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Turisztikai trendek 
ellentétpárok és a változások irányai 

Hagyományos 

 Tömegesség 

 Kommersz, megszokott  

 Hedonista, 
élvezetközpontú  

 Passzív elfogadás 

 Látvány, benyomások 

Újszerű 

 Individuális igények 

 Egyedi, innovatív 

 Élmény- és ismeretszerző  

 Aktív befogadás, interaktivitás 

 Tartalom, elmélyülés 

 

 + aktivitás (testi-szellemi) 

 + minőség preferálása (attrakciók, 
szolgáltatások, fogyasztás) 

 + önmegvalósítás 



Az örökségturizmus trendjei (válogatás) 
(Swarbrooke, 1994; Herbert, 1995) 

 Hagyományos életmódok és azok emlékei felértékelődnek 

 Történelmi helyszínek, csatamezők, híres személyek életterei, nevezetes 
események helyszínei fokozott érdeklődésre tarthatnak számot 

 A múzeumi kiállítások és bemutatás koncepció és gyakorlat váltása 

 az interaktivitás felértékelődése a statikus kiállításokkal szemben. 

 A művészetek és az örökség összekapcsolása 

 A hagyományos táji termékek és a gasztronómiai örökség 
felértékelődése: 

 rurális területek gasztronómiai öröksége, 

 hagyományos, helyi termékek és a vendégfogadás összekapcsolása 
(agroturizmus). 

 A turisztikai örökség megjelenése a keresett attrakciók között 

 Az autentikus értékek, az élő örökség keresése: 



Fogyasztói trendek 
az élelmiszer és élvezeti termékeknél 

 Gyorsan, sokszor --- sokat 
és olcsón(?) 
 Rohanó életmód 

 A közös étkezés lassan 
kimegy a divatból 

 Praktikus, olcsó(?), jól 
csúszó falatkák 
 Hamburger, pizza, chips 

 Édes-sós, kalóriadús 

 

 Kifinomult fogyasztói 
kultúrák: „polgári” életvitel 
(megfontoltan minőséget) 
 Borkultúra, borgasztronómia 

 Sajtkultúra 

 Kávékultúra: baristák 

 A csokoládé élvezete 

 A dohány élvezete 

 

  „Marketing” fogyasztás 
 „light” ételek 

 „egészséges” ételek 

 Gyógyhatású ételek: 
Alicament-ek  

 Márkás termékek, védjegyes 
termékek (bio, öko + 
világmárkák) 

 



Táj-termőtáj-

kultúrtáj 
 Táj:  

 Attrakció, 

 Az egyediség hordozója 

„Hosszú természettörténeti és rövid, de igen intenzív 
társadalomtörténeti fejlődéssel kialakult térkategória” (Pécsi 
Márton geográfus) 

„Minden táj individuum” (Bulla Béla geográfus) 

 Formálói a tájtényezők: 
 Alapkőzet, morfológia, klíma, vízrajz, vegetáció, talajok, állatvilág ----

--- antropogén hatások (az emberi társadalom) 

 Határai a tájhatárok: 
 A különböző földrajzi minőségek elválasztói 

 A tér tagolói, a táji változatosság tényezői (Rand) 

 A területi identitás alapja, 
 a földrajzi név hordozója 

 a területi márkák alapja  
 földrajzi árujelzők,  

 desztinációk 

 



Termőtáj-kultúrtáj 

 „ Kultúrtáj a földfelszínnek az intenzív és célszerű emberi 
tevékenységgel létrehozott és fenntartott olyan területi egysége, 
amit a növény- és állatvilággal, valamint az emberi 
tevékenységgel együtt a geológiai, a talajtani, a domborzati, az 
éghajlati és a vízviszonyok határoznak meg”  

(Környezet– és természetvédelmi lexikon, 2002). 

 „olyan kivételes példája egy hagyományos emberi településnek, 
földhasználatnak vagy tengerhasználatnak, mely reprezentál egy vagy több 
kultúrát, vagy ember és környezet egymásra hatása különösen akkor, 
amikor ez sérülékennyé vált visszafordíthatatlan változás eredményeként” 
(UNESCO) 



Fogalmi kérdések 

A "terroir"  gyűjtőfogalma  
 az ugyanabból a körülhatárolt termőhelyről származó  

szőlőnek,  

 a hozzájuk tartozó konkrét megnevezéseknek,  

 valamint az egyazon típusú talajból,  

 az időjárási viszonyokból,  

 a szőlő és bortermelés hagyományaiból fakadó 
képességnek,  

 amely hozzájárul ahhoz, hogy a bor egyedivé váljon. 

 Sokféle terroir termék (Calvados, Cognac, 
Champagne, Vecsési káposzta, Gönci 
barackpálinka) 

 Hungarikum??? 

 Terroir nem csak talaj! 

 



Terroir 
 

A terroir tartalmi 

összetevői 

 
Termőhelyi, 

táji összetevők: 

 

►alapkőzet és 

talaj 

►domborzat 

►klíma 

►flóra és 

fauna 

 

Társadalmi, történelmi és tradicionális 

elemek: 

►a termőtáj, mint kultúrtáj jellemzői 

►termelési hagyományok 

►borvidéki épületállomány (présház, 

pince …) 

►borvidéki települések (tárgyi és 

szellemi kultúra) 

►borkultúra és gasztronómia 

► bormarketing és borturizmus 

 

Termelési és 

gazdálkodási 

elemek: 

►szőlőfajták 

►termesztési 

módszerek 

►borkészítési 

eljárások 

►korábbi 

évjáratok 

gazdasági 

értéke 

 



Terroir termék stratégia  
(feldolgozási vázlat Jacques Fanet alapján) 

1. A termőtáj, termőterület leírása, 
legfontosabb tulajdonságai: 

• Klíma, talajok, fekvés, egyéb 
speciális termőterületi jellemzők 

• Terület egységek, parcellák 
meghatározása, leírása 

2. Az alapanyag előállítása: 

• Termelési, termesztési 
hagyományok, történeti előzmények 

• Termesztési, tenyésztési módszerek, 
alkalmazott fajták, ezek 
meghatározása, jellemzőik leírása 

• Az alkalmazott fajták fajok 
egyedisége, kapcsolódása a tájhoz  



3. Az alapanyag feldolgozása: 

• A feldolgozás technológiája, a technológiai 

fázisok és fogások pontos leírása 

• A feldolgozás során alkalmazott ismeretek, a 

termelés generációkon átnyúló tudásának 

bemutatása, fő szempont a termék 

egyediségének bizonyítása!  

4. A termék összevetése más hasonló 

termékekkel: pozicionálás 

• Jobb-rosszabb 

• Hasonló-speciális  

• Versenytársak meghatározása 

 



5. A termék piaci elfogadottsága, a 

fogyasztók elismerése, értékelése: 

• Piaci ismertsége, fogyasztói köre 

• Az értékesítési jellemzői 

• A fogyasztók elégedettsége, az elismertség 

jellemzői,  

 alkalmazott módszerek az elégedettség és piaci 

elismertség bizonyítására 

6. A termék védelme a hamisítástól: 

• Minőségvédelem 

• A megnevezés védelme 

 Vonatkozó jogszabályok bemutatása 



+ 1. A termék érzékszervi minősítése: 

• Minősítési szempontrendszer kialakítása a bor, 

sonka, sajt, méz stb. minősítés példái alapján 

 Szín, illat, zamat, összbenyomás stb. 

 Értékelési, jellemzési szintek, értékskálák kialakítása, 

szókincs a minősítéshez 

• Próbaminősítés, a termék minőségi értékelésének 

illusztrált bemutatása 

 Illusztráló fotók a termék minősítés jellemzőiről 

+2. A termék marketingje és kommunikációja: 

• Marketing stratégia a 4P alkalmazásával 

• Kommunikációs politika 



A „nádasdi” stifolder, mint terroir 
termék valorizációja 

A stifolder, mint helyi termékmárka 
azokra a sváb hagyományú termék-
előállítókra vonatkozna, akik: 
 meghatározott – tradíciókat őrző – 

településen; 

 hagyományos receptúra, technológia és 
házi termékelőállítás szabályai alapján; 

 a környéken beszerzett, minőségi 
alapanyagból készítik el 
vastagkolbászukat. 

Az ilyen körülmények között előállított 
stifolderek kötött értékesítési 
csatornákon kerülhetnek a vevőkhöz: 
 helyi termékeladás keretében a 

településre érkező vendégek számára 
felkínálva; 

 falusi, vagy kistermelői vendégasztal 
keretében helyben értékesítve étkezési 
szolgáltatásoknál; 

 helyi, vagy térségi helyi termékeket 
áruló szakboltban értékesítve; 

 VM rendelet (tervezet) Egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések 
élelmiszereken történő használatáról. 



A Baranyai sváb fűszeres vastagkolbász a 
„stifolder” terroir stratégiája 

 Történelmi 
hagyományai 
(„Stiffollerek” 
Baranyában) 

 Elkészítési módja: 
 Alapanyagok 

 Fűszerezés 

 Feldolgozási 
időszak és 
technológia 

 Minőségi jellemzői, 
érzékszervi 
minősítése 

 Piaci fogadtatása 

 Konkurens termékek 
 

A stifolderek érzékszervi minősítő lapja 

http://www.foodandwine.hu/wp-content/uploads/2009/05/01-1.jpg


Az agroturizmus élmény 

tartalma 

 Vidéki tájban valósul meg 

 Megismerkedni a 
termelőkkel és helyi 
termékeikkel 

 A vendégfogadó családdal 
kialakított személyes 
kapcsolat 

 Bepillantás a vidéki 
életmódba és 
mindennapokba 

 Az utazó érzi a táj 
hangulatát, a természet 
közelségét 

 Felismeri a kultúrtáj értékeit 

 Megismeri és kipróbálja a 
tipikus helyi ételeket  

 Ismereteket és 
tapasztalatokat gyűjt a 
mezőgazdasági termelés 
hagyományairól 



Agroturizmus kínálatok 

 Helyi termékeladás, direkt 
értékesítés 

 Oktató farmok „élmény tanulás” 

 Agroturizmus és a falusi turizmus 
specializált termékei: 
  „Üdülés a borosgazdánál” 

 Agroturizmus a tematikus 
kínálatokban: 
 Helyi termékek útjai (sajt, szilva, torma 

stb.) 

 Az ünnepek agroturizmusa: helyi 
termékünnepek, gasztrofesztiválok   

https://gamma.ttk.pte.hu/cgi-bin/openwebmail4/openwebmail-viewatt.pl/kep.jpg?action=viewattachment&sessionid=fg4t*gamma.ttk.pte.hu-session-0.925760540968867&message_id=%3CCANkCnJ982RJWcUgUheLwAKL56Y5aZs_JCka0Q2KGSUB3fPaYRw%40mail.gmail.com%3E&folder=INBOX&attachment_nodeid=0-1&convfrom=none.iso-8859-2


A Dél-Dunántúli Környezetbarát 

Vendégfogadók „Ökoporták” 

hálózatának avatója 

 2010. szeptember 
26. 11-órakor a 
Jókai téren 

 A Norvég 
Nagykövetség és 
a Norvég Civil 
Támogatási Alap 
képviselőivel 

 A Régió 5 védett 
területének 
közelében 
minősített 32 
ökoportával  



Természet élmény + helyi ízek és kultúra  

+ vendégbarátság a falusi portán  

= Ökoporta 

Katalógus az 

ökoportákról 

 Az attrakció: védett 

természeti értékek 

 Programok, 

rendezvények, 

múzeumok, 

kulturális emlékek 

 Minősített 

szálláshelyek és 

szolgáltatásaik  

 Helyi termékek 



 

www.baranyavidek.hu 

http://www.baranyavidek.hu/


www.gasztrobaranya.eu 

 

 

www.baranjagastro.eu 

http://www.gasztrobaranya.eu/
http://www.baranjagastro.eu/


Tájegységi bontás: 

 11 néprajzi tájegység 

 Egyéni jellemzőik bemutatása 

Nemzetiségi konyha: 

 cigány 

 magyar 

 horvát 

 sváb 

 szerb 

Évszakok a konyhán: 

 szezonális ételek 

 disznóvágás 

Az ünnepek konyhája: 

 Karácsony 

 Farsang, bőjt 

 Húsvét és pünkösd 

 Családi ünnepek (lagzi, 
keresztelő, temetés) 



Keresési lehetőségek 

 



Receptek 

Sokác cserépedényes bab 

Repetkategóriák: Zöldséges ételek  

Tájegységek: Sárközi csoport  

Nemzetiségek: Horvát  

(Mohács, Vikár Csaba közlése) 

  

„Nem az étel maga a különleges, hiszen ez egy finom babgulyás, 
hanem a főzési módja. Régen a mezőgazdasági munkák 
kezdetekor a telerakott edényt a tűz mellé állították és egy-egy 
sor elvégzése után raktak a tűzre, majd a következő sorok 
egyikében fűszerezték és így tovább. Nem kellett nagyon 
odafigyelni rá. Délre kész volt az ebéd.” 

  

20 fő részére (10 l-es cserépedényben) 

  

2 kg bab 

1 kg füstölt hús (ha csontos akkor kb1,5 kg) 

1 kg marhahús 

1,5 kg vegyes zöldség (sárgarépa, petrezselyem,) 

0,5 kg zeller (gumó) a zöldjét egy csomóba kötve bele lehet tenni a 
bab tetejére 

1 kg hagyma 

Fokhagyma (ízlés szerint fél gerezd/fő, lehet több is) 

Ízlés szerint só, bors, paprika, babérlevél, pirosarany (a pirosaranyat 
ha lehet házilag eltett sós darált paprikával helyettesítsük) 

 



Rendezvény ajánló: 

gasztrofesztiválok 

 III. Stifolderfesztivál 

Feked, 2012. június 2. 

http://www.foodandwine.hu/wp-content/uploads/2009/05/01-1.jpg


Köszönöm figyelmüket! 
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