítva és ki-
bővítve, modern technológiával felszerel-
ve, mely lehetővé tette az elérni kívánt cél 
megvalósítását. Célunk csúcsminőségű bor-
készítés a fogyasztók ízlésének megfelelően. 
Pincészetünk 130 ezer palack minőségi és kü-
lönleges minőségű bort készít éves szinten, 
de fokozatos fejlődéssel a jövőben növelni 
szeretné kapacitását.
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A borkészítés korszerű borászati techno-
lógiával történik, melynek folyamatait a 
hűtött-fűtött irányított erjesztésen ke-
resztül állandó ellenőrzés alatt tartjuk, 
akár távúton is, így biztosítva a borok 
fajtajellegét, az elsődleges aromák kiala-
kulását, a gyümölcsös illat és zamat meg-
őrzését. A vörösborokat magyar tölgyfá-
ból készült 1500 l-es hordókban érleljük, 
mely 6–18 hónap után a borok egyedi 
ízvilágában nyilvánul meg.

Pincészetünk egyedülálló látványával, egye-
di stílusú boraival és finom falatokkal egész 
évben szeretettel várja Kedves Vendégeit! 
Látogasson el hozzánk!

Borfajták: Rajnai rizling, Olaszrizling, Char-
donnay, Sauvignon blanc, Szürkebarát, Pála-
va, Devín, Morvai muskotály, Zöld Veltelíni, 
Kékfrankos, Szentlőrinc, Dunaj, Pinot Noir, 
Dornfelder, Cabernet Sauvignon, Alibernet.
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H & V PINCZÉSZET MUZSLA
Csákvári Viktor 
és Mészáros Henrietta

943 52 Mužla / Muzsla Fő utca 21.   
+421 905 962 608; +421 908 741 364 
vcsakvari@gmail.com 
www.vinomuzla.sk 

Régi tőkék borai – fiatal borászoktól
Pincészetünk  a dél-szlovákiai borrégióhoz 
tartozó Muzslán található. Fiatal borászként 
elhivatottan tapossuk nagyapáink útját. Tisz-
telve a hagyományokat, de közben újakat 
teremtve.
Boraink kizárólag a muzslai szőlőhegyen 
termett  szőlőből készülnek. Célunk, hogy 
a kedves borkedvelő közönség előtt a ter-
mőhelyünkre jellemző csodálatos, gyü-
mölcsös, s egyben markáns ízvilág kapuja 
táruljon ki. A kapun, ha belép, s belekor-
tyol a mézes-virágos Olaszrizlingbe, mo-
solyt csal az arcára. Ha a citrusosan ásvá-
nyos Zöld Veltelínit ízleli, kedvesnek találja. 
A Kékfrankos  harmóniája gondolkodásra 
készteti, a Dunaj meggyes-csokoládés tes-
tében a boldogságot észleli.

„Tiszteljük 
a pincét, mert 

fejet hajtunk 
a hordó előtt.”

Borfajták: Zöld Veltelíni - száraz fehérbor, 
Zöld Veltelíni - félédes fehérbor, Olaszrizling 

- száraz fehérbor, Rajnai rizling - száraz fehér-
bor, Kunleány - száraz fehérbor, Kékfrankos 

- száraz vörösbor, Dunaj - száraz vörösbor, Ali-
bernet - száraz vörösbor.
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VINTOP KARKÓ
Karkó János

946 35 Búč / Búcs, Pivničný rad 
+421 35 777 6343, +421 905 275 262,  
+36 30 407 92 72 / vintop@vintop-karko.sk, 
vintop.karko@gmail.com / www.vintop-karko.sk 
facebook.com/VintopKarkoWinery

Nem csak egy borászat a történelmi Felvidék 
különlegesen kedvező, déli fekvésű dűlőin

A pincészetet Karkó János alapította 1992-
ben. Kezdetben kisebb, 3000 palackos 
nagyságrendben termelt különleges kéz-
műves borokat. A vállalkozás 2003-ban 18 
ha saját telepítésű szőlőültetvénnyel gaz-
dagodott, melyben a vörös- és fehérszőlő-
fajták széles választéka egyaránt megtalál-
ható. Helyileg Dél-Szlovákia, a történelmi 
Felvidék rendkívül kedvező, középkötött 
talajú, magas napsütéses óraszámú, eny-
hén déli lejtésű dűlőin terül el. A jelenlegi 
termelés meghaladja a 100 000 palackot, 
borsorunkban nemcsak a termőhelyre jel-

legzetes, hanem a térségünkben kevésbé 
ismert fajták is fellelhetőek. A több száz 
méter hosszú pincerendszerünkben tett 
séta különleges, maradandó élményt nyújt 
a nagy odafigyeléssel és szaktudással készí-
tett boraink kóstolása közben. Panziónk és 
boréttermünk ételkülönlegességei várják az 
idelátogatókat. Akár 300 fős rendezvények 
lebonyolítására van lehetőség. 

Díjazott, különleges borok 
• A magyar borászkupa győztesei: 

Vintop Karkó - Muscat Lunel 2012

• Kárpát-medencei borverseny díjazott borai: 
Nagy Arany Érem - Cabernet sauvignon 
2009

Borfajták: Sárgamuskotály, Cserszegi fű-
szeres, Chardonnay, Rajnai rizling, Sauvig-
non, Tramini fűszeres, Cabernet Sauvignon, 
Szentlőrinci, Alibernet, Syrah, Kékfrankos, 
Roesler, Pinot noir, Ráthay, Merlot, Kékfran-
kos Rosé, eperbor
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KASNYIK CSALÁDI 
PINCÉSZET  
Kasnyik Gábor 
és Kasnyik Tamás

941 37 Strekov / Kürt h.sz  1117. 
+421 903 251 950 
winery@kasnyikwine.sk 
www.kasnyikwine.sk 
facebook.com/kasnyikcsaladipinceszet.sk

2005-ben érlelődött meg a gondolat, hogy 
az első szárnynyitogatások után borainkat 
palackba zárva kínáljuk a borfogyasztóknak. 
Pincészetünket, kis birtokunkat lépésről lé-
pésre építettük és folyamatosan építjük. Ma 
6 ha szőlőterületen gazdálkodunk a család 
segítségével. Megpróbáljuk megtermelni 
a csúcsminőségű szőlőt, megalkotni a bort, 
ami tökéletesen tükrözi vissza számunkra a 
kürti terroir tág, de tiszta fogalmát.
Számunkra a kézművesség annyit jelent, 
hogy maximálisan odafigyelve a kürti sző-
lőhegy természeti adottságaira, törekedve 
a természet egyensúlyának maximális fenn-
tartására a lehető legkevesebb külső beha-
tással műveljük ültetvényeinket, és termel-
jük szőlőinket.
Kézműves boraink készítésekor alapvetően 
a természetes élesztőkre hagyatkozva, min-
dennemű egyéb segédanyag igénybevétele 
nélkül, szigorú terméskorlátozás mellett, 
többségében fahordókban erjesztve és ér-
lelve készítjük borainkat, amik törekvéseink 
szerint magukba zárják a fajtát, a terroirt és 
a borász üzenetét. 

Borfajták: Olaszrizling, Zöld Veltelíni, Char-
donnay, Sauvignon, Kékfrankos, Szentlőrin-
ci, Dunaj 
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KORVIN BORÁSZAT
Kormos Károly

94 365 Kamenica nad Hronom /  
Garamkövesd 224 
+421 908 782 589 
korvinkormos@gmail.com 

A szőlőhöz és a borhoz családi gyökerek 
kötnek. Jelenleg 2000 tő szőlőt művelek 
Garamkövesd és Párkány környékén, 6 hely-
színen. Szeretettel fogadok pincémben bor-
kóstolóra vendégeket. Pincegulyás, zsíros 
kenyér, disznótoros vendéglátást biztosítok. 
Rendkívül büszke vagyok 2005-ös Zöld Vel-
telíni borom eredményére. Ekkor a Magyar 
Bor Akadémia által szervezett Kárpát-me-
dencei borversenyen 18. helyezett lett a 33 
díjazott bor közül.   

Borfajták: Zöld Veltelíni, Olaszrizling, Sauvig-
non Blanc, Cserszegi fűszeres, Pinot Blanc, 
Pinot Noir, Szentlőrinci, André

MÁTYÁS CSALÁDI 
PINCÉSZET
Mátyás András

94 342 Nová Vieska / Kisújfalu, Szőlőhegy 
+421 905 329 887 
vinomatyas@gmail.com 
www.matyaspince.sk 

Borainkat a saját szőlőterületeinkről szár-
mazó szőlőből készítjük. Ezek a területek a 
dél-szlovákiai borrégió kürti borvidékén ta-
lálhatók. Összesen 12 hektáron gazdálkodunk. 
Dűlőink nagyrészt dél-nyugati fekvésben he-
lyezkednek el. Jellemző rájuk a nagyon száraz 
klíma. A talaj összetétele meghatározó a bo-
raink alakulásában. A talajösszetétel és mik-
roklíma biztosítja számunkra, hogy még az 
utóbbi meleg években magas mustfokok mel-
lett is szép savakkal tudtuk a szőlőt szüretelni. 
Úgy a szőlőtermesztés, mint a borkészítés fo-
lyamán a természetes eljárások hívei vagyunk. 
Szőlőinket ellenőrzött ökológiai termesztésben 
műveljük 2010. évtől. A borkészítés folyamán 
nem használunk semmiféle adalékanyagot, 
nem avatkozunk be a bor természetes kialaku-
lásába. A 2013-as boraink már bio minőségben 
kerülnek forgalomba. Célunk, hogy borainkon 
keresztül bemutassuk termőhelyeink sajátossá-
gait, és pincénkből autentikus borok kerüljenek 
ki.  10–12 fős baráti társaságot vendégül tudunk 
látni kisújfalui savanyú levessel és borkóstolóval.

Borfajták: Olaszrizling, Rajnai rizling, Pinot blanc, 
Szürkebarát, Sauvignon blanc, Királyleányka, Tra-
mini, Chardonnay, Kékfrankos, Pinot noir, Dunaj
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MÉSZÁROS ZSUZSANNA
93701 Želiezovce / 
Zselíz Krátka 6  
+421 908 729 454 
mars2@ zoznam.sk 

Mi jellemző ránk? Kézműves borok, bogrács-
ban készült ételek, borkorcsolyák, termékek 
levendulából, hideg technológiával készített 
kézműves szappanok, kézimunkák – kötött 
holmik, kalocsai hímzések. Továbbá szőlőter-
mesztés, borkészítés, borkóstolók, tájékoz-
tató séta az ültetvényekben, látványszüret – 
szedd magad mozgalom formában, kézműves 
tevékenység, hagyományápolás.
Borkóstoló a Vár-Lak hajlokban, pincelátoga-
tás, tájékoztatás a szőlőtermesztésről – ki-
emelten a Peszeki Leányka szőlőfajta bemuta-
tása. Célunk kulturált borfogyasztás népsze-
rűsítése, történelmi kitekintés - Garamsalló 
szőlő és bortemelése a kezdetektől napjain-
kig. Mivel várjuk a hozzánk érkezőket a bor 
mellé? Marhalábszár pörkölt, őzragu, csül-
kös-babos savanyú káposztás egytálétellel.

Borfajták: Peszeki Leányka, Zöld Veltelíni, 
Kékfrankos, Zweigelt
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NATUR WINE STREKOV
Kasnyik István

941 37 Strekov / Kürt Dolnokonečná 35. 
+421 905 459 822, +421 905 460 139 
kasnyikistvan@gmail.com 
facebook.com/naturwinestrekov/ 

A naturista borászat irányzatát képviselve 
extrém alacsony terheléssel, spontán erjesz-
téssel, csakis saját élesztővel, hosszantartó 
macerációs idővel (1–6 hónap) készülnek 
boraink. Az érlelésre tölgyfahordókat hasz-
nálunk fejtés, derítés, szűrés nélkül. Kis tétel-
ben palackozunk, éves termelésünk kb. 600 
palack. A borok teljes kéntartalma 3 és 30 
mg/l tartományban van. 
Hosszú idő óta elhagyott kisebb ültetvénye-
ket vásárolunk meg, családi gazdálkodást 
folytatunk. 
Borkóstolókhoz csírákat, pogácsákat készí-
tünk nyúlpástétommal. Mindenütt jó, de 
legjobb nálunk!

Borfajták: Saint Laurent, Kékfrankos, Andrée, 
Alibernet, Sauvignon Blanc, Zöld Veltelíni

NÉMETH PINCE
Németh András

2536 Nyergesújfalu, Pincefalu, Német-völgy, 
4428 hrsz. 
+36 30 947 83 69 
datipex@invitel.hu, www.nemeth-pince.hu 
facebook.com/borudvar

A nyergesújfalui pincefalu környékén 2003-
ban hosszú keresés után beleszerettem egy 
olyan területbe, ahol a természetes adottsá-
gok miatt szinte minden kikapcsolódási for-
mára van lehetőség. Csendben gyönyörköd-
hetsz az esztergomi Bazilika vagy az Öregkő  
látványában, vagy éppen beszélgethetsz az 
itt borkóstoló társasággal. A 100 éves bon-
tott téglából épült boltíves pincében akár 
órákat eltölthetünk a finom borokat kóstol-
gatva. A kóstoló térben 60 fő tudja magát jól 
érezni. Az épület előtt egy 800 nm-es medi-
terrán borudvar fogadja a vendégeket kós-
toló pulttal, kemencével. A környéken egye-
dülálló minőségi környezetben 300–400 
vendég érezheti jól magát nálunk. Családi és 
céges rendezvények, esküvők, konferenciák 
ideális helyszíne a Németh Pince.
A pincében előzetes bejelentkezés alapján le-
hetőség van borkóstolásra és borvacsorára.

Borfajták: Chardonnay, Olaszrizling, Irsai Oli-
vér, Kékfrankos, Merlot
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PÁLDI PINCE 
Páldi Tamás

94 304 Obid / Ebed Kráľa Štefana 65.  
+421 907 163 464 
tompald@gmail.com 
 

Szőlőültetvényünk a párkányi régióban he-
lyezkedik el, amelyet még nagyszüleim ültet-
tek 1972-ben. Harmadik generációs szőlőter-
mesztők és borkészítők vagyunk. Közel 1 ha 
területen gazdálkodunk, és próbálunk olyan 
szőlőfajtákkal foglalkozni, amelyek erre a ré-
gióra a régmúltból jellemzőek. Célunk, hogy 
az itt termelt jó minőségű szőlőt itt helyben 
dolgozzuk föl, és jó minőségű bort tudjunk 
kínálni vendégeinknek.
Kis pincészetünkben kialakítottunk egy kós-
toló helyiséget, melyben 12 személy részére 
tudunk rendezni borkóstolót, és igény sze-
rint tudunk étkezést biztosítani. Ezzel is sze-
retnénk, hogy a hozzánk látogató vendégek 
kellemes pillanatokat éljenek át egy jó pohár 
bor mellett.

Borfajták: Zöld Veltelíni, Királyleányka, Olasz 
rizling, Morva muskotály, Rulanka, Cabernet 
Sauvignon

STUGEL MIKLÓS PINCÉJE
943 65 Kamenica nad Hronom /  
Garamkövesd  
+421 908 387 194 
stugel.miklos@citromail.hu 

A borkészítés fortélyait még nagymamám 
szerettette meg velem. Körülbelül az 1990-
es évektől foglalkozunk borkészítéssel, a 
2002-es évtől helyi versenyeken való rész-
vétellel. Pincénk és szőlőink Garamkövesd 
gyönyörű tájegységében, a Garam és Duna 
folyók összefolyásánál találhatóak. A sző-
lők egy része a vulkanikus eredetű Burda 
hegység oldalain terül el. A vidék kedvező 
természeti adottságokkal rendelkezik a sző-
lőtermesztéshez. Kistemelőként mindössze 
fél hektáron gazdálkodunk. Amit kínálni 
tudunk: különleges ízvilággal rendelkező, 
zamatos, karakteres borok. 30 főt tudok 
vendégül látni házi jellegű borkorcsolyával. 
Kemencében lepényt készítünk, bogrács-
gulyást készítünk. Desszertnek házi rétest 
kínálok.

Borfajták: Zöld Veltelíni, Irsai Oliver, Olasz-
rizling, Szentlőrinci, Zweigelt, André, Caber-
net Sauvignon



STREKOV 1075 
Sütő Zsolt

94 137 Strekov / Kürt 
+421 905 649 615 
info@strekov1075.sk 
www.strekov1075.sk 
facebook.com/strekov1075

Tradicionális természetes borok 
Borkategóriák: Corpus, Classic, Terroir

Célunk a saját szőlőültetvényeink természet-
barát gondozásából származó, adalékanya-
got nem tartalmazó, a kürti tájjelleget teljes 
szépségében bemutató, testi, szellemi és lel-
ki táplálékot nyújtó borok készítése.
Számunkra legmagasabb minőség a termő-
hely egyéniségéből származó egyediség – a 
terroir. 

Az Autentikus Chartában fogalmaztuk meg 
a borkészítésünk alapszabályait, melyek az 
ökológiai növénytermesztésen, a borászati 
adalékanyagok nélküli, élesztők, enzimek és 
egyéb segédanyagok teljes mellőzésén és a 
kénhasználat minimalizálásán alapszanak.
12 hektáros területünkön, amelyből 4,5 hektár 
tőkés szőlő, bio-rendszerben gazdálkodunk.
A Garammenti-hátság teraszain elterülő ül-
tetvényeink délnyugatról nyitottak, tavak és 
lápos patak veszik körül. Ez a mikroklíma, va-
lamint a talaj rétegeinek összetétele kivéte-
les és egyedi jelleget kölcsönöz borainknak.
Boraink Kürt község központjában találha-
tó, múlt század 20-as éveiben épült magtár-
épület pincéjében készülnek, melyekkel a 
kialakított kóstolóhelyiségben, kellemes, za-
vartalan környezetben ismerkedhetnek meg. 

Díjazott, különleges borok 
• Víno Surlie 2012 – finomseprűn érlelt bor 

• HEION 2012 – vörösboros eljárással készült 
fehérbor 

• PORTA 2012 – bőr alatt érlelt bor

Szőlőfajták: Olaszrizling, Zöld Veltelíni, Raj-
nai rizling, Kékoportó, Szentlőrinci, Kékfran-
kos, Dunaj, Alibernet, Pinot noir
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SZIVEK BORÁSZAT
Szivek Péter

2517 Kesztölc, Csévi út 25. 
+36 70 388 77 76 
info@szivekpince.hu 
www.szivekpince.hu 

Pincénk kis családi borászatként működik. 
Családunk több generáció óta foglalkozik 
szőlőműveléssel, borászattal. 30 éves ül-
tetvényeket is kezelünk. Néhány éve jutot-
tam odáig, hogy palackozom is boraimat. 
Saját ültetvényeinken egyelőre fehér faj-
ták teremnek. Bejelentkezés alapján szíve-
sen fogadunk kisebb csoportokat, kiknek 
borkóstoló mellett be tudom mutatni bo-
rainkat, borhoz való kötődésemet. A borá-
szatban Kesztölc külön világ, nem hason-
lítható divatirányzatokhoz. Egy megfáradt 
nap után lecsendesedéshez, megpihenés-
hez ajánljuk hosszú ízhatású, dűlő szelek-
tált borainkat. 

Borfajták: Zöld Veltelíni, Chardonnay, 
Szürkebarát, Cabernet Sauvignon rosé

TAMAŠEK CSALÁDI 
BORÁSZAT
Tamašek Zoltán

94 1 36 Rúbaň / Fűr 23. 
+421 905 459 286 
bioservis@biotomal.sk 
facebook.com/ 
Tamašek Családi Borászat

A dédapánk borász hagyományaira támasz-
kodva csakis kézműves borok születnek, ter-
mészetesen, biológiai növényvédelemmel. 
Valljuk, hogy a bor csakis a szőlőben teremhet, 
a pincében érlelődhet természetes élesztőkre 
hagyatkozva, egyéb segédanyag igénybevéte-
le nélkül, a legszigorúbb terméskorlátozás mel-
lett, elsődlegesen szederfahordókban érlelőd-
ve. Ez a módszer tükrözi dédapánk üzenetét, 
ami magába zárja a fajtát és a terroirt.
Autentikus nádfedeles, agyaggal és trágyá-
val tapasztott szőlőhegyi meseházunkban 
bakancsos turisták is megszállhatnak. Fűrön 
található pincénk kóstolótermében szívesen 
látunk vendégül baráti társaságokat.

Borfajták: Hetera, Kék burgundi, Dunaj, Merlot



ZALABA BORÁSZAT
Mužla / Muzsla 73. 
+421 905 364 441 
zalabajozef@gmail.com 
zalabawine.eu 

Szőlőterületünk és pincénk Muzslán találha-
tó, Esztergomtól mindössze hét kilométer-
re, északnyugatra. A Garam és a Duna által 
bezárt háromszög földrajzi középpontjában 
fekvő terület a minőségi borszőlő számára 
rendkívül kedvező mikroklímát kínál. Ez a Fel-
vidék legmelegebb éghajlatú vidéke, szőlőül-
tetvényeink 230 méterrel a tengerszint felett 
díszlenek. A termőföld összetételének kö-
szönhetően a muzslai borok magas sav és ás-
ványtartalommal rendelkeznek, hosszan ér-
lelhetők. A meredek domboldal déli fekvésű, 
miáltal reggeltől estig éri a napsütés, szépen 
beérleli a szőlőt. Szőlőterületünk mindössze 
1 hektáros, frissen pedig 3 ha-t telepítettünk. 
Nagyfokú terméskorlátozást alkalmazunk. Tő-
kénként nem a mennyiségre, sokkal inkább a 
minőségre törekszünk. Fehér boraink reduk-
tív eljárással készülnek, irányított erjesztéssel, 
rozsdamentes tartályokban, a vörösborokat 

pedig fahordóban érleljük. Enzimek, adaléka-
nyagok és fajélesztők mellőzésével dolgozunk, 
évente mindössze 4500 palack bort hozunk 
forgalomba. Családi borospincénkben ven-
dégeket is fogadunk 18 főig, ahol kis mennyi-
ségben készülő, forgalomba ezen kívül nem 
kerülő borkülönlegességeket is kínálunk.
Családias pincénkben csak szívvel-lélekkel, 
elkötelezve lehet csinálni a borászatot.

Borfajták: Királyleányka, Rajnai rizling, Szür-
kebarát, Zöld Veltelíni, Szentlőrinc, Pinot noir

„Miért is 
kellene annál 
magasztosabb 
célnak lenni 
életemben, 
minthogy 
családom 
és munkám 
egyensúlyban 
legyenek, 
kiegészítsék 
egymást, és 
megpróbáljam 
elkészíteni a 
tökéletes bort?”

Borok    |    33



VAJDA JÁNOS – 
RÁCÜRMÖS KFT.
Termék: Szentendrei 
Rác Ürmös bor aperitif

2000 Szentendre, Harkály u.1/c 
+36 30 962 03 76 
vajda.janos@racurmos.hu 
facebook.com/racurmos 
www.racurmos.hu

Szentendre helytörténetében kiemelkedő-
en sikeres, tradicionális receptúra felhasz-
nálásával állítjuk elő a termékünket szent-
endrei saját érlelő helyiségünkben. A kadar-
ka szőlőágy rétegei közé hintett fűszerek és 
a ráöntött kadarka bor összeérését köve-
tően palackozzuk a fűszeres bor aperitifet.  
A forgalmazás döntően Szentendrén törté-
nik. 2015-ben már második alkalommal ren-
deztük meg az Ürmös Napok rendezvényt 
Szentendrén.
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BIOCENTRUM PALIK LÁSZLÓ
Termék: zöldség és gyümölcs 
aszalványok, lekvárok 

937 01 Želiezovce / Zselíz,  
+421 905 609 563, +421 905 387 232 
bioprodukt@naex.sk 
www.bio-centrum.sk

A szőlőtermesztés és borászat mellett csa-
ládi vállalkozásunkban a növénytermesztés 
fontos részét alkotja a gyümölcs – és zöld-
ségtermesztés is. Termékeink minősített 
biotermékek.
A megtermelt biogyümölcs és biozöldség 
meghatározó részét feldolgozzuk. Aszalunk pl. 
szilvát, körtét, sárgadinnyét, a zöldségek kö-
zül paradicsomot, hagymát, sárgarépát és zel-
lert. Lekvárt is készítünk. Határokon átívelő és 
nemzetközi lekvárfőző versenyt is rendezünk. 

FINTA ADRIANA
Termékek: lekvárok, szörp, 
lecsó, paradicsomlé

Kravany nad Dunajom / Karva 
+421 905 170 593 
adri32.fintova@gmail.com 
 

Saját gyümölcsökből készítek lekvárokat, 
szörpöket. Az egészséges, helyi előállítású 
élelmiszerek elkötelezettjeként készítem 
termékeimet. Nagy szeretettel ajánlom 
egyedi lekvárjaimat, pl. sárgarépa- és cék-
la lekvár, valamint nagy kedvenceimet, a 
gyömbéres almaszörpöt és a forralt bor fű-
szeres szörpöt. Készítek ezen kívül pirított 
teát is bogyós gyümölcsökből.
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CSODAFALEKVÁR 
Termék: gyümölcs- 
készítmények, lekvár, aszalt 
gyümölcs, szörp

2541 Lábatlan, Jókai u. 1.  
+36 20 567 03 38 
csodafalekvar@gmail.com 
 

Édesapám 30 éve foglalkozik gyümölcsfák-
kal, szőlővel. Tőle vettük át a gyümölcsöst. 
Először csak családunk részére készítettem 
lekvárokat, majd ismerőseink megízlelve 
kérték, készítsek nekik is. Ma már termelői 
piacokon is találkozhatnak termékeinkkel.  
A hagyományos lekvárok mellett folyama-
tosan kísérletezek új, egyedi ízekkel. Új ked-
vencek a rumos, csokis, fahéjas ízesítésű 
lekvárok. Nálunk nincs aroma, csak termé-
szetes gyümölcs és igazi ízesítők. 

JANECKY MÁRIA
Termék: mézes puszedli

2624 Szokolya, Aradi utca 19. 
+36 30 401 81 74 
www.msuti.hu 
facebook.com/M-mézes sütik 

Magam sem tudom, miért, de a hagyományos 
húzott rétes készítéssel kezdtem, majd sorban 
jöttek az izgalmas receptek, és megszületett az 
M-mézes süti 25 féle ízű, bevonatú, töltelékű, 
tartósítószer és állományjavító mentes mézes 
puszedli, ami egy év leforgása alatt nagyon sok 
helyre “eljutott”. Ízelítőül néhány íz: marcipá-
nos, konyakmeggyes, kávés-narancsos, flódnis. 
Sok rendezvényen, vásáron, kávéházakban és 
kézműves boltokban ott lehettem a sütimmel. 
Innen már csak egy ugrás volt egy nagyobb 
műhely és a torták, amik szintén csatlakoztak a 
puszedlik “vándor életéhez”. Így lettem M-mé-
zes süti és tortabolt.
Lendületemet, kreativitásomat elsősorban 
kedves vásárlóimnak köszönhetem, akik ki-
tartóan és lelkesen kóstolgatják és vásárolják 
a megálmodott finomságaimat, ezért külön 
köszönetet érdemelnek régi és új vásárlóim 
is. Hiszen nélkülük mindez nem működne, 
fejlődne ilyen dinamikusan. Nem érezném 
magam ösztönözve a fejlődésre. Szeretettel 
teli ízekkel várom Kedves Vendégeimet!
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HŐNYI KATALIN
Termék: grillázstorták

Tekovské Lužany /  
Nagysalló 935 41 Partizánska 10. 
+421 949 302 018 
honyi.n@kredit.sk 
facebook.com/katalin.honyi

A grillázstorták készítését még a nagymamám 
kezdte, anyukám folytatta, és én is szeretném 
továbbvinni ezt a családi hagyományt, hogy 
a fiatalabb korosztály is megismerhesse. Hob-
biként kezdtem, belenőttem, ma már azért is 
készítem, hogy ne vesszenek feledésbe a szép, 
hagyományos, kézzel készített torták. Ezek a 
torták még kézzel készülnek, formák és sablo-
nok alapján olvasztott cukor és dió keveréké-
ből. Még forrón megmunkálva cukormázzal 
díszítem. Születésnapok és esküvők hagyo-
mányos édessége.
 

LACZKÓ SZILVIA
Termék: házi lekvár, szörp

Svodín / Szőgyén 
Horná Mlynská 616/23 
+421 911 330 089 
silvia.laczko@t-centrum.sk 
facebook.com/silvia.laczko

Az elmúlt tíz év során gyümölcs- és zöldség 
termesztésével foglalkoztunk, amit lassan 
tudtunk a családdal odáig fejleszteni, hogy 
150 fáról és nagyobb földterületről önerő-
ből már piacra is tudunk szállítani. Az el nem 
adott gyümölcsöt pedig feldolgozom, így 
jöttek létre a SziSzi termékcsalád lekvárjai, 
szörpjei. Különlegességek közt említem a 
pitypangszörpöt, vagy a kemencében sült 
sárgabarack lekvárt. Találkozzunk szőgyéni 
rendezvényeken, mint például a Pató Pál Na-
pok, vagy az Adventi Vásár.  
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LEK-VÁR-LAK
Termék: lekvárok, 
zöldségkrémek, 
szörpök, borzselék

2634 Nagybörzsöny, Hunyadi tér 
Schváb Mónika, Szarvas Attila 
+36 20 313 10 90 
lekvarlak@gmail.com 
www.lekvar-lak.hu

Ha valaki 10 éve azt mondta volna, hogy 
egy hegyi kis faluban fogunk élni Budapest-
től 100 km-re, és hatalmas üstökben a leg-
különfélébb lekvárokat fogjuk főzni, biztos 
megmosolygom. Egy véletlen kirándulás 
során beleszerettünk Nagybörzsönybe és 
egy 120 éves parasztházba. Itt ragadtunk. 
Ma már ez az otthonunk, itt élünk és dolgo-
zunk, és egy kicsit sem vágyunk vissza Pestre. 

A lekvárkészítés is egy hirtelen ötlet volt. 
Falusi turizmussal kezdtünk el foglalkozni 
és vendégeink szerettek volna valami helyi 
terméket vinni ajándékba, emlékbe. Nagy-
börzsöny bogyósgyümölcs termő vidék, így 
elsőként a ribizlikkel és a málnával próbál-
koztunk. A kész lekvárokat „felöltöztettük”, 
egyedi saját kézírású címkével láttuk el. A si-
ker nem maradt el, nem csak hogy eladtuk az 
összes lekvárt, de sorra jöttek a rendelések 
az ismerősök ismerőseitől.

Mára 130 feletti lekvárfélénk sorakozik a 
polcokon. Megtiszteltetés, ha bekopognak 
hozzánk és hagyományos lekvárokat keres-
nek, vagy éppen extravagáns lekvárjainkból 
választanak vendégeink.
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PATKÓ ÉS LUDVAI 
CSOKOLÁDÉ MANUFAKTÚRA
Termék: Kézműves csokoládé, 
bonbonok, trüffelek

2500 Esztergom, Martsa Alajos utca 8. 
+36 30 572 10 56,  +36 30 419 17 39 
info@patkoludvai.hu 
facebook.com/patkoludvai 
www.patkoludvai.hu

Nagyon szeretek csokoládéval dolgozni. Itt 
nem lehet kapkodni. Csokoládé műhelyünk-
ben a bonbonok és trüffelek elkészítésének 
minden munkafolyamata kézműves. A cso-
koládé temperálásától az egyesével díszített 
bonbonokig, trüffelekig.
Az előállításhoz kiváló minőségű belga cso-
koládékat, a töltelékekhez 100%-os gyü-
mölcspüréket, liofilizált gyümölcsöket, mar-
cipánt, mézet, olajos magvakat, borokat és 
pálinkákat használunk. A ganache krémek 
minőségi állati tejszínnel és vajjal készülnek. 
Minden egyes bonbont és trüffelt kézzel ké-
szítünk és csomagolunk. Változatos csoma-
golásaink egyedivé is tehetők.  

„Mi szükséges 
egy jó bonbon 

elkészítéséhez? 
Alázat!”
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ZSIBRITA INGRID
Termék: sós és édes ostya

943 65 Kamenica nad Hronom /  
Garamkövesd 
Kamenica n/Hr. 451 
+421 907 745 803 
p.i.zsibrita@gmail.com

Nagymamám régi-régi receptje szerint készí-
tem sült ostyáimat, melyet kedvelt ízekben 
kínálok: vaníliás, fahéjas, csokis. Sós termé-
keim között sokan keresik a juhtúrós és saj-
tos ostyákat. 

NESZKA – GRÓSZ ÁGNES
Termék: aszalt-szárított 
termékek

2634 Nagybörzsöny, Kossuth utca 61. 
+36 30 619 34 56 
neszkatea@gmail.com 
facebook.com/Neszka 
www.neszka.hu

Neszka vagyok, párommal és gyermekeim-
mel egy kicsi faluban élünk, Nagybörzsöny-
ben. Van saját családi kertünk, ahol minden-
féle és fajta gyümölcs, zöldség, fűszernö-
vény bőségesen megterem. Mi a nyári ízek 
megőrzésére a legtermészetesebb tartósítá-
si módot, az aszalást, szárítást választottuk. 
Mellőzzük a tartósítószereket, aromákat, 
térfogatnövelőket, cukrot. Így nemcsak fino-
mak, de egészségesek is. Termékeimet aján-
lom teának, nassolásra, sütéshez, főzéshez, 
müzlibe… Folyamatosan bővülő kínálatunk-
ban egyaránt megtalálhatók a hagyományos 
és az újszerű kombinációk is.
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További termelők:

ESZTERHÁS EMŐKE
Termék: gyógynövények, gyógy-
növény szörpök, lekvár, tea

2623 Kismaros, Rózsa utca 9. 
+36 70 699 49 15 
rainbow.zebra@gmail.com

JENEYNÉ DORNAY MÁRIA
Termék: erdei termékekből 
készült dzsem, gyógyszirup, 
lekvár 

Vác, Vám utca 10. 
+36 30 246 38 65 
+36 30 812 83 43

PILISI LEVENDULA – 
NYÍRŐ ANDRÁS
Termék: levendulaszirup, 
levendulaolaj

2517 Kesztölc, Esztergomi út 105. 
+36 70 375 22 86 
andras.nyiro@gmail.com 
facebook.com/Pilisi Levendula 
www.pilisilevendula.hu

TÓTH LÁSZLÓ
Termék: 100 %-os 
gyümölcslevek, 
idénygyümölcs

2637 Perőcsény, Petőfi utca 6. 
+36 30 812 83 43 
tothlaszlo66@gmail.com

TÓTH ZOLTÁN – 
VADALMA TANYA
Termék: 100 %-os 
gyümölcslevek, 
idénygyümölcs

2821 Gyermely, Szomor felé haladva 
+36 30 204 11 01 
tothzoli69@szomornet.hu

VAJSZ CSABA
Termék: lekvárok, szörpök, 
zöldségkrémek, zöldségek, 
gyümölcsök

2635 Vámosmikola, Dózsa utca 33. 
+36 30 737 44 65 
lekvarshop@citromail.hu 
facebook.com/lekvarshop 
lekvarshop.lapunk.hu 

VARGA GÉZA
Termék: 100 %-os 
gyümölcslevek, aszalványok

946 36 Kravany n. D. 378. / Karva 
+421 905 276 445 
vargajuznesady@gmail.com 
www.juznesady.sk

FIALA ISTVÁN – 
FIALA-VITALITA S.R.O.
Termék: 100 %-os BIO 
gyümölcslevek, gyümölcsök

Svodín / Szőgyén Maďarskosvodínska cesta 42. 
+421 915 770 947 
fiala.vitalita@yahoo.com 
facebook.com/fialavitalita 
vitalita-sk.eu
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GYURCSIK ATTILA
Termék: zöldségkrémek, 
pestók

2624 Szokolya, Fő út 30. 
+36 70 630 24 31 
agyurcsik@gmail.com 
 

Teljes életmódunkkal a helyi termékek elkö-
telezettjei vagyunk. Kertet művelünk, állatot 
tartunk a tejért, magunk sütjük kenyerünk, 
és piacot üzemeltetünk. Rendezvényekre 
helyi termékes büfét biztosítunk. 
Különleges termékeink a sokféle pesztó és az 
izgalmas párosítású, kenyérre kenhető zöld-
ségkrémek.

KOVÁCS LUKÁCS
Termék: levendula termékek, 
szörp, sült tea, gyümölcs

93561 Hronovce / Lekér Levická cesta 60 
+421 915 883 291; +421 908 138 699  
lukacskovacs@gmail.com 
 

Saját kertben gyümölcs és levendula ter-
mesztését végzem. 400 töves ültetvényünk-
kel hosszú távra tervezünk. Termékeinkből 
különlegességünk a levendula szörp. Készí-
tünk továbbá a virágok betakarítása után a 
szárított levendulából illatpárnákat. Gyümöl-
csösünkben ökológiai gazdálkodási szemlé-
lettel almát termesztünk. Topáz, fuji, idared, 
jonagold fajtákat gondozunk. Új termékünk 
a sült tea és a rózsalekvár. 
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HAJDÚ ÁRPÁD
Termék: fűszernövények, 
virágok, zöldségek

935 64 Keť / Érsekkéty  401 
+421 905 302 783 
hajdu.arpad.7@gmail.com 
 

Helyben szaporított és nevelt, kiváló minő-
ségű, a helyi időjárási viszonyokhoz, talajhoz 
jól alkalmazkodott zöldségek, dísznövények 
és fűszernövények termesztésével foglalko-
zunk kistermelői szinten. A növényeket sza-
badföldön vagy konténerben neveljük 1 l-től 
15 l-es konténerig, melyek egész évben ül-
tethetők. Fajtaválasztékunkban a virágzó és 
örökzöld díszcserjék, fűszer- és gyógynövé-
nyek, környékünkön található őshonos dísz-
növények nagy választéka is megtalálható. 

GABKOCHILI – NAGY GÁBOR
Termék: Chili szószok

2626 Nagymaros, Rákóczi F. utca 44. 
+36 20 327 08 50 
gabkochili@gmail.com 
facebook.com/gabkochili 
www.gabkochili.hu

A világon legerősebb rekorder chilik term-
esztését végzem, ezekből készítünk fűszer-
ként használható szószokat és egyéb chili 
termékeket. Ha a chili valódi ízét és erejét 
szeretnéd kipróbálni! Semmi sallang! A vi-
lág legerősebb chilipaprikáit itt megtalálod, 
egyfajta játék a tűzzel 2012 óta: chiliszósz, 
extra erős chili krém, különlegesség a para-
dicsom alapú mézes whiskys chilis BBQ szósz. 
Chili lekvárt és savanyúságot is értékesítünk.
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PISZKEI ÖKO KFT.
Termék: gabonaörlemények, 
magvak, hidegen sajtolt 
napraforgó olaj 

2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 182. 
+36 33 507 670 
info@piszkeioko.hu 
www.facebook.com/piszkei.oko 
www.piszkeioko.hu

Pékségünk 1996-ban kezdte el a teljesőrlésű 
BIO gabonából készült kenyerek és sütemé-
nyek készítését. Az országban fellelhető leg-
jobb minőségű, a Biokontroll Hungária Kht. 
által szigorúan ellenőrzött, vegyszermentes 
gabonákat és magvakat használunk fel. Saját 
malmunkban közvetlenül sütés előtt őröljük 
a gabonát, így az maradéktalanul megőr-
zi a benne lévő vitaminokat, ásványi sókat, 
nyomelemeket. Termékeinket tej és tojás 
felhasználása nélkül készítjük, így tej-, tojás- 
allergiások és vegetáriánusok is fogyaszthat-
ják finomságainkat. 
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További termelők
 

CSÉPAI BRÚNÓ
Termékek: gombatermesztés, 
savanyított gomba készítés

2638 Kemence, Szabadság u. 7. 
+36 20 526 39 08 
bruno.csepai@gmail.com

FINTA ADRIANA
Termékek: pirospaprika, 
lekvárok, szörp, lecsó, 
paradicsomlé

Kravany nad Dunajom / Karva 
+421 905 170 593 
adri32.fintova@gmail.com

LACZKÓ SZILVIA
Termék: házi lekvár, 
szörp, savanyúság

Svodín / Szőgyén 
Horná Mlynská 616/23 
+421 911 330 089 
silvia.laczko@t-centrum.sk 
facebook.com/silvia.laczko

SKULIBA ÉVA
Termék: pirospaprika, 
zöldségek, savanyúságok, 
befőttek

Radvaň nad Dunajom / Dunaradvány 164 
+421 946 311 545
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„Hogy lehet úgy élni, 
hogy nincs a 

közelünkben egy 
éjjel-nappali? 

Hát, így!”  
Fekete Tanya
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APÁCA MAJOR – HÁZI 
GAZDA TANYA
Termék: tanyasi tojás, 
baromfi, sertés, nyúl, 
húsfélék, füstölt termékek, 
kecskesajtok  

Dinnyés Nóra 
Esztergom, Apáca major 
+36 70 778 03 34 
hazigazdamajor@gmail.com

A hagyományos családi gazdaságban minden 
féle állatot megtalálunk. Baromfi, kecske, 
nyúl, sertés, szarvasmarha egyaránt jól érzi 
magát a majorságban. Újdonság a közösség 
által támogatott csirkeprogram, melynek lé-
nyege, hogy a csirkehúsra vágyók előre hoz-
zájárultak a gazdaság csirke beszerzéséhez év 
elején, és az év során fizetik az állatok felneve-
lésének költségeit, míg be nem kerülnek ott-
hon fagyasztóládákba. A kecsketejet feldol-
gozva az utóbbi időben, változatos formában, 
joghurtként, vagy sajtként kóstolhatjuk meg.

M&M NYÚLFARM - 
CSONTOS MIKLÓS

2510 Dorog 
+36 30 412 03 70 
csontos.miklosne@gmail.com 
 

A rendezett kertbe csodás érzés belépni. 
Mindennek célja, értelme van itt. Növény-
társítások, komposzthalom és jurta. Az ál-
latok szép, tágas kifutóban élik napjaikat. A 
nyúlfogyasztás népszerűsítésére Miklós re-
cepteket ajánl vásárlóinak.
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KAMARELL KATALIN – 
STEINKE PETER
Termék: fürjtojás, fürj 
extenzív tartásból tavasztól 
októberig, különlegesebb 
biobor fajták, ritkább 
bazsalikomfajták, ruccola.

Úny, Templom utca 3. 
+36 70 948 82 32 
 
 

Fürjeket tartunk. Peter évek óta foglalkozik 
borászattal. Egyébként főállású anya vagyok, 
és hobbi fürjtartóként, valamint ritkább nö-
vények gondos termesztőjeként képzelem el 
önmagam. Emellett szabadúszó készség-ké-
pességfejlesztő trénerként és coachként 
dolgozom itthon és német nyelvterületen is.

HAJMÁS BÁLINT
Termék: füstölt húsféleségek

2942 Nagyigmánd 
+36 30 351 53 67 
 
 

Ha húsfogyasztó vagy, tökéletes választás 
megízlelni Bálinték füstölt húsait. Saját ne-
velésű állományból 2–3 kg-os sonkák lógnak 
a füstön. Tyúk és kakas levesbe szintén van 
itt. Természetesen tanyasi tojás is kapható 
náluk. Termékeikkel a Nyergesi Stelázsin is 
találkozhatunk.
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FEKETE ZSOLT –  
FEKETE TANYA
Termék: füstölt sertésáru, 
tehéntej termékek (túró, sajt)

2626 Nagymaros, Hatlópatak dülő 0202/2 
+36 20 934 20 69 
zsolt@feketetanya.hu 
www.feketetanya.hu 

A Börzsöny lábánál, a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park szívében fekszik közel 7 ha területen a 
tanyánk. Hat éve apránként felfejlesztjük ta-
nyánkat. Eleinte kétlaki életet élve ingáztunk 
az otthonunk és a tanya között naponta két-
szer, majd felépítve az új otthonunkat négy 
gyermekünkkel végleg átköltöztünk Hatló-
patakba. Eleinte csak két lovunk volt, de ha 
elfér kettő, miért ne férne el még pár lege-
lésző állat? Most közel százan élnek velünk 
együtt. Elsősorban őshonos magyar állato-
kat tartunk, mert szeretjük a hagyományo-
kat. Nem etetünk táppal, szójával és egyéb 
takarmány-kiegészítőkkel. Lehet, hogy így 
lassabban nőnek, de egészségesebbek, és 
így mi is egészségesebb életet élhetünk. 
Egész napos programot is tudunk biztosítani 
csoportoknak bőrözéssel, íjászattal, sajtké-
szítéssel. 

„Az élet 
egy tanyán 

nem könnyű, 
de hidd el, 

megéri 
így élni!”
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KELEMEN MAJORSÁG
Termék: kecskesajt, 
házi szörpök, mangalica 
kolbász, homoktövis

2519 Piliscsév, Hegyes dűlő 027/5 
+36 20 915 47 15 
info@kelemenmajorsag.hu 
www.kelemenmajorsag.hu 

Falusi szállásadás, falusi vendégasztal tevé-
kenységünk keretében a hozzánk látogatók 
helyben megízlelhetik termékeinket. A Ke-
lemen Majorság új építésű vendégháza 7 
komfortos apartmannal várja a kedves ven-
dégeket gyönyörű 3 hektáros területen, az 
erdő szélén, a Pilis hegy lábánál, 25 km-re 
Budapesttől. Háziállataink szelídsége külön 
örömet nyújt a kisgyermekes családok ré-
szére. Saját készítésű kecskesajtot és saját 
termesztésű zöldségeket kínálunk az idelá-
togatóknak. Aki hozzánk látogat, szeretnénk, 
ha átélné azt a hangulatot, amit mi is nap, 
mint nap megélünk.
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KLEMENT LÁSZLÓ
Termék: tojás

2628 Szob, Meggyfa utca 2. (Szob – Új major) 
+36 20 494 28 81 
klement.lacika@freemail.hu 
 

A tojó tyúkok számára ún. „mélyalmos” tar-
tás technológiát alakítottunk ki. Egy zárt 
épületben, ám szabadon mozoghatnak a 
tyúkok. A tojást piacokon értékesítem. 

KRISTOFÓRI JÓZSEF
Termék: haltenyésztés

Štúrovo /Párkány 94301 Jesenského 52. 
+421 905 819 078; +36 70 331 70 11 
jasfish@jasfish.sk 
facebook.com/fishhouse 
www.jasfish.sk 

Gyerekkori élmények vezettek a horgászat-
hoz, a haltartáshoz. Mára haltenyésztő let-
tem, és egyben egy éttermet is működte-
tünk. 2009-ben kezdtük telepünket építeni. 
Változatos békés fajtájú halak mellett vannak 
ragadozóink is. A halakat mindenféle feldol-
gozottságban meg tudja vásárolni Párkány-
ban. A halak mellett az ember kiszakadhat a 
rohanásból, megpihenhet, lenyugodhat.
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KUHA LÁSZLÓ GYÖRGY – 
KUHA-TANYA
Termék: füstölt áru, tojás, 
baromfiból, borjúból készült 
termékek, kecske és tehén 
tejtermék (sajt, túró, orda, 
kőrözött)

2628 Szob, Bő-Szob 
+36 30 457 38 97 
kuhatanya@gmail.com 
 

30 éves múlttal rendelkező családi vállalko-
zásból kialakult gazdaság a miénk. Aki ellá-
togat hozzánk, látja, természet közeli kímélő 
gazdálkodást folytatunk, részben ragaszkod-
va a magyar fajtákhoz. Tanyasi vendéglátást, 
vendégasztal szolgáltatást is végzünk.
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SÁNTHA ÖKOLÓGIAI 
GAZDASÁG
Termék: bivalyhúsból 
előállított termékek, füstölt 
áru, vágó borjú

2628 Szob, Malomkert 09/8 
+36 30 940 61 39 
drsanthajozsef@gmail.com 
 

Állattenyésztési tevékenységet folytatunk, 
bivalyokat és szürkemarhákat tartunk öko-
lógiai gazdaságunkban. A gazdaság 2001 óta 
a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által 
ellenőrzött. Kb. 90 ha ellenőrzött területen 
gazdálkodunk. Legelőterületeink főként az 
Ipoly mentén helyezkednek el a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park területén. Miért bivaly? Mél-
tatlanul háttérbe szorult hazánkban tartása, 
funkcióját vesztette, feladat nélkül maradt. 
Mi szeretnénk visszahozni az ártéri gazdál-
kodásnak egyik főszereplőjét a köztudatba. 
Az ártéren termőréteget hoz, és ez jó le-
gelőt ad. A teje és a húsa pedig kiváló minő-
ségű. Az igazi mozzarella alapja is a bivaly-
tej. A bivaly maga a biológiai csoda!   
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NÉMETH LÁSZLÓ
Termék: füstölt húsáru

Kamenín / Kéménd 
+ 421 905 694 568  
 
 

Ekkora disznósajtot ritkán lát az ember! És 
milyen finom volt. Kéménden Laci vág és 
feldolgoz disznókat. Fűszerez és füstöl. Meg 
kemencét és közösségi teret épít, ahol majd 
baráti társaságok fogyaszthatják el a friss 
malacsültet. Laci igazi örökmozgó: méhész-
kedik, kertészkedik, kacsingat a borászat 
felé. Termékeit Párkányban is árusítja. 

SZAKMÁRY BARNA
Termék: tojás

Nyergesújfalu, Kossuth u. 16.  
+36 20 775 24 82 
szakmary.barna@gmail.com 
 

Fiatal gazdaként 350 tojótyúkos állományo-
mat fejlesztem közel 3000-es állományra. 
Ketreces és mélyalmos állományom szintén 
van. Házhoz viszem a megrendelt tojásokat, 
de szívesen piacozok is. A tojásozás mellett 
kedvelt hobbim a lovaglás, lovagoltatás a 
Csemete Lovas Parkban Nyergesújfalun. 

 



További termelők: 

BOGDÁNY IMRE
Termék: fürjtojás, 
zöldségkrém, száraztészta

2023 Dunabogdány, Kossuth L. utca 99. 
+36 30 460 65 95 
imre30@citromail.hu

KOVÁCS ÉVA
Termék: füstölt hús, tehéntej, 
- sajt

2612 Kosd, Bocskai utca 28. 
+36 20 466 47 37 
evi7212@freemail.hu

PAULUSZ JÓZSEF
Termék: füstölt sertés áru, 
eper, málna

2163 Vácrátót, Ady utca 43. 
+36 20 342 26 52

SCHULCZ KORNÉL
Termék: tojás, zöldség, 
gyümölcs

2600 Vác, Nyár utca 11. 
+36 20 565 38 99 
schulczkornel@gmail.com
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„Egy pékségnél.. 
sosincs leállás!” 

Polónyi Éva, Éva Baker Kft.
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ÉVA BAKER KFT.
Termék: sütőipari termékek, 
kenyérfélék, finom pékáruk

2628 Szob, Árpád u. 33.  
+36 27 370 169, +36 30 989 47 58 
evabaker92@gmail.com

Családi vállalkozásunk több évtizedes ha-
gyományokkal rendelkezik. Eredeti ková-
szos technológiával készítjük kenyérfé-
leségeinket. Igyekszünk megfelelni a kor 
elvárásainak, az egészséges táplálkozás el-
veinek megjelenítése a célunk termékeink-
ben. Saját szobi boltunkon kívül környék-
beli üzletekben is találkozhatnak kedves 
vásárlóink termékeinkkel.

 IPOLYSZALKAI TÁJHÁZ – 
RÉGI IDŐK ÍZŐRZŐI
Termék: kuglóf, őstönköly 
kenyér, szörpök, lekvárok, 
befőttek

Salka / Ipolyszalka 
+421 907 404 57 
tajhaz.szalka@gmail.com 
www.tajhazipolyszalka.sk

A tájház célja, hogy minél többekhez eljutas-
sa a néprajzi, népművészeti értékeket alko-
tásokkal, ízekkel. Kézműves tábort szervez-
nek gyerekeknek, alkotó tábort felnőtteknek. 
Kosárfonás, csuhézás, agyagozás, szövés – 
mind kipróbálható. Saját kézműves termékeik 
meg is vásárolhatóak. Csoportoknak egész 
napos programot biztosítnak, családi hétvé-
géket szereznek túrával, lovaglással, kincs-
kereséssel. Ellátásról az asszonyok gondos-
kodnak kemencében sült kuglóf, lepények, 
rétesek segítségével. A lakodalmas kuglóf és 
az őstönköly kenyér nagy kedvencek. 
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PISZKEI ÖKOPÉKSÉG
Termék: Bio sütőipari- 
és malomipari termékek

Piszkei Öko Élelmiszergyártó és  
Kereskedelmi Kft. 
2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 182. 
+36 33 507 670, info@piszkeioko.hu 
www.facebook.com/piszkei.oko 
www.piszkeioko.hu

Pékségünk 1996-ban kezdte el a teljesőrlésű 
BIO gabonából készült kenyerek és sütemé-
nyek készítését. Az országban fellelhető leg-
jobb minőségű, a Biokontroll Hungária Kht. 
által szigorúan ellenőrzött, vegyszermentes 
gabonákat és magvakat használunk fel. Saját 
malmunkban közvetlenül sütés előtt őröljük 
a gabonát, így az maradéktalanul megőr-
zi a benne lévő vitaminokat, ásványi sókat, 
nyomelemeket. Termékeinket tej és tojás 
felhasználása nélkül készítjük, így tej-, tojás- 
allergiások és vegetáriánusok is fogyaszt-
hatják finomságainkat. Több mint 250 féle 
terméket tartunk választékban: kenyerek, 
pékáruk, sütemények, lisztek, magok, étolaj, 
almalé. A pékség előtti bioboltban pedig fris-
sen sül a ropogós kifli, mely szerintünk maga 
a csoda! Próbálják ki!

 



További termelők

BORBÉLY ANNA MÁRIA
Termék: kemencében készült 
pékáru, kenyér

2612 Kosd, Erzsébet utca 30. 
+36 20 373 94 18 
amikenyerunk@gmail.com 
amikenyerunk.hupont.hu

CSISZÉR CSALÁDI PÉKSÉG
Termék: kürtős kalács

2626 Nagymaros, Nefelejcs köz 12. 
+36 70 668 34 14 
k.kalacs1@gmail.com
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Részlet egy méhész interjúból:

- Hány méh 
csípte már meg?
- Hm… naponta?
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BAKA MÉHÉSZET
Termék: fajtamézek, 
mézpálcika, 
propolisz tinktúra

Vámosmikola, Kossuth u. 25. 
+36 70 340 81 73 
mezshop1@gmail.com  
facebook.com/mezpalcika 
www.mezpalcika.hu

2000-től méhészkedem 100–150 méhcsa-
láddal. Nagyapámtól tanultam a méhészke-
dést. Magyarországon egyedülálló terméket 
készítünk, ez a mézpálcika. Jópofa, ízletes, 
praktikus és nagyon finom. Kapható több-
féle mézzel valamint ízesítéssel. Ízesítések: 
csokis, chilis-csokis, fahéjas. Piacon, fesz-
tiválokon, rendezvényeken találkozhatnak 
termékeimmel, de ma már webshopon is 
rendelhetnek házhozszállítással. 

BERTA EDINA
Termék: fajtamézek 
és mézkülönlegességek, 
kevert mézek

2517 Kesztölc, Rákóczi u. 36. 
+36 70 930 69 10 
kesztolc.meheszet@gmail.com 
facebook.com/ Pilis Aranya, Kesztölc Méhészet 

Családi méhészet vagyunk, a hagyományok-
ra építünk: igyekszünk a mézfogyasztást 
elősegíteni, illetve felhívni a figyelmet a méz 
testet-lelket gyógyító közel 70 féle jótékony 
hatására. Pilis Aranya Kesztölc Méhészet a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park területén található. 
Településünkön, Kesztölcön bizonyítottan 
már az 1500-as évektől folytattak mézter-
melést, mert fizettek mézadót kasok után. 
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 2013-
ban vegyes virágmézünk szigorú pályázati 
elbírálás alapján nemzeti park védjegyes 
lett. Fajtatiszta mézeink mellett (vegyes vi-
rág, akác, hárs, repce, napraforgó) mézkü-
lönlegességeket is kínálunk, több, mint 27 
fajtát, mint például epres, mogyorós-csokis, 
bio narancsos, amelyek finomak és nagyon 
egészségesek. Fő filozófiánk az, hogy maxi-
málisan törekszünk a minőségre és a termé-
szetes tartalomra. Ezért mézeink 100%-osak, 
nem hőkezeltek, kevert mézeink pedig 100% 
természetes alapanyagokat tartalmaznak.     
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CSÓKÁS PÉTER ÉS MÁRIA
Termék: fajtamézek, 
mézharmat

943 01 Šturovo / Párkány, 
Štefánik utca 38 
+421 908 040 553 
csoki58@citromail.hu 

A család 30 éve kezdte a méhészkedést 10 
családdal. Ma 140 méhcsalád él Barton, de 
ezt mégis hobbi szintnek tekinti. A Csókás 
mézekkel rendszeresen találkozhatunk vá-
sárokban, fesztiválokon kedves invitálással, 
kóstolási lehetőséggel, remek történetekkel.  

 

NAGY PÉTER
Termék: fajtamézek, 
virágpor, propolisz

Mužla / Muzsla 94352 Fő utca 342. 
+421 908 780 126 
nagypeter@nagypeter.sk 
www.nagypeter.sk 

Nagy Péter 1991-óta méhészkedik. Első méh-
raját egyik méhészkedő családtagjától kapta 
ajándékba egy vadonatúj „B”-típusú kaptár-
ba telepítve. Jelenleg közel 100 méhcsalád-
dal méhészkedik Muzsla község kataszte-
rében, ahol a mezőgazdasági termények és 
a Csenkei erdő közelsége gazdag és kiváló 
minőségű fajtamézek termelését biztosít-
ják. A megtermelt fajtamézet, virágport, 
valamint propolisz tinktúrát háztól illetve az 
érsekújvári városi piacon lehet beszerezni.
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KOVÁCS ISTVÁN
Termék: fajtamézek

Süttő, Diósvölgyi u. 46.  
+36 20 538 76 95 
kovacsimehesz@gmail.com 
 

Régre nyúlik vissza a méhészet az életem-
ben, emlékszem, mikor gyermekkoromban 
leszállt egy raj az udvarra… Ma 160 méhcsa-
láddal foglalkozom, 1967-ben szereztem  
Romániában méhészdiplomát, jelenleg 
méhegészségügyi ellenőrként is tevékeny-
kedek. Mindenkit a napi mézfogyasztásra 
buzdítok, én még a kávét is mézzel iszom. 
Feleségem szerint az én méheim jámborak. 
Háztól értékesítek, de több piacon is talál-
kozhatnak termékeimmel, pl. a nyergesújfa-
lui, vagy a lábatlani termelői piacokon.

„A szorgalmas 
munkának 

mindig lesz 
gyümölcse”.
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KOVÁCS TAMÁS – 
MÉZESVÖLGY
Termékek: fajtamézek 
és különleges ízesített 
mézek, méhviasz gyertya, 
propolisz

2510 Dorog, Radnóti u. 50. 
+36 20 342 19 33 
info@mezesvolgy.hu 
 

Kovács Tamás méhész őstermelő vagyok, 
2010-től foglalkozom méhészettel. Először 
a napi munka mellett, hobbi szinten néhány 
kaptárral kezdve ismerkedtem meg a méhek 
világával, majd Gödöllőn elvégeztem a mé-
hészképző iskolát. Az idő múlásával folyama-
tosan bővítettem az állományt, és ma már 
főfoglalkozású méhészként tevékenykedem. 
Küldetésemnek tekintem, hogy az olcsó, ala-
csony minőségű import helyett a hazai ter-
melői méz kerülhessen a vásárlóim asztalára. 
A fajtamézek mellett mézkülönlegességekkel, 
mézes ajándékokkal, propolisz tinktúrával, 
méhviasz gyertyákkal bővítettem a választé-
kot, hogy a természet patikájából minél szé-
lesebb kínálatot tudjak nyújtani a vevőimnek.
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NEMESI LILLA KATALIN
Termék: fajtamézek

Kesztölc, Esztergomi utca 108. 
+36 70 634 44 24 
nemesi.lilla.kata@gmail.com 
 

Férjemmel közösen kezdtünk méhekkel fog-
lalkozni 5 éve, jelenleg fajtamézeket terme-
lünk és árusítunk háztól és rendezvényeken. 

 

SZÉLES LÁSZLÓ
Termék: fajtamézek

Pohronský Ruskov / Oroszka,  
Orechový rad 15  
+421 908 858 342 
28laci28@azet.sk 

2011 óta foglalkozom a méhészettel. Jelenleg 
50 méhcsaládom van, a Szikince-patak part-
ján egy kis faluban, Zalabán, kiváló akácerdő 
és gyümölcsös közelében. Mézfajták: tavaszi 
virágméz; akác; nyári virágméz.
További termékek: propolisz tinktúra
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STENCLI FERENC
Termék: fajtamézek, 
propolisz, lépes méz, 
virágpor, maci méz

Szob, Akác utca 11. 
+36 27 372 289 
stencli@citromail.hu 
www.stenclimeheszet.hu 

Családi hagyomány nálunk a méhészkedés, a 
méhek szeretete. Ahogy hallottam, dédnagy-
apámnak kasos méhese volt. Nagyapám mé-
hesére már emlékszem. Kiskölyök koromban 
szüleimmel a Börzsöny nyugati lankáin lévő 
méhesünkben pergettünk. Családi esemé-
nyek voltak ezek, feledhetetlen emlékekkel. 
Én 1986 óta gyakorlom e mesterséget, kiseb-
bik fiam pedig 2011-ben döntött úgy, hogy 
folytatja a családi hagyományt.
Méhészetünk a csodálatos Ipoly-völgyben 
helyezkedik el, mely a Duna-Ipoly Nemzeti 
Parkhoz kapcsolódik. Méhészeti terméke-
ink részben ennek, nagyobbrészt az alkal-
mazott kaptárainknak köszönhetően kiváló 
minőségűek. 
A szennyezésmentes környezet, az alkalma-
zott kaptártípus, a méhészeti technológia és 
eszközök együttesen garantálják vásárlóink 
számára a megbízható minőséget!
Hársmézünk Duna-Ipoly Nemzeti Parki Ter-
mék védjegy tanúsítású.  
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TUNGLI PÁL
Termék: fajtaméz

Kamenín / Kéménd 437. 
+421 905 548 573 
555palika@gmail.com 
 

Méhészeti tevékenységemet Kéménden 
végzem. Beleszülettem, mert nagyapám 
foglalkozott méhekkel. Ma 100 méhcsalá-
dom van. Szeretem a méheket, mert töké-
letes rendszerben élnek. Tevékenységem a 
méztermelés felügyelete. Nálam kiemelke-
dően jelentős az akácméz, a többi fajtaméz 
mennyiségben ez után következik. A mézek 
kiszerelése igény szerint változik. 
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További termelők 

BOCSKOR GIZELLA – 
ZALABA DÁVID
Termék: akác- és virágméz

Mužla / Muzsla 73. 94352  
+421 905 623 600 
zalabadavid@gmail.com

HARDI ZOLTÁN
Termék: repce-, akác-, 
hársméz, vegyes virágméz

2536 Nyergesújfalu, Zelk Z. utca 48. 
+36 30 969 84 53 
hardi.meheszet@gmail.com

HORVÁTH ZOLTÁN
Termék: méz, 
méhészeti készítmény

2626 Nagymaros, Nap utca 11. 
+36 20 574 15 51
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ÉK „Hozzánk 
jöhetsz terápiás 

tehénsimogatásra, 
vagy egy tehénfejős 

lánybúcsúra is!” 
Sajtosház, Nagybörzsöny
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BARANYA ZOLTÁN
Termék: juhsajt, 
kecskesajt, juhtúró

2543 Süttő-Bikolpuszta 30. 
+36 33 475 701; +36 30 493 41 57 
barisajt2013@gmail.com 
 

Családi hagyomány, beleszületetett életfor-
ma a juhászat nálunk. 17 éve foglalkozunk 
juh- és kecsketenyésztéssel Bikolpusztán. A 
környező legelők lehetővé teszik a folyama-
tos legeltetést. A juhok és a kecskék tejükkel 
hálálják meg az eleséget. A lefejt tejből sajtot 
készítünk, amit már harmadik éve nagyobb 
tételben tudunk gyártani. Vásárlóink füstölt 
és natúr, valamint változatos ízű sajtjainkkal 
piacokon is találkozhatnak. 
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IGMÁNDI SAJTMŰHELY
Termék: Igmándi félkemény 
sajt, camembert, parenyica, 
gomolyák, tejföl, joghurt, 
túró, vaj

2942 Nagyigmánd, Rózsa u. 6. 
+36 20 372 10 100 
facebook.hu/igmandisajtmuhely 
igmandisajtmuhely@gmail.com 
www.igmandisajtmuhely.hu

Nagyigmánd ugyan az Ister-Granum térsé-
gen kívül esik, de nem mehetünk el Ildikóék 
által nagy gonddal készített parenyica mel-
lett. És ha már náluk járunk, akkor meg kell 
kóstolni a saját lekvárokat tartalmazó feke-
te ribizlis és meggyes joghurtot, a tejszínt, 
és az ízekben gazdag vajat is. Legeltetett 
magyar tarka állományuk jó zsíros tejükből 
készül az igmándi félkemény sajt. Mester-
ségüket folyamatos képzésekkel és nemzet-
közi tanulmányutakkal is fejlesztik. Céljuk a 
családi gazdaságban megtermelt minőségi 
alapanyagból minőségi élelmiszer előállítása. 
Termékeiket gyártás után közvetlenül érté-
kesítik piacon, bevásárló közösségben, vagy 
Sajtműhelyükből. Kóstolja meg Ön is!
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CRUMERUM KECSKEFARM
Termék: kecsketej, 
kecskesajt

2536 Nyergesújfalu, Kölcsey F. u. 31. 
+36 20 974 19 06 
kajtarz@gmail.com 
facebook.com/kecskefarm crumerum 

3 éve kezdődött… Volt egy nagy területünk, 
nem volt kedvünk füvet vágni, vettünk 3 
kecskét. Nem volt gazdálkodó múltunk, fo-
lyamatosan tanuljuk. Szépen fejlődött fel 
állományunk, ma 9 kecskét fejünk, annyit, 
amennyit a család el tud látni. Aztán lett a 
tej, mi legyen vele? Hogyan lehet jó kecs-
kesajtot készíteni? Könyvek, tanfolyam, de 
legfőképpen a tapasztalás útján haladunk. 
Sajtjaink változatos ízekben vákumfóliázott 
kiszerelésben kerülnek piacra.
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PUZSÁR CECÍLIA, 
SZABÓ JÓZSEF 
KÉZMŰVES SAJTOSHÁZ
Termék: fűszeres friss 
sajtok, trappista jellegű 
sajt, joghurtok, fűszeres 
rikottakrémek

Nagybörzsöny, Széchenyi u. 7. 
+36 20 324 04 52 
facebook.com/KezmuvesSajtoshaz 
sajtkukacborzsony@gmail.com 

Cecília Budapestről költözött Nagybörzsöny-
be, maga mögött hagyva a várost, az irodai 
munkát. Most már 7 tehene van, nemrég ta-
vat ástak nekik, hogy legyen dagonyázó he-
lyük. Azt mondja, sokkal keményebb munka 
a tehenek tartása és a sajtkészítés, mint a 
múltbéli foglalkozása volt, de semmi pénzért 
nem menne vissza! A nagybörzsönyi Kézmű-
ves Sajtosházban ínyenc termékek készülnek 
tehéntejből: kínálatukban megtalálható a 
híres börzsönyi kék sajt és a szenes camem-
bert is. A sajtokban benne a Börzsöny íze-ja-
va. Alkalmanként sajtkészítést is tanít az ér-
deklődőknek.

„Boldog 
tehénből 
boldog sajt 
készíthető”
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RÉTKI GÁBOR
Termék: tej, tejtermék

Házi Tej Bolt 
Esztergom 
Batthyány Lajos utca 19. 
+36 20 968 15 73 
retki.gabor@citromail.hu

Pilismaróton a Miklós Deák-völgyben, a he-
gyek ölelésében található tehenészetben re-
mek érlelt sajtok készülnek. Lendületes, min-
denre nyitott, kísérletező kedvű fiatal gazda 
szívből ajánlja erdei gyümölcsös joghurtját, 
vagy fűszeres lágy sajtjait. Az ínyenceknek a 
szőlőmagolajban érlelt fűszeres sajtkockákat 
javasoljuk. Friss tej, vaj, tejföl, kefír, friss és 
a Prímás Pincében érlelt sajtok, füstölt sajt 
remekek, natúr és ízesített joghurtok mind 
megtalálhatók Pilismaróton és Esztergom-
ban, a Tejboltban.
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WIEZNER NIKOLETTA
Termék: lágy- és krémsajtok

Úny 
+36 30 257 03 51 
wieznerniki@gmail.com 
 

Niki sajtműhelyében lágy- és krémsajtok 
egyaránt megtalálhatók natúr és saját fű-
szereivel ízesített kivitelben is. Kecske- és 
tehéntejből is készít sajtokat, az állatokat 
maguk nevelik gazdaságukban. A család 
tulajdonában lévő Natura 2000-es legelő 
adottságainak kihasználása érdekében kezd-
tek kecske- és tehén tartásba. Kezdetben 
csak saját háztartásuk egészségesebbé téte-
le miatt végezték a munkát. A tej feldolgo-
zását, sajtkészítést egy neves sajtmestertől 
gyakorlati képzés keretében sajátította el. 
Mára sajtjait egyre többen keresik, az elein-
te a család számára készített ‘felesleg’ egyre 
kelendőbb a vásárlók körében.

 



További termelők

DEBRECENINÉ 
BERCZELI ILONA
Termék: házi tehéntej, 
natúr és ízesített gomolya 
sajt, túrókrémek

2536 Nyergesújfalu, Munkácsy liget 29. 
+36 20 281 44 16

HOLICZA ÁRPÁDNÉ
Termék: nyers tehéntej, 
gyümölcsös joghurtok, 
kefír, vajkrémek, túró

2610 Ősagárd, Rákóczi út 97. 
+36 30 504 69 26 
judit.holicza@freemail.hu

KOVÁCS ÉVA
Termék: füstölt hús, 
tehéntej, -sajt

2612 Kosd, Bocskai utca 28. 
+36 20 466 47 37 
evi7212@freemail.hu

PARTI ANIKÓ
Termék: kecsketej termékek

2508 Esztergom – Pilisszentlélek,  
Pálosok u. 4.  
+36 30 737 88 17 
partianiko@gmail.com

RACSKÓNÉ MRAVIK MÓNIKA
Termék: kecskesajtok

Szendehely, Szabadság utca 18. 
+36 70 501 24 36 
racskonemoni@citromail.hu

SZÉKELY ANDRÁS
Termék: sajtkészítés

2624 Szokolya 
+36 20 212 74 93 
info@szekelysajt.hu 
www.szekelysajt.hu
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CS „Mi termelők itt vagyunk 

és holnap is itt leszünk. 
Fontos a vásárlóink 

felé kiépített 
bizalom megtartása 
minőségi termékkel.” 

Börzsöny gyümölcse
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BEA BÉLA
Termék: gyümölcs, virág

2626 Nagymaros, Vasút út 88. 
+36 27 354 621 
 
 

Béla bácsi rajong a virágokért, kertje maga a 
csoda. Ám a szebbnél-szebb virágok mellett 
a térségre jellemző bogyósgyümölcsök gaz-
dag fajtaválasztéka, ill. alma, barack szintén 
díszlik a kertben. A gyümölcsöket és a virá-
gokat a Nagymarosi Piacon mi is megvásárol-
hatjuk. Érdemes! 

DUKA FERENC
Termék: alma, héjas 
és héjnélküli tökmag, 
fűszerpaprika

+36 20 328 69 75 
+421 948 442 220 
dukaf@piszkenet.hu 
 

Karván a településtől északi irányban halad-
va zötyögős úton jutunk el a gyümölcsösbe 
és a tökföldre. Óriási kiterjedésű almás, a 
hozzá kapcsolódó földeken fűszerpaprika, 
paradicsom és olajtök terem. Az almásban a 
földmunkát a szaladgáló mangalicák túrása 
biztosítja. A héjnélküli tökmag remek ropog-
tatni való és egyben csodaszer. 
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FIALA-VITALITA – 
FIALA ISTVÁN
Termék: 100% BIO gyümölcs 
és zöldséglevek  
és BIO gyümölcsök

Svodín / Szőgyén, Maďarskosvodínska cesta 42. 
+421 915 770 947 
fiala.vitalita@yahoo.com 
facebook.com/fialavitalita, 
www.vitalita-sk.eu

Több mint 20 éve foglalkozunk gyümölcster-
mesztéssel és értékesítéssel, 2009-től pedig 
gyümölcsleveket is készítünk. Gyümölcsfel-
dolgozást vállalunk mások részére is.
A természethez való kötődésem már gyer-
mekkoromban kialakult, hiszen édesapám 
is gyümölcs- és zöldségtermesztéssel fog-
lalkozott. Ma tipikus családi vállalkozás a mi-
énk, melyet fiammal működtetünk. Fontos 
számunkra az egészséges táplálkozás, emi-
att biogazdálkodást folytatunk. Gyümölcsö-
sünk ellenőrzött ökológiai művelés alatt áll, 
melyet a Naturalis SK Ellenőrző és Tanúsító 
Szervezet felügyel és minősít. Az egyes ter-
mékekre tanúsítvánnyal rendelkezünk. A 
közismert mondás szerint „az vagy, amit 
megeszel”, mi szeretnénk hozzátenni – „és 
amit megiszol”.
Közétkeztetésben részt veszünk óvodai és 
iskolai gyümölcs programokban. Keményen 
dolgozunk azért, hogy fogyasztóink igényét, 
kívánságát kielégítsük. A jövőben tervezzük 
különleges minőségű, valamint prémium mi-
nőségű lekvárok gyártását cukor hozzáadása 
nélkül, valamint chutney-k gyártását.
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FIZEL JÓZSEF
Termék: kertészeti növények 
idénynek megfelelően

2509 Esztergom-Kertváros,  
Dobó István utca 48 
+36 70 426 01 06 
fizeljozsef@gmail.com 

Évtizedes kertészeti gyakorlattal rendelke-
zem. Tavasszal korai zöldhagymával, retek-
kel, salátával és palántákkal jelenek meg 
a piacokon. Majd következik a zöldborsó, 
paprika, paradicsom, uborka, zöldbab, zöld-
ség, sárgarépa, görög-, és sárgadinnye, és a 
tökfélék. Ősszel krizantémmal jelenek meg 
a piacon. A paprikámnak nagy sikere van, 
szereti a területet. Szabadföldi és fóliás te-
rületeket is művelek. 

HULÉNYI PÁLNÉ
Termék: gomba, gyümölcs

Letkés, Diófa u. 26. 
+36 30 520 71 22 
 
 

Marika és Pál nagy szeretettel gondozza a 
laskagombákat. Helyi piacon, vagy bevásárló 
közösségben értékesítik a változatosan elké-
szíthető gombát. Idényben remek körtéjük 
érik hatalmas fájukon. 
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OBERMAYER ZOLTÁN
Termék: fokhagyma, bab

Mogyorósbánya 
+36 30 507 49 52 
zoli_34@freemail.hu 
facebook.com/RomKreativ 

Több éve termesztek vegyszermentes zöldsége-
ket Mogyorósbányán a Kőszikla alatti földemen. 
Több mint három éve őstermelőként teljes idő-
met rászánva végzem tevékenységemet. Ter-
mékeim nem nagy mennyiségűek, mivel inkább 
többféle növényt termesztek. Kidobásra szánt 
tárgyaknak új funkciót találok, ez a RomKreatív.

SKULIBA ÉVA
Termék: kertészeti növények 
paprikától a padlizsánig, 
fejes káposzta, 
gyökérzöldségek, palánták

Radvaň nad Dunajom / Dunaradvány 
+421 949 311 545 
 
 

Palántákat is magam nevelem. Fűtött palán-
tanevelőben és szabadföldön is termesztünk 
paprika-, paradicsom-, uborkafajtákat. A 
többi zöldség szabadföldön terem. Minden 
féle zöldség, amely szükséges egy háztar-
tásba, jelen van termékkínálatunkban. Sa-
vanyúságokat, kompótokat és befőtteket is 
készítek. Télen népszerű, keresett termékem 
a savanyú káposzta.

 



Zöldség-gyümölcs    |    89

TÓTH LÁSZLÓ
Termék: bogyósgyümölcsök, 
bodza, alma, barack és ezek 
feldolgozása

Börzsöny Gyümölcse 
2637 Perőcsény, Petőfi utca 6. 
+36 30 812 83 43 
tothlaszlo66@gmail.com 

Fekete ribizli szüretre készülve jártunk Lász-
lónál. Nagy szeretettel mesél a gyümölcsös-
ről. Érezni, erősen kötődik a földhöz, fákhoz, 
gyümölcshöz. A fák és bokrok hátterében 
a Börzsöny vonulata látszik. Belemerülünk 
a beszélgetésbe. „A mai ember egyre töb-
bet keresi a helyi jellegzetességeket, ízeket. 
Ezért szeretünk piacra járni, mindent el lehet 
mondani a termékről. Például szólhatunk a 
piros gyümölcsök antioxidáns hatásáról, 
vagy a bodzabogyó immunerősítő képes-
ségéről. Nálunk a gyümölcslében egészség 
van.”
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TÓTH ZOLTÁN – 
VADALMA TANYA
Termék: gyümölcslevek, 
idénygyümölcsök az év 
minden napjára

+36 30 204 11 01 
tothzoli69@szomornet.hu 
 
 

Felsőörs mellett, Szomor felé haladva jutunk 
el a gazdaságba. A fák roskadoznak a gyü-
mölcstől, a gyümölcstároló részben harap-
ni lehet az alma illatát. A családi gazdaság 
1994-ben kezdte meg működését. Következő 
évben kezdtek szakosodni a gyümölcster-
mesztés irányába. Szisztematikus gyü-
mölcstelepítési programnak köszönhetően 
ma alma, őszibarack, nektarin, kajszi, cse-
resznye, meggy, szilva és mandulatermesz-
tést folytatnak a gazdaságban. Egyik legis-
mertebb termékük az 5 literes kiszerelésű 
100 %-os almalé. Almából idared, jonagold, 
mutsu, Granny Smith, golden, starking is 
kapható. Az értékesítés jelentős része hely-
ben történik, de beszállítói a Kiskosár bevá-
sárló közösségnek is. 

VARGA GÉZA
Termék: alma, körte, almalé, 
vegyes gyümölcslevek, 
szárított gyümölcs

Kravany n. D. 378. 946 36 / Karva 
+421 905 276 445 
vargajuznesady@gmail.com 
www.juznesady.sk 

10 hektáros gyümölcsösben gazdálkodunk. 
150 tonna gyümölcsöt és zöldséget dolgo-
zunk fel idényben. Nagyraktáraknak is szál-
lítjuk minőségi, változatos gyümölcslevein-
ket. Gyümölcsfeldolgozónkat fejlesztettük, 
hiszen gyümölcsök szárítását is meg tudjuk 
tenni már. 
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ING. VOJTECH PETRIK
Termék: friss és szárított 
laska gomba

935 68 Čaka / Cseke, 379.. 
+421 903 321 877 
vojtech1petrik@gmail.com 
 

Laskagomba termesztéssel foglalkozom 
hosszú évek óta. A gombát elsősorban hely-
ben, ill. a térségben próbálom eladni. Az 
utóbbi időben a szárított gombára is meg-
nőtt a kereslet. A lévai piacon rendszeresen 
árusítok. Újabban vásárlóimnak gombás re-
ceptgyűjteményt adok át, bemutatva a laska 
rendkívül változatos felhasználási formáit.

ZSIDEK ANDRÁS
Termék: burgonya, 
paprika, saláta, uborka, 
hajtatott zöldség

946 32 Marcelháza, 
Poštová 346/21 
+421 905 621 286 
anzel@pnet.sk 

1996-tól foglalkozunk mezőgazdasággal, fő-
leg zöldségtermesztéssel. 2 hektár fedett 
területen és 15–20 hektár szabadföldi te-
rületen gazdálkodunk. Főként salátaféléket, 
paprikát, burgonyát, uborkát és káposzta-
féléket termesztünk. A növénytermesztés 
nem olyan, mintha egy csavargyárba menne 
az ember dolgozni, ahol télen-nyáron ugyan 
az a munkakörülmény fogadja. Itt az idő-
járásnak kiszolgáltatott az ember. Ebben a 
rendszerben kell minőségi terméket termel-
nünk a fogyasztók megelégedésére. 
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További termelők

BENE FERENCNÉ
Termék: zöldség és gyümölcs, 
lekvárok, házi sütemény 

2659 Érsekvadkert, Akácos utca 5. 
+36 20 244 22 47

CSÉPAI BRÚNÓ
Termékek: gombatermesztés, 
savanyított gomba készítés

2638 Kemence, Szabadság u. 7. 
+36 20 526 39 08 
bruno.csepai@gmail.com

JENEYNÉ DORNAY MÁRIA
Termék: erdei termékekből 
készült dzsem, gyógyszirup, 
lekvár

2600 Vác, Vám utca 10. 
+36 30 246 38 65

LACZKÓ SZILVIA
Termék: házi lekvár, 
szörp, savanyúság

Svodín / Szőgyén 
Horná Mlynská 616/23 
+421 911 330 089 
silvia.laczko@t-centrum.sk 
facebook.com/silvia.laczko

MICHAL ADAMCSOK
Termék: gyümölcs – alma, 
sárgabarack, őszibarack

Hronovce 935 61 / Lekér, Dr. Zelenyáka ulica 68. 
+421 905 788 980

SCHULCZ KORNÉL
Termék: tojás, zöldség, 
gyümölcs

2600 Vác, Nyár utca 11. 
+36 20 565 38 99 
schulczkornel@gmail.com

TRÁVNYIK ATTILA
Termék: zöldség, gyümölcs, 
palántanevelés

2612 Kosd, Székely utca 80. 
+36 70 538 93 92 
travnyik72@freemail.hu



URBANICS FERENC
Termék: palántanevelés

2523 Sárisáp, Fő út 109. 
+36 20 417 01 95 
urbanicsferenc@gmail.com

URBANICS LÁSZLÓNÉ 
SZILVIA
Termék: csiperkegomba, 
eper, dió, csicsóka

2519 Piliscsév 
+36 30 366 41 36 
urbanics.szilvi@citromail.hu

VÁGVÖLGYINÉ BURIK 
ERZSÉBET
Termék: zöldségfélék, 
szörp, lekvár, zöldségkrémek, 
befőttek, savanyúságok, 
füstölt áruk, tojás, tészta, 
málna

Kóspallag, külterület 
+36 30 256 82 03 
zserbi2@gmail.com
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ENGLISH SUMMARY

Dear Reader,
Our organization has particularly dealt with promoting local products since 
2012. The message of local product’s consumption is important and useful to 
everyone who would like to become self-sufficient. We would like to help the 
local producers and consumers to find each other more easily, thus making 
the local economy more vivid. We are working on strengthening the commu-
nity of local product producers and consumers of the Ister-Granum border 
area in their networking co-operation. The development of the network is 
taking place with the involvement of non-governmental organizations, local 
governments, farmers, producers and communities. Within the framework of 
the multi-step strategy’s activities we have developed databases of local pro-
ducers, we have organized festivals, study visits, conferences and workshops, 
we have built international relations and we have edited publications. 

We can proudly say that the Local Product - Ister-Granum local product 
trademark was registered. 

We hope that it will serve as a guide during everyday shopping for the local 
people and for the tourists visiting our region, as well.

We prefer foods from our region during everyday purchases. Do the same, choose 
local food every day! Recent publication on regional delicacies tries to help you in 
this. Browse through it with interest!
 

Peter Nagy
The director of Ister-Granum EGTC, 
practicing beekeeper 
 
Zoltán Horváth
Member of the organizing team 
of the Social Shopping Marketplace 
titled “Kiskosár”
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BEMUTATKOZIK 
AZ ISTER-GRANUM EGTC

Az Ister-Granum Eurorégió a magyar-szlo-
vák határon található. Területe meghaladja 
a 1 806 km2-t, lakosainak száma 170 653 fő. 
Szervezetünk a határokon átnyúló európai 
területi együttműködés keretében jött létre 
2008-ban az Európai Unióban másodikként 
Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai 
Területi Együttműködési Csoportosulás né-
ven. Az Ister-Granum EGTC-nek jelenleg 81 
tagja van, 41 magyarországi és 40 szlovákiai. 
Munkaszervezetünkben 3 fő dolgozik.  

Célunk és feladatunk olyan határokon át-
ívelő fejlesztési elképzelések megvalósítása, 
amelyek az Európai Unió által is támogatott 
célok megvalósítására irányulnak. Fő tevé-
kenységeink:
 • Ister-Granum Helyi Termék Hálózat kialakí-

tása

 • Ister-Granum Vállalkozási és Logisztikai 
Övezet kialakítása

 • Ister-Granum Turisztikai Térség kialakítása

 • Ister-Granum Környezetgazdálkodási Köz-
pont kialakítása

 • Az Ister-Granum térség fejlődéséhez elen-
gedhetetlen Észak-Déli közlekedési folyosó 
nyomvonalának térségben tartása.

A kiadványról

Elsőként több adatforrást felhasználva 
többszöri ismétléssel elektronikus úton 
küldtünk szét adatlapokat közvetlenül 
termelőknek partnerszervezeteinkkel kö-
zösen. Másodszor piacokat látogattunk, 
személyesen találkoztunk termelőkkel, így 
került sor kapcsolatfelvételre. Az adat-
lapokat áttekintve rendezőelv volt, hogy 
az adatlapot kitöltőket elsősorban az Is-
ter-Granum térség határain belülről keres-
sük fel, de néha kitekintettünk. Helyszíni 
látogatás, beszélgetés és fotóanyag készí-
tés várt ránk. Bőven van még felfedezniva-
ló: a jövőben törekszünk az adatbázis bőví-
tésére és a katalógus bővített elektronikus 
megjelentetésére.

Kérjük, legyen részese Helyi Termékes 
programjainknak:

Szeretnénk a jövőben minél több helyi ter-
mékkel foglalkozó termelőt, élelmiszer-elő-
állítót, kézművest részletesen bemutatni, és 
a térség lakóival megismertetni. Amennyi-
ben Ön szeretne adatbázisunkba, következő 
kiadványunkba bekerülni, kérjük, keressen 
minket elérhetőségeinken!
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Kiadványsorozatunk 
eddig megjelent füzetei

HELYI FINOMSÁGOK TÁRHÁZA I.
Termelőtől a konyháig
Kiadványunkban ízelítőt adunk az Ister-Granum 
térség földrajzi és gazdasági egységének gazdag 
termékkínálatából. Megmutatjuk, miért jó he-
lyi terméket fogyasztani. Az alapélelmiszerekre 
koncentrálunk, termelőkkel, beszerzési helyek-
kel, piacok bemutatásával. Miután kosarunkat 
telepakoltuk helyi termékkel, irány a konyha, 
zamatos, térségre jellemző ízekkel, népi recep-
tekkel kísérletezhetünk. Étkezzük végig helyi 
termékekből az egész napot! Az élelmiszerek 
mellett kézműveseket is bemutatunk térségünk 
sokszínűségét kiemelve. 

HELYI FINOMSÁGOK TÁRHÁZA II.
Borok az Ister-Granum 
térségben
A borászatot középpontba állítva mutatjuk be a 
határ menti térség múltba gyökerező borászati 
hagyományait. Felfedezzük füzetünkkel a térség 
lankáin gondosan válogatott szőlőkből nagy oda-
figyeléssel készült ezernyi ízt és zamatot adó bo-
rokat. Meglátogatjuk a dűlők pincefaluit, a jó bor 
mellé jó zenét ajánlunk egy-egy borfesztiválon, 
gasztronómiai kalandra csábítunk borkóstoló-
kon helyi ételeket ízlelve, és szállásokat kínálunk, 
hogy az ide érkezők fedezzék fel a táj természeti 
és kulturális értékeit. A térség présházai, pincéi 
kitárták kapuikat, Önre várnak! 

Helyi finomságok 
tárHáza

- termelőtől a konyháig -

Ister-Granum EGTC

Helyi finomságok 
tárHáza

- Borok az Ister-Granum térséGBen  -

Ister-Granum EGTC
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Impresszum
HELYI TERMÉK HATÁROK NÉLKÜL 
AZ ISTER-GRANUM TÉRSÉGBEN
Helyi Finomságok Tárháza III. rész

Kiadja az Ister-Granum EGTC
Felelős kiadó: Nagy Péter, igazgató
Székhely: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 
Postacím: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
Iroda: 2500 Esztergom, Szent István tér 10.
Tel: +36 33 509 355
Fax: +36 33 509 356
Mobil: +36 30 860 73 08
E-mail: egtc@istergranum.eu
Honlap: www.istergranum.eu

Szerkesztette: Horváth Zoltán, www.kornyezetkultura.hu
Fotók: Mitter Balázs, luminoso.hu; www.mitterbalazs.hu
Tervezés, tipográfia: Szeder Balázs Péter

A kiadvány a Helyi termék védjegy határok nélkül projekt 
részeként készült el a LEADER Nemzetközi Együttműködés 
keretében. 

Pályázati együttműködő partnereink:
Alsó-Garammenti Vidékfejlesztési Partnerség; www.drp.sk
Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület; 
www.borzsonyleader.hu 
Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület; 
www.dunapgve.hu

További partnereink:
Régiófejlesztési Ügynökség Déli Régió, Párkány; 
www.rra-juznyregion.sk
Pannon Helyi Termék Klaszter; www.pannonhelyitermek.hu

ISBN 978-963-08-8339-9
2015.

Válasszon helyi 
élelmiszert!






