AROMĂ ŞI SAVOARE
Hoinărind pe urmele
cadarcăi, pălincii şi berii

Euroregiunea DKMT

Introducere

Caracteristica turismului secolului al XXI-lea este căutarea revelaţiilor, dorinţa de a cunoaşte, participarea
activă în programe. În timpul „descoperirii” câte unei ţări, regiuni sau ţinut mai mic – fie vorba de vizitarea
unui oraş, de odihnă activă, de recreere sau de participarea la atracţii culturale, sportive şi de alt gen – este
indispensabilă cunoaşterea specialităţilor locale. Iar aceasta nu înseamnă altceva decât gastronomia, bucatele gustoase şi băuturile deosebite ale ţinutului dat. Publicaţia noastră îşi propune să culeagă specialităţile
locale din Euroregiunea DKMT şi să le ofere oaspeţilor dragi printr-un ghid euroregional.
Am strâns într-un mănunchi feluritele băuturi tradiţionale apărute în teritoriul Euroregiunii DKMT de-a lungul secolelor şi îl oferim oaspeţilor noştri.
Cadarcă, pălincă, răchie, ţuică, bere: aceste băuturi, care sunt preparate din materii de bază diferite, prin
procedee diferite, joacă şi astăzi un rol important în viaţa celor ce trăiesc pe aceste meleaguri.
Istoria băuturilor spirtoase elaborate prin fermentare, distilare, fierbere şi prin combinarea acestora are de
fapt aceeaşi vârstă cu istoria omenirii, deoarece erau considerate sănătoase faţă de apele clocite, infectate.
Cine le consuma, nu lua boala. De aceea, de-a lungul mileniilor, vinul a devenit băutură naţională în ţările
mediteraneene. Însă acolo unde viţa de vie nu mai putea da rod corespunzător, în urma factorilor climaterici, ştiinţa preparării berii a fost ridicată la rang de artă, în ciuda faptului că şi berea şi-a pornit drumul
cuceritor prin lume din culturile orientale.
Şi producerea diferitelor distilate are origine veche. Astfel, de exemplu, utilizarea masei rămase după tescuirea strugurilor a dus la apariţia tescovinei, în timp ce transformarea în borhot a fructelor căzute, de slabă calitate, l-a îndrumat pe omul evului mediu către prepararea „aqua vitae”, a precursoarei pălincilor de astăzi.
Astăzi ştim deja că o licoare cu adevărat bună poate fi produsă doar din ingrediente de calitate, fie acestea
struguri, fructe, orz sau hamei.
Aşadar, în publicaţia noastră vă recomandăm specialităţi locale de vin, pălincă, răchie, ţuică şi bere, pentru a
putea experimenta şi îndrăgi băuturile caracteristice ale acestui ţinut în cursul vizitării Euroregiunii DKMT!
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Cadarca

1. Csongrád

S-au formulat mai multe teorii legate de apariţia soiului de
viţă cadarcă. Potrivit uneia dintre ele, cadarca provine din
Asia Mică, altele îi acordă provenienţă albaneză. Etimologic, se poate estima originea din numele oraşului Shkodra,
din Albania, din cuvântul sârbo-croat „Skadar”. Toţi sunt de
acord asupra faptului că a ajuns în Ungaria din Peninsula
Balcanică, prin intermediul sârbilor. În secolul al XVI-lea,
după alungarea turcilor – cu câteva excepţii – era cultivată
în toate zonele noastre viticole. În zilele noastre însă a scăzut foarte mult arealul de cultivare, în primul rând datorită
slabei capacităţi de rezistenţă la diferitele boli. Este foarte
sensibilă la făinare şi la mană, totodată suportă greu şi precipitaţiile survenite în perioada de maturare. Sub efectul ploii,
boabele cu coaja subţire crapă. Locul ei în zonele viticole a
fost preluat de un soi mult mai rezistent, de Blaufränkisch
(Kékfrankos). Cea cultivată în Câmpia de Sud a devenit renumită în împrejurimile Kiskőrös, Hajós-Baja, Kecel, Soltvadkert
şi Csongrád - Bokros.

Oraşul Csongrád păstrează vestigii istorice ce provin din Evul
Mediu. Destinaţiile preferate ale meleagurilor sale, renumite
şi pentru producţia de vinuri roşii, pentru drumeţii şi pescuit,
sunt braţele moarte ale Tisei sau băile curative ale oraşului.
Oraşul situat la vărsarea Crişului în Tisa a fost o zonă locuită
încă din neolitic, graţie localizării geografice propice. Un vestigiu important din Evul Mediu sunt ruinele abaţiei Ellés, aflate
la trei kilometri în nordul oraşului. Săpăturile arheologice în
abaţia plasată pe un deal de nisip în lunca inundabilă a Tisei
durează din 1990. Dealurile nisipoase înalte situate la vest de
oraş favorizează cultura viţei de vie, existând chiar urme din
secolul al XI-lea ce indică producerea vinului în zonă. Cadarca a început să fie cultivată în perioada otomană. Şi astăzi,
pentru zonă, sunt caracteristice mai ales vinurile roşii. Oraşul
a câştigat la Roma, în anul 1987, titlul de „Oraş Internaţional al
Strugurilor şi Vinului”. Mulţi vizitează oraşul pentru băile sale
curative. Apa curativă extrasă din forajul de 1091 metri are 46
de grade Celsius, cu conţinut alcalin hidrocarbonat, poate fi
folosită pentru prevenirea şi postcura afecţiunilor articulare,
reumatice şi ginecologice.
Bodor László Bio Borház *
6640 Csongrád, str. Pacsirta 38.
Persoană de contact: Bodor László
Mobil: +36 30/234-0625
E-mail: bodor.laszlo@citromail.hu
Enolog care se ocupă din anul 2002 cu cultivarea strugurilor
bio, vinifică strugurii bio din anul 2008. Din 2004 este cavaler
al vinului. Participă în mod regulat la competiţiile enologice
orăşeneşti, judeţene, la Concursul naţional de vinuri BIO. Vinurile sale produse cu tehnologia tradiţională sunt maturate în butoaie din lemn de stejar.

2. Bokros
Vinul Cadarcă
Şi calitatea vinurilor cadarcă depinde în mare măsură de anul
de producţie şi de metoda de vinificare. Fiecare an şi fiecare podgorie poate produce diferenţieri şi surprize plăcute.
Deosebim cadarca roşie clasică, schiller, rozé şi cadarca albă.
Vinul din cadarcă clasică are o culoare roşie rubinie estompată, uneori cu nuanţe portocalii. Dacă este prea maturat,
culoarea înclină spre vişiniu. Cadarca are gust de mirodenii,
bogăţia gusturilor se datorează faptului că din aromele sale
se simte univoc vanilia şi gustul fructat al cireşelor.
Conţinutul de acizi este accentuat, dar totuşi discret şi armonizând cu conţinutul estompat de tanin, conferă vinului
un gust mătăsos. Cu toate acestea este o băutură uşoară,
elegantă, bună de băut, însoţită de aroma specifică de cadarcă. Tocmai datorită caracterului uşor a fost recomandat
lângă preparate de peşte, dar fiind totodată focos, a fost ingredient de aromatizare indispensabil pentru mâncărurile
ciobăneşti, tocăniţe, papricaşuri, gulaşuri, fripturi din Câmpia de Sud.

Bokros este cea mai nordică localitate a judeţului Csongrád,
la 11 km de oraşul ce a dat numele judeţului. Potrivit unor
surse, şi-a primit numele de la desişul de tufe de păducel şi
de pere pădureţe ce acoperă împrejurimile localităţii.
Bokrosi Borászati Kft. (Rubin Borház)
6648 Csongrád-Bokros, Tanya 1521.
GPS: 46°45'46'' N, 20°2'45'' E
Persoană de contact: Bodor István
Telefon: +36 63/579-010, Fax: +36 63/579-011
Mobil: +36 30/515-3783
E-mail: boraszbokros@freemail.hu
www.rubinborhaz.hu
Podgoria dispune de o capacitate de înmagazinare de 20 000
hl. Pe lângă cisternele de oţel inoxidabil, maturarea vinurilor se
face şi în butoaiele din lemn de stejar tradiţionale. Anual produc
10-12 000 hl de vin, pe care îi valorifică pe piaţa internă şi externă. Ca urmare a caracteristicilor terenului, principalele soiuri
de vinuri se încadrează în grupa vinurilor roşii şi rozé, pe care le
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produc cu tehnologie modernă. 80% din vinurile lor sunt roşii şi
20% albe. După investiţiile interne din anul 2005 au început îmbutelierea vinurilor. Familia de produse cuprindea patru tipuri
de vin. În anii care au urmat, această capacitate s-a dezvoltat
continuu, în anul 2009 deja au îmbuteliat 11 soiuri de vin, sub
marca RUBIN BORHÁZ. Au ca scop dezvoltarea sortimentului
de soiuri îmbuteliate, pe care le comercializează tot mai mult
şi în enotecile proprii. Livrează vin şi în Cehia, în Slovacia şi în
Canada. Produsele lor sunt recompensate la competiţiile enologice cu cele mai strălucitoare medalii.
Gulyás pince *
6648 Csongrád-Bokros, Tanya 1531.
Persoană de contact: Gulyás Ferenc
Telefon: +36 30/356-7928
E-mail: kekfrankos.gf@freemail.hu

Gospodăria familială de dimensiune mijlocie prelucrează strugurii din cultura proprie. Exportă şi comercializează
pentru oaspeţii cramei, vinuri superioare roşii şi albe, vărsate sau îmbuteliate. Enologul este producătorul definitoriu
de Cadarcă din zonă. Vinurile sale se întorc medaliate de la
competiţiile enologice naţionale.

3. Kecskemét
Kecskemét – reşedinţa judeţului Bács-Kiskun – se află în partea centrală a Ungariei, la aproape 85 de km de Budapesta
şi ascunde în sine toată frumuseţea şi valoarea Câmpiei de
Sud. Profitând de situaţia geografică propice, oraşul s-a dezvoltat, devenind centrul economic, administrativ, educaţional şi cultural al regiunii; găzduieşte numeroase instituţii de
artă plastică, colecţii unice, festivaluri valoroase.
Numele oraşului provine din cuvântul „kecske” (=capră) şi
„mét”, care înseamnă plasă, district. Şi în blazonul său se
poate vedea capra, sub ea, moto-ul oraşului: „Nu ne înfrică
nici înălţimea, nici abisul”.
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Oraşul Kecskemét are 108 000 locuitori, se întinde în lunca
dintre Dunăre şi Tisa. Omul s-a stabilit pe teritoriul oraşului
încă din epoca pietrei şlefuite. În perioada otomană, populaţia se ocupa în primul rând cu creşterea animalelor în
pustele înconjurătoare. Din secolul al XVIII-lea s-a răspândit
creşterea animalelor în adăposturi, ceea ce a dus la apariţia
şi răspândirea accentuată a cătunelor. Un rezultat drastic al
păşunatului cu turmele de porci şi de oi este dilacerarea şi
mobilizarea solului nisipos. Un moment important al fixării
nisipului a fost plantarea pustei din împrejurimile oraşului
Kecskemét cu pomi fructiferi şi butaşi de viţă de vie.
Plantarea culturilor de viţă de vie s-a împlinit pe suprafeţe
importante datorită epidemiei de filoxera de la sfârşitul secolului al XIX-lea. În zonele cu sol mai legat, dăunătorul fixat
pe părţile de suprafaţă ale viţei a distrus aproape în totalitate podgoriile maghiare respective. Însă pe solul nisipos,
înfierbântat, dăunătorul nu s-a putut instala.
O zi tristă pentru Kecskemét, în urmă cu mai mult de un
veac: 8 iunie 1911, când un cutremur nocturn de 20-25 de
minute a distrus oraşul. Au fost afectate bisericile, turnurile,
clădirile publice, casele vechi şi cele în construcţie.
La cumpăna secolelor al XIX-lea şi al XX-lea viaţa culturală
din oraş devine efervescentă. În 1896 este inaugurat teatrul Katona József, în 1912 este înfiinţată colonia artiştilor,
Institutul Kodály devine bastionul formării profesorilor de
muzică, iar muzeele care s-au deschis în continuare au ridicat oraşul Kecskemét în poziţia de centru cultural al zonei
dintre Dunăre şi Tisa.
Kecskemét este o localitate tipică de conglomerat, sâmburele oraşului s-a format în Evul Mediu. Străduţele şi pasajele
înguste şi întortocheate din centru au supravieţuit perioadei otomane. Această imagine urbanistică a păstrat până la
sfârşitul secolului al XX-lea structura adaptată necesităţilor
gospodăririi din secolele XV-XVII. Reţeaua stradală arată cerinţele legate de creşterea animalelor şi agricultură: străzile
ce duc spre porţile de odinioară ale oraşului în general se
lărgesc în pâlnie pe măsură ce se îndepărtează de centru,
ceea ce ne indică faptul că cireada şi turma dusă la păscut
încăpea încă pe loc îngust în centru, dar îndreptându-se spre
ieşirea din oraş, se înmulţea cu animalele altor gospodari, ce
se alăturau suratelor în drumul spre păşunea comunală.
Dimenzió Borászat Kft. *
6000 Kecskemét, Szarkás dűlő 99/a
GPS: N 46°90.030, E 19°60.595
Persoană de contact: Koncz Dávid
Telefon/fax: +36 76/702-628
Mobil: +36 30/990-7162
E-mail: dimenzioboraszat@freemail.hu
www.dimenzioboraszat.hu
Fiecare popor are propria istorie, religie, mitologie şi credinţe. Podgoria realizează o legătură între trecut şi viitor, îmbinând tradiţia cu natura şi cu tehnica printr-un sistem tehnologic complet şi logic, care funcţionează pe baza legilor
raţiunii şi ale naturii, respectând spiritualitatea lumii vii. Şi
acestui lucru i se datorează paleta unică de gusturi şi arome,
specifică vinurilor podgoriei.

4. Szabadszállás
Szabadszállás a fost populat de cumani. Prima consemnare
provine din 1279, se numeşte Szabadszállás din secolul al XVlea. În ciuda colonizării, care a început în secolul al XVII-lea,
Szabadszállás a rămas în continuare o localitate cumană. Rangul de târg îl primeşte în 1820.
În zilele noastre, oraşul dispune de două ateliere culturale:
Casa Comunitară József Attila şi Clubul Garnizoanei. Printre
formaţiile de păstrare a tradiţiilor din oraş, unele sunt recunoscute şi pe plan naţional şi internaţional. Evenimentele Zilelor Culturale organizate anual în iulie asigură programe care
se dovedesc foarte atractive pentru oaspeţi. Şi pescarii vin aici
cu bucurie datorită celor trei canale care se găsesc pe raza localităţii, situate paralel, în direcţia nord-sud: canalul principal
Kiskunsági, canalul principal Lunca Dunării şi canalul principal
Kurjantó-Nagyszéktó, toate fiind bogate în peşte.
Birkás Bor- és Pálinkaház *
Izsák, Kurjantópuszta
GPS: 46°50'43"N, 19° 17'32"E
Persoană de contact: Birkás Menyhért, Birkás Zoltán
Mobil: +36 20/317-6059, +36 20/983-0652
E-mail: info@birkaspinceszet.hu
www.birkaspinceszet.hu

onale cu cele noi, preferă să elaboreze specialităţi vinicole,
care reprezintă propria ideologie şi paletă de savoare, alături de interesele consumatorilor.

5. Kiskőrös
Kiskőrös este localitatea cea mai marcantă din Microregiunea
Kiskőrös, situată în mijlocul judeţului Bács-Kiskun şi a fost odinioară centru de plasă. Conform mărturiei bogatelor descoperiri arheologice, aici au trăit oameni încă în neolitic. Condiţiile geografice şi naturale, precum şi posibilitatea procurării
hranei bogate în peşte şi vânat au asigurat traiul celor ce s-au
stabilit aici. La mijlocul anilor 1780, Kiskőrös avea deja 5 000
de locuitori. Din această perioadă provine şi sigiliul oraşului,
care a devenit ulterior baza stemei.
La începutul secolului al XX-lea Kiskőrös avea deja 13 000 de
locuitori, instituţiile sale economice şi culturale, precum şi
asociaţiile ce coordonau viaţa socială l-au ridicat în poziţia de
centru al localităţilor înconjurătoare. Elanul dezvoltării sale a
fost frânt de primul şi al doilea război mondial şi de consecinţele lui. După perioada dificilă a recuperării, anii 1960, 1970 au
adus o îmbunătăţire semnificativă a condiţiilor de trai ale celor ce locuiau aici, lucru ce a influenţat şi dezvoltarea localităţii. Au apărut semnele urbanizării. S-au construit noi locuinţe,
clădiri publice, şcoli, drumuri, a fost clădită clădirea comună a
casei de cultură şi a bibliotecii, au fost realizate parcuri în tot
oraşul. Kiskőrös a devenit din nou oraş în anul 1973. Dezvoltarea sa este încă neîntreruptă şi, chiar dacă numărul locuitorilor săi nu depăşeşte 15 mii, este şi în zilele noastre centrul
economic, spiritual, cultural al microregiunii.
István Borház *
6200 Kiskőrös, str. Izsáki 10.
GPS: 46°37’50.83” N, 19°17’53.35” E
Persoană de contact: Csengődi István
Telefon: +36 78/511-070
Fax: +36 78/311-748
Mobil: +36 30/953-0928
E-mail: istvanborhaz@t-online.hu
www.istvanborhaz.hu

La Crama Birkás respectarea tradiţiei a jucat întotdeauna
un rol primordial. Acest concept este esenţa menirii lor.
Prin vinurile lor, reprezintă o paletă de arome aparte. Au
lansat chiar trei grupe de vin – stabilindu-şi sarcini deloc
neglijabile – încercând să promoveze imaginea împrejurimilor prin această ofertă diversificată. Denumirea de Birkás,
tipicul locului, respectarea tradiţiilor, stau mărturie pentru
încercările lor. Dacă au posibilitatea, încurajează pe toţi să
deguste vinurile Câmpiei de Sud. La Cramele Birkás, vinurile
superioare sunt produse din 1998, 12 soiuri de vin putând
fi găsite şi actual în restaurantele din Kecskemét şi din împrejurimile oraşului. În timpul procesului de vinificare, prin
selecţii proprii de vin, prin îmbinarea tehnologiilor tradiţi-

În familia lor – asemenea multor altor familii din Kiskőrös şi
împrejurimi – cultivarea viţei de vie şi producţia de vinuri au
un trecut de mai multe generaţii. István Borház Srl. s-a înfiinţat în anul 1998. Soiurile sale principale: Zweigelt, Kékfrankos
(Blaufränkisch), Cadarcă de Kiskőrös, vinuri roşii şi rosé, Riesling de Rin, Ezerjó, Cserszegi Fűszeres, vinuri albe. Scopul lor
este păstrarea renumelui vinurilor Câmpiei de Sud, cultivarea
tradiţiilor vinicole locale şi, nu în ultimul rând, promovarea
vinurilor de calitate superioară, de pe soluri nisipoase, consumabile zi de zi. Crama lor asigură, pe baza principiului „beciului deschis”, posibilitatea asistării la procedurile de vinificare, a
cunoaşterii produselor lor. După programare în prealabil, în
sala ce poate găzdui 80 de oaspeţi, se asigură grupurilor de
turişti , degustare de vin cu platou ţărănesc. În sala de primire,
decorată corespunzător, pot fi admirate uneltele tradiţionale
ale viticulturii şi vinificării. De asemenea, se poate vizita beciul
cu vinuri.
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Szentpéteri Borpince *
6200 Kiskőrös,str. Soós 33.
Crama: 6200 Kiskőrös, Öregszőlő 100/1
Persoană de contact: Szentpéteri Attila
Mobil: +36 70/453-5250
E-mail: info@szentpeteriborpince.hu
www.szentpeteriborpince.hu
Crama familiei Szentpéteri îşi produce propriile materii de
bază naturale în cele mai bine plasate vii din Kiskőrös şi
Soltvadkert. Ei produc vin din struguri albi, roşii şi din struguri culeşi târziu. Cultivă viţă de vie pe 3,5 hectare. În viile
cultivate tradiţional produc struguri cu recoltă limitată.
Plantaţiile moderne, cu sistem de susţinere metalic permit
diferite varietăţi ale viticulturii (de ex. culesul nocturn neinvaziv). Maturează licorile selectate în rezervoarele tradiţionale şi moderne, în pivniţă săpată într-o dună din via
veche din Kiskőrös.
În vinurile lor albe se simte naturaleţea din Câmpia de Sud,
reluctivitatea, identitatea de soi şi caracterul fructat.
Vinul lor rozé posedă caracteristici tipice pentru zona viticolă. Este un vin rozaliu uşor şi tineresc, cu un aspect
proaspăt.
Îşi maturează îndelung vinurile roşii în timpul fermentaţiei,
obţinând starea dorită cu taninuri bogate şi armonioase,
versatile, tipic pentru soiurile lor, prin mobilizarea blândă
a borhotului. Soiul Cadarcă tradiţional este cultivat pe 2,5
ha. Activitatea lor este caracterizată de enologia de calitate. Acest lucru garantează consumatorilor lor vinuri curate,
igienice, fără cusur, savurabile.
Pot găzdui în crama lor, după programare în prealabil, grupuri de 15 – 40 de persoane, pentru degustări de vin, cine
cu vin. Degustarea de vin poate fi conformată preferinţelor
individuale.

6. Soltvadkert
Localitatea este situată în lunca dintre Dunăre şi Tisa, în vecinătatea Parcului Naţional Kiskunság, la intersecţia drumurilor nr. 53 şi 54. Localitatea poartă numele de Soltvadkert din
anul 1900, înainte se numea Vadkert (=grădina cu vânat), indicând bogăţia de odinioară a faunei pădurilor şi câmpiilor.
Sârguinţa locuitorilor săi, dublată de talent, s-a transmis
de-a lungul generaţiilor, creând o viticultură şi pomicultură
înfloritoare. Şi astăzi, acestea asigură traiul majorităţii localnicilor. Membrii Ordinului Cavalerilor Vinului Krämer Fülöp,
întemeiat de enologi şi prietenii vinului, îşi asumă ca misiune, dincolo de păstrarea tradiţiilor, şi promovarea renumelui vinurilor din Vadkert. Acestei misiuni îi servesc diferitele
competiţii enologice, prezentări de vinuri şi sfinţiri de vinuri.
Respectul viţei de vie şi al vinului este reprezentat de chiar
două statui. La începutul anilor 1990 Soltvadkert a devenit
unul din centrele microregiunii, motiv pentru care în anul
1993 a obţinut statutul de oraş. După schimbarea regimului,
au fost demarate numeroase afaceri private, fiind înfiinţate
unităţi moderne, mai ales în domeniul prelucrării maselor
plastice.
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Frittmann Borászat és Borház *
6230 Soltvadkert, str. Eötvös 5.
GPS: 46°34’37.74” N, 19°24’25.79” E
46.577669015736, 19.399688243866
Persoană de contact: Frittmann István, Frittmann János
Telefon/fax: +36 78/482-690
Mobil: ++36 30/329-7556, +36 30/323-6029
E-mail: info@frittmann.hu
www.frittmann.hu

Vinurile purtând marca FRITTMANN sunt produse de o asociaţie familială la Soltvadkert, în orăşelul din Câmpia de Sud,
situat în sudul zonei Kunság. Alături de fraţii Frittman, întreaga
familie se implică în activităţile viticole, enologice, comerciale.
În această zonă viticolă, cea mai mare din Ungaria, străbunicii lor se ocupau deja cu creşterea viţei de vie şi producerea
vinului. În 2007 a fost finalizată noua lor cramă, care cuprinde
o sală de degustare de vinuri, beci pentru barrique şi budane de stejar, precum şi camere. Primesc bucuroşi vizitatori şi
cumpărători, pe baza programărilor prealabile. În 2007, Frittmann János a câştigat onorantul titlu de „Enolog al anului”,
însemnând un nou nivel în viaţa zonei viticole Kunság.

7. Kiskunhalas
Kiskunhalas este un oraş cu 30 000 de locuitori, în sudul zonei
Kunság, în mijlocul dunelor dintre Dunăre şi Tisa. Odinioară
era împrejmuit de lacuri, mlaştini, dintre care azi a rămas doar
lacul Sós (= sărat).
Împrejurimile oraşului sunt locuite de milenii, prima sa consemnare provine din 1347, după năvălirea tătarilor, când zona
Halas a fost populată de cumani.
Prin sistemul instituţional şi de servicii dezvoltat, Kiskunhalas
a rămas în permanenţă un centru de aprovizionare al regiunii.
Competenţele administrative şi de organizare teritorială se întăresc în prezent, prin revalorizarea rolului microregional.
Viaţa culturală a oraşului a fost influenţată timp de secole de
către Liceul Halas, aparţinând de colegiul reformat din De-

brecen. De la începutul secolului al XX-lea, pe lângă creşterea
tradiţională a animalelor, viticultura şi pomicultura au primit
o importanţă crescândă, iar soiul de pere Kiffer şi vinul dunelor Halas au devenit cunoscute în întreaga ţară. Renumele a
fost adus pentru Halas de dantelăria care a demarat în 1902:
dantela de Halas are mare succes la toate expoziţiile internaţionale importante. Exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze
descoperite în vecinătatea oraşului, precum şi cercetarea,
prelucrarea conexă sunt de importanţă naţională.
Szőke Pincészet *
6400 Kiskunhalas, str. Batthyány 54.
GPS:
46°25’45.73” N, 19°29’35.99” E
46.429085, 19.492965
Persoană de contact: Szőke Sándor
Telefon/fax: +36 77/422-228
Mobil: +36 30/943-7061, +36 30/346-4422
E-mail: halasibor@halasibor.hu, info@halasibor.hu
www.halasibor.hu

Halasi Borászati Srl. funcţionează ca asociaţie familială din anul
1996, sub conducerea lui Szőke Sándor şi Szőke Tibor. Podgoria lor dispune de spaţiu de păstrare modern pentru vinurile
produse din strugurii din jurul Kiskunhalas, de beci pentru budane necesar maturării în butoaie de lemn şi de unitate de
îmbuteliere proprie. Recolta bună a viilor din împrejurimi este
garantată de solul nisipos afânat, bogat în humus al zonei viti-

cole Kunság şi de numărul ridicat al orelor cu soare, favorizând
formarea ingredientelor ce dau aromă şi savoare.
Şi-au trasat cerinţe drastice de-a lungul producerii şi tratării vinurilor, iar angajaţii le răspund prin conştiinciozitate, acurateţe
şi profesionalism. În bine-cunoscuta situaţie dificilă ce caracterizează zonele viticole din Câmpia de Sud, trebuie acordată o
atenţie prioritară păstrării calităţii şi procesului de îmbunătăţire.
Concurenţa acerbă, competiţia de pe piaţa internă şi internaţională a inspirat firma în introducerea unor soluţii noi, inovative, ca de exemplu, plantaţie proprie de viţă de vie, fermentare
controlată, sau instalarea celui mai modern echipament de
îmbuteliere. Crama lor este caracterizată de tehnologia individuală, reductivă, prin a cărei strictă respectare se străduiesc să
păstreze caracterul individual al vinurilor lor.

8. Hajós
Etimologia denumirii comunei Hajós are mai multe explicaţii. Potrivit uneia dintre ele, locuitorii satelor din împrejurimi i-au numit pe coloniştii şvabi care au sosit pe Dunăre
„hajósiak”(=vaporeni). Cealaltă explicaţie afirmă că numele
comunei provine de la un curs de apă ce traversa pe vremuri comuna, fiind posibil pescuitul pe malurile sale şi navigaţia. Dar tradiţia orală are o a treia explicaţie. Înainte de
ocupaţia otomană, această zonă era a unei anume familii
Hajósy, lucru susţinut de numeroase documente scrise.
Prima atestare documentară este din 1366, aici localitatea
figurează cu numele Hayós.
În secolul al XVIII-lea teritoriul de astăzi al comunei era
probabil acoperit cu stejăriş alternând cu lunci mlăştinoase, umede, bogate în vânat. Satul a fost ridicat pe malul a
două pârâuri, iar lângă unul din ele funcţiona moara de
apă arhiepiscopală.
În urma vieţii clerice, confesionale şi politice intense, localitatea şi-a adjudecat o poziţie tot mai importantă în împrejurimi.
Din anii 1930, moşia arhiepiscopală a defrişat pădurile ce
împiedicau dezvoltarea satului, apoi a parcelat terenul
pentru case. Le-a vândut la un preţ convenabil localnicilor,
după care a început o dezvoltare nemaiîntâlnită a localităţii. După cel de-al doilea război mondial se produce cea
mai mare lovitură de la constituirea localităţii, care începe
cu deportarea şvabilor şi continuă cu colonizarea ungurilor din Slovacia. După greutăţile iniţiale, apărute între ungurii aduşi din nord, obişnuiţi cu altă cultură, şi localnicii
şvabi autohtoni, locuitorii din zonă au realizat că trebuie să
privească înainte, trecând peste rănile trecutului, să lucreze pentru viitorul comun.
La est de localitatea plasată pe promontoriul din lunca
fostei albii a Dunării /Vajas/ este situată o linie subterană
de demarcaţie, care a format un şir de dealuri argiloase,
ce separă două tipuri de sol. Loessul, propice viticulturii şi
pomiculturii, şi solul mai compact, pe care localnicii cultivă
în primul rând plante furajere. Numele comunei Hajós s-a
împletit inseparabil cu pivniţele, cu minusculele case văruite majoritatea în alb, ce se ridică pe coamele de loess, la
un kilometru şi jumătate de localitate.
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Drumul Cadarcăi
Kovács Borház *
6344 Hajós-Pincefalu drumul nr. 54
GPS: 46.385950, 19.147419
Persoană de contact: Kovács Róbert
Telefon, fax: +36 78/404-947
Mobil: +36 70/336-6997
E-mail: kovacsborhaz@freemail.hu
www.kovacsborhaz.hu

Familia se ocupă de viticultură şi vinificare de peste 25 de
ani. La început cultivau o vie de 2 hectare, în prezent, viile lor
se întind pe 60 de hectare. Linia de prelucrare a strugurilor
şi pivniţele cu capacitatea de 5 000 hl vin folosesc pe lângă
tehnologiile tradiţionale de maturare şi tratare şi metodele
moderne de fermentare controlată, făcând posibilă producerea vinurilor reluctive, tratarea şi depozitarea lor. În pivniţele
lor, ca rezultat al muncii grijulii se desfăşoară maturarea şi îmbutelierea vinurilor Kékfrankos (Blaufränkisch), Cabernet Sauvignon, Zweigelt, Cadarcă, Chardonnay, Fetească şi Cserszegi
Fűszeres. Amatorii de vinuri ungureşti sunt aşteptaţi în grupuri de până la 120 de persoane în Hanul – Cramă aparţinând
podgoriei, cu degustare de vinuri şi posibilitatea gătitului în
aer liber. Recreerea copiilor este asigurată de parcul de joacă
realizat în curte (groapă cu nisip, leagăn, tobogan). Respectând tradiţiile, au realizat în inima Satului Beciurilor Crama –
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Présház, care oferă degustări de vinuri la recepţii pentru grupuri organizate de până la 42 de persoane. Pivniţele pentru
budane de stejar săpate în peretele de loess permit maturarea vinului în butoaie de 250 hl şi a vinului îmbuteliat. Piaţa
Muzeală, integrată ramificaţiilor de pivniţe serveşte păstrării
vinurilor de tezaur colectate din 1970. Apartamentele-pivniţă
permit cazarea peste noapte a oaspeţilor.
Varga Mihály Borpincéje
6344 Hajós-Pincefalu str. Borbíró 20.
GPS: 46°23'9.42" N, 19° 8'50.71" E
Persoană de contact: Varga Mihály, Varga Erika
Telefon: +36 78/448-140
Fax: +36 78/404-326
Mobil: +36 30/275-8594, +36 30/214-2151
E-mail: mihalyvarga@t-online.hu

Familia produce vinurile doar din strugurii recoltaţi din viile
proprii. Cea mai mare suprafaţă este acoperită cu Cabernet
Sauvignon, soiul emblematic al Ordinului Vinului Szent Orbán din Hajós. Acesta este urmat de Kékfrankos, Merlot, Cadarcă. Dintre soiurile albe, paleta este lărgită cu Irsai Olivér,
Kövidinka, Müller Thurgau, Chardonnay şi Riesling Italian. În
fiecare an produc vinuri din struguri culeşi târziu, iar dacă
vremea este propice, şi eiswein. Familia oferă oaspeţilor posibilitatea vizitării catacombelor locale, degustare de vinuri,
organizează, de asemenea, programe folclorice la cules, în
satul beciurilor. Există posibilitatea cazării a 50 de persoane.

9. Baja
Oraşul Baja se găseşte în partea de sud a Ungariei, pe malul
stâng al Dunării. Ca mărime, este al doilea oraş al judeţului
Bács-Kiskun, centrul microregiunii Baja. Este un important
port dunărean şi nod de transport.
Teritoriul oraşului de astăzi a fost locuit încă din preistorie, şi
exceptând epoca de fier, a şi rămas în permanenţă aşa; săpăturile arheologice au găsit urme din neolitic, din epoca de
bronz şi perioada migraţiilor. Din secolul al IV-lea, zona a fost
locuită de avari. După descălecare, a devenit un important loc
de traversare fluvială. Prima atestare scrisă provine din 1323.
Denumirea este de origine turcă, înseamnă taur; probabil
i-a fost atribuit după primul stăpân, Baja. În timpul ocupaţiei

otomane, Baja a fost o însemnată fortificaţie şi port, cu mai
multe sute de case, moschee şi baie turcească. Dar la sfârşitul ocupaţiei, localitatea s-a depopulat. Între 1686 – 1690, aici
s-au stabilit bosniaci refugiaţi din calea turcilor. Oraşul a fost
eliberat de sub dominaţia otomană după recucerirea Budei,
devenind proprietatea vistieriei. Baja a fost lovită de epidemie
de ciumă (1739), inundaţie (1751) şi incendiu (1840). În ciuda
acestora, datorită transportului fluvial, în secolul al XVIII-lea
şi al XIX-lea a devenit unul din cele mai semnificative centre
comerciale din Câmpia de Sud, dezvoltându-se astfel şi în domeniul economic şi cultural, ca un centru al zonei. După cel
de-al II-lea război mondial, din 1945 şi până la înfiinţarea judeţului Bács-Kiskun din 1950, a fost din nou reşedinţă de judeţ.

10. Csátalja

Sümegi és Fiai Pincészet - Keller Kft.
Drumul principal 51, sectorul km 153-154
GPS:
46°14’4.95” N, 18°58’28.25” E
46.234708, 18.974515
Persoana de contact: Dr. Sümegi József, Sümegi Zsombor
Adresă poştală: 6500 Baja, Pf. 250.
Telefon/fax: +36 79/325-766
Mobil: +36 30/921-1152
e-mail: info@sumegi.hu
www.sumegi.hu

Gilián Borászati és Kereskedelmi Zrt. a luat naştere în 1994. În
parcul Castelului Gilián se cultivă Cadarca pe 4,5 hectare. Sunt
norocoşi deoarece vinul lor, produs prin metode tradiţionale
din mustul strugurilor Cadarcă, copţi în soarele strălucitor pe
nisipurile Parcului Castelului, este un vin sec rubiniu, cu aromă fructată, plăcută, suav, dar totuşi corpolent, cu caracter,
având cele mai bune proprietăţi tipice pentru soi. Vinificarea
se bazează aici pe vechile tradiţii enologice, adaptate cerinţelor şi obiceiurilor actuale ale consumului de vin. Podgoria lor
îmbină tehnologiile clasice de tratare a vinului cu avantajele
oferite de tehnica modernă. Aromele şi savoarea ascunsă a
Cadarcăi pot fi apreciate cel mai bine la 18 – 20 de grade, de
aceea, vinul poate fi recomandat mai ales alături de ciorba de
peşte, papricaşul de peşte, tocăniţa de ştiucă cu smântână
ca la Nagybaracska. Cine a degustat o dată Cadarca Gilián va
reţine savoarea sa specifică, condimentată şi totuşi catifelată.

Csátalja este o comună din judeţul Bács-Kiskun, în microregiunea Baja. Este situată la 20 km spre sud de Baja, lângă
drumul principal 51.
Gilián Borászati és Kereskedelmi Zrt.
Dinspre Budapesta, pe drumul principal 51 la km. 174
Adresă poştală : 6523 Csátalja C.P. 1.
Telefon: +36 79/361-222
Mobil: +36 30/998-5372
E-mail: gilianzrt@t-online.hu
www.gilianzrt.hu

11. Kelebija
Kelebija este un sat voivodinean, din apropierea Subotiţei,
lângă punctul de trecere al frontierei maghiaro-sârbe. Populaţia este predominant maghiară. Este amintit pentru prima
dată în 1297, ca moşie a nobilului maghiar Kelyb. Astăzi localitatea este renumită pentru creşterea cailor, precum şi pentru vinurile de calitate. Cea mai mare atracţie a localităţii este
herghelia de cai.
Podgoria Sümegi és Fiai Pincészet – Keller SRL este definitorie pentru zona vitocolă Hajós-Baja, cu un total de 50
de hectare de viţă de vie. Firma lor, născută din îmbinarea
tradiţiilor de familie cu cele mai moderne tehnologii, se
află într-un peisaj pitoresc, în vecinătatea oraşului Baja, în
mijlocul unei plantaţii de struguri de 32 de hectare. Având
în vedere condiţiile din această zonă, propice producerii
de vinuri excepţionale din soiuri tradiţionale maghiare,
podgoria lor experimentează în mod expres relansarea vinurilor maghiare uitate. Începând cu beciuri cu budane de
stejar tradiţionale, aici pot fi găsite tancuri cu instalaţie frigorifică ce permit fermentarea controlată, şi chiar butoaie
de stejar afumat necesar maturării barrique, adică toată
tehnologia şi expertiza indispensabilă producerii vinurilor
nobile. Pot afirma liniştiţi că în aroma şi savoarea vinurilor
lor se regăseşte imensa grijă, pricepere şi tradiţia de familie
de peste un secol.
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Drumul Cadarcăi
Vinski salaš Čuvardić *
24205 Kelebija, Edvarda Kardelja 139.
GPS: 46.197187, 19.607051
Persoană de contact: Petar Čuvardić
Telefon: +381 24/789-721, +381 24/789-720
E-mail: jutkic@yahoo.com
www.visitsubotica.rs
(www.visitsubotica.rs/index.php?category_id=4&content_id=145)

Pe lista de vinuri a cramei din cătun se găseşte o ofertă bogată de vinuri produse din soiuri vechi autohtone, dar şi mai
noi, locul în sine fiind un cătun tradiţional voivodinean. Serviciile oferite pot fi organizate după programare prealabilă,
după necesităţi. Oricând se găsesc pe masă bucate speciale
de casă, iar degustarea de vin se poate organiza pentru maxim 50 de persoane.
Prezentarea este asigurată în limba sârbă şi în limba maghiară. Vizita trebuie anunţată.

12. Hajdukovo
Hajdukovo este un sat voivodinean, din apropierea Subotiţei, nu departe de lacul Palići. Este renumit pentru pomi
fructiferi şi viticultură, dar şi pentru peisajul rural idilic şi
vinurile de casă superioare.
Vinski Dvor *
24414 Hajdukovo, Hajdukovo bb.
GPS: 46.1109234, 19.8285689
Persoană de contact: Laslo Hupert
Telefon: +381 24/754-762, +381 24/753-261
Mobil: +381 638/554-929
www.vinskidvor.com
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Vinski Dvor, Castelul Vinului a fost înfiinţat în 2001, ca o
afacere de familie, la Hajdukovo, la 3 km de Palići. Este
împrejmuit de hotel, restaurant, vie proprie. Castelul Vinului oferă cazare, o paletă diversă de bucate, specialităţi
voivodinene, precum şi posibilitatea degustării de vinuri.
Castelul Vinului este înregistrat drept casă a cavalerilor ordinului european al vinului.
Program de funcţionare: 09-24
Vizita trebuie anunţată.
Limbi: sârbă, maghiară, engleză.

13. Bački Vinogradi
Bački Vinogradi, denumit şi Királyhalom, este situat în sectorul voivodinean din Bačka de nord, în partea estică a comunei Subotica.
La formarea sa, localitatea a purtat pentru ceva timp şi numele de Rúzsaháza, după numele unui afacerist evreu, Rózsa, om al lui Ormódi Béla, care a cumpărat şi parcelat o parte
a pustei nisipoase aflate în proprietatea familiei Kárász. Până
în 1946 este Királyhalom sau Királyhalma, apoi Bácsszőlős.
MR Vinogradi doo Palić *
24 413 Bački Vinogradi
Persoană de contact: Ignjacije Tonković
Telefon: +381 24/753-232

Via de Cadarcă de 7 hectare a fost plantată între 2005 şi
2007, pe teritoriul Bački Vinogradi, în imediată apropiere
de Palić şi Hajdukovo. Dealurile blânde ale viei asigură
microclimatul şi o mişcare de excepţie a curenţilor, ce
are ca rezultat coacerea sensibilei Cadarci şi în condiţiile
unor zile de toamnă cu multe precipitaţii. Acest terroir cu
calităţi excepţionale este propice pentru o alegere optimă a momentului culesului. Între vii se găseşte pivniţa,
cu o capacitate de 50 de mii de hectolitri. Lângă pivniţă,
un cătun amenajat cu gust şi confort creează premisele
degustării de vinuri, oferind posibilitatea primirii grupurilor de maxim 25 de persoane, cu programare prealabilă.
Alături de vin, platourile reci realizate după preferinţele
oaspeţilor din mezeluri preparate pe loc, brânzeturile,
fructele întregesc deliciile culinare.

14. Păuliş
Wine Princess *
317230, Păuliş nr. 583.
GPS: 46º 07.466 N, 21º 35.931 E
Telefon/fax: +40 257/388-045
E-mail: office@wineprincess.ro
www.wineprincess.ro

Miniş, o podgorie a renumitei zone viticole de odinioară a
Aradului a fost multă vreme dat uitării în vârtejul secolului al
XX-lea. Podgoria înfiinţată pe meleagurile legendarelor „aszu”
roşii, a Cadarcilor condimentate, a vinurilor mari, corpolente,
catifelate roşii renumite pe vremuri în întreaga Europă şi a
blândelor vinuri Fetească Regală se străduieşte din 1999 să
redea acestei zone viticole patina şi recunoaşterea de odinioară. Pe 85% din viile podgoriei de 61,5 hectare sunt cultivaţi
struguri roşii, pe 15%, struguri albi. Capacitatea de depozitare
a pivniţelor este de 5 000 de hl. Condiţiile deosebite de sol
şi clima cu influenţe mediteraneene din Miniş au dat naştere
vinurilor roşii, mândria podgoriei. Vinurile Merlot, Pinot Noir,
Cabernet Sauvignon, Burgund şi Cadarcă sunt şi astăzi vinurile
de excepţie ale firmei. Vinul emblematic este Cadarca, din care
pe vremuri produceau „aszu” roşu. Vinurile roşii sunt maturate
în mod tradiţional, în budane de stejar. Se foloseşte şi matu-

rarea în butoaie mici (barrique). Vinurile cu calităţi deosebite
se comercializează după o maturare de mai mulţi ani. Vinurile
albe sunt produse modern, prin tehnologie reductivă, cu fermentare controlată prin răcire. Tipic pentru ei este Mustoasa
de Măderat, cu o puternică coloană de acizi, dar paleta este
lărgită şi cu soiul mondial Sauvignon Blanc, cu Traminerul cu
aroma petalelor de roze, cu Feteasca Regală blândă, dar misterioasă, cu Pinot Gris caracteristic şi cu Rieslingul Italian armonios. Lumea interesantă şi incitantă de culori şi arome a Minişului îi vrăjeşte pe oaspeţi la degustările de vinuri, deoarece vinul
produs aici „... aprinde scânteia dragostei, dă aripi gândurilor şi
emană focul prieteniei”.

15. Recaş
S.C. CRAMELE RECAŞ S.A. *
307340 Recaş, Complex de Vinificaţie
GPS: 45 47.957 N, 21 30.349 E
Telefon: +40 256/330-296
Fax: +40 256/330-241
E-mail: office@recaswine.ro
www.recaswine.ro
Istorie, tradiţie, cultură, savoare, arome, într-un cuvânt CALITATE. La nici 30 km de Timişoara puteţi descoperi pe dealurile
Recaşului, pe un pământ binecuvântat de Dumnezeu, viile
Cramelor Recaş. Pe aceste meleaguri se cultivă viţă-de-vie
încă din secolul al II-lea, iar prima atestare documentară este
de la 1447, atestare ce face ca acest loc să fie unul încărcat de
istorie şi tradiţie. În prezent, Cramele Recaş cultivă 900 ha de
viţă-de-vie îmbinând soiuri tradiţionale precum Chardonnay,
Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Merlot, Pinot Noir cu
soiuri naţionale ca Fetească Neagră şi Fetească Regală, dar şi
soiuri locale cum ar fi Cadarcă, care face din fiecare turist ce le
trece pragul un om fericit şi un participant activ la păstrarea
şi promovarea tradiţiilor şi a produselor tradiţionale specifice
zonei. La Cramele Recaş, vinuri albe, rozé şi roşii aşteaptă să fie
descoperite şi degustate alături şi împreună cu prietenii, familia sau partenerii de afaceri. Personalul calificat va ghida vizita
turiştilor şi alegerea vinurilor din magazinele firmei unde vor
descoperi sau redescoperi vinuri produse de societate, vinuri
ce se regăsesc în peste 25 de ţări: SUA, Canada, Germania,
Japonia, Anglia, Malaezia etc.

13

Drumul Răchiei
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Pălincă, răchie, ţuică
Pălinca, răchia sau ţuica sunt băuturi spirtoase distilate
din fructe fermentate. Cea mai frecventă materie primă
sunt prunele, perele, merele, caisele, cireşele, teascul de
struguri şi căpşunile, dar se pot produce practic din orice
fel de fructe.
De când există pe lume pălincă, răchie, ţuică, consumarea
lor este tradiţională în căminele din regiune. Unele documente spun că slavii de odinioară au sosit în această regiune ameţiţi de pălinca cu miere şi vinul din miere. Producerea băuturii a luat un avânt puternic în secolul al XVI-lea,
când au fost deschise primele cârciumi. În ziua de astăzi, şi
pălinca, şi răchia şi ţuica se prepară atât în mod tradiţional
(casnic) cât şi industrial. În Serbia de exemplu, s-a păstrat
până în zilele noastre obiceiul ca fiecare gospodar să ţină
în casă cel puţin un fel de ţuică de cazan pentru oaspeţi.

1. Kecskemét

Kecskeméti Pajor Pálinka Zrt.
6000 Kecskemét, str. Kiskőrösi 18-20.
Telefon: +36 76/412-777
E-mail: info@kecskemetlikor.hu
www.kecskemetlikor.hu
Societatea pe acţiuni s-a înfiinţat în 1992, sub numele de
„Black Bulls”, iar în martie 2000, ca succesor de drept, s-a
înfiinţat Kecskeméti Likőripari Rt. Graţie activităţii de peste un deceniu şi a recunoaşterii de către consumatori a
băuturilor lor, produsele societăţii se regăsesc pe galantarele din aproape toate hipermarketurile şi supermatketurile din ţară. Kecskemét şi împrejurimile sale au devenit

cunoscute datorită nisipului galben mişcător şi fructelor
savuroase cultivate pe el, astfel pe bună dreptate se îmbuteliază aici pălinca produsă din distilarea acestora. Prin
laboratorul propriu veghează permanent asupra calităţii
excepţionale a produselor ce ajung pe piaţă. Au obţinut
certificarea garantării calităţii ISO 9002 în august 2000, iar
în februarie 2004, ISO 9001 şi pe lângă acestea, dispun şi
de sistemul de control al calităţii HACCP. Firma desfăşoară o activitate organizată, cu orientare de piaţă. Angajaţii
specializaţi lucrează la fabricarea produselor în peste 50 de
arome şi ambalaje, la dezvoltarea lor continuă, la realizarea
obiectivelor de valorificare, pentru ca şi în viitor să poată
oferi produse corespunzătoare calitativ şi ca preţ, accesibile vechilor şi noilor parteneri.
Zwack Kecskeméti Pálinka Manufaktúra *
6000 Kecskemét, str. Matkói 2.
GPS: 46° 53' 37.14" N, 19° 41' 30.24" E
Persoană de contact: Szájbely Ernő
Telefon: +36 76/487-711
Fax: +36 76/417-110
Mobil: +36-20/931-0204
E-mail: central@zwackunicum.hu
www.zwack.hu

Pentru Kecskemét, pălinca de caise de Kecskemét, renumită şi
pe drept apreciată în numeroase colţuri ale lumii, este ceea ce
reprezintă whiskyul pentru scoţieni, cognacul pentru francezi.
În această zonă, fierberea pălincii are o mare tradiţie, atestările
scrise o pomenesc deja din secolele XVIII-XIX, dar pălinca de
caise de Kecskemét cu fluierice (nume primit de la sticla cu
gâtul lung), produsă prima oară de familia Zwack a devenit
de renume mondial la mijlocul anilor 1930. Prinţul Edward de
Wales, moştenitorul tronului britanic, a gustat pălinca de caise
de Kecskemét cu ocazia vizitei făcute în Ungaria în anul 1936,
a îndrăgit-o şi a preferat-o întreaga viaţă. „Cu sifon, e mai bună
decât whisky, cu ceai e mai bună decât romul” – spunea, conform tradiţiei. Până în ziua de astăzi, cu fiecare ocazie când un
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membru al familiei regale britanice vizitează Ungaria, primeşte
ca amintire a vizitei sale o sticlă imensă de pălincă de caise.
Vizitarea Manufacturii Zwack Kecskeméti Pálinka are ca primă
oprire vechea distilerie, construită la începutul secolului, al
XX-lea, astăzi monument de istorie industrială. Contrastul este
foarte mare, când în clădirea următoare – ridicată în anii 19951996 – vizitatorul face cunoştinţă cu cele mai moderne procedee de fermentare şi distilare a distilatului de fructe. Fructele
fermentează în douăzeci de rezervoare imense de fermentare,
din oţel inoxidabil, cu înălţimea de 8,5 metri. Şirul rezervoarelor este impresionant. Punctul culminant al vizitei în fabrică
este degustarea profesională a pălincilor, precum şi admirarea
expoziţiei despre istoria familiei Zwack şi a manufacturii.

2. Lajosmizse
Descoperirile arheologice atestă faptul că zona a fost locuită
încă din epoca de bronz. Materialele arheologice celte, avare şi
din perioada descălecării maghiare demonstrează cât de important era acest pământ cu alternanţa păşunilor nisipoase şi
a lacurilor sărate în perioada migraţiei popoarelor. În împrejurimi, după năvălirea tătarilor, primele localităţi au fost întemeiate de cumani şi poartă numele de Lajosmizse din 1902. La
acest moment, comuna mare este deja o localitate înfloritoare
de horticultori şi agricultori (în 1910 are deja 9 000 de locuitori,
în anii 30, 11 000 de locuitori). Biserica romano-catolică a fost
construită din donaţii publice în 1896, la fel cea reformată, în
1902. Şcoala publică şi-a început activitatea în 1932. În 1899
a fost construită şi sinagoga, dar aceasta a fost naţionalizată
după al doilea război mondial, apoi s-a demolat. În 1986, Felsőlajos care până atunci a aparţinut de Lajosmizse, a devenit
comună autonomă. Este oraş din 1933. Majoritatea locuitorilor
sunt descendenţii coloniştilor din Jazigia.
Johanna Kft. *
6050 Lajosmizse, str. Ceglédi 76.
Mobil: +36 30/239-8663
E-mail: gusto@palinka.hu
www.palinka.hu
Societatea dispune de un trecut recunoscut şi de experienţă de mulţi ani în producerea băuturilor alcoolice. Tradiţiile
şi reţetele de familie, precum şi străduinţa permanentă spre
perfecţiune îi sprijină în dedicarea faţă de activitatea lor.
Consideră o datorie păstrarea tradiţiilor centenare şi transmiterea patrimoniului de expertiză ce derivă din ele. Atenţia
meticuloasă acordată detaliilor, tehnologia şi instalaţiile tehnice cele mai moderne, toate contribuie la capacitatea de
a produce aceste nobile licori la un nivel ce satisface şi cele
mai sofisticate gusturi, oferind revelaţii gastronomice fără
pereche. La atingerea celei mai înalte categorii de calitate
contribuie şi faptul că distileria lor de pălincă este situată în
Lajosmizse, lângă Kecskemét, unul dintre bastioanele pomiculturii maghiare. Acest areal este una din zonele cele mai
bogate în soare din Ungaria, numărul orelor însorite din perioada de vegetaţie ajungând la 1770. Pălincile lor de fructe
au o paletă aromatică de excepţie, asigurată de condiţiile
unice ale nisipului auriu.
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3. Dunavecse
Dunavecse se află imediat pe malul stâng al Dunării, e un orăşel ce numără 4 250 de locuitori. Se găseşte la 72 de km de
Budapesta, lângă drumul principal numărul 51. Agricultura
este şi în ziua de azi de o importanţă definitorie în viaţa localnicilor. O pondere deosebită o are cultura caiselor şi a vişinelor, dar există şi plantaţii semnificative de mere, piersici, viţă
de vie, pe lângă livezile sporadice. Marea parte a întreprinderilor industriale instalate în anii 70 aici au stagnat ori s-au
desfiinţat complet după schimbarea regimului. După 1995,
aceste întreprinderi au pornit din nou, cu proprietari noi, iar
numărul lor chiar a crescut. Unele dintre ele au făcut în anul
trecut importante investiţii, extinderi.
Vecse Komplex Kft. (Pálinkafőző Üzem)
6087 Dunavecse, str. Alkotmány 120.
Telefon, fax: +36 78/438-091
E-mail: vecsekomplexkft@t-online.hu,
dunaihajos@dunaihajospalinka.hu
www.dunaihajospalinka.hu
Şi-au deschis întreprinderea în iunie 2007, la Dunavecse.
Echipamentul cazanului de distilare este creaţia de excepţie a unor profesionişti, care îmbină tradiţia cu tehnologia actuală modernă. În alegerea teritoriului rolul
decisiv a fost jucat de plasarea geografică deosebită, de
microclimatul localităţii, precum şi de cultura pomicolă
de decenii şi paleta inconfundabilă de gust şi arome a
fructelor cultivate aici. Graţie fermentării controlate şi
distilării neinvazive, reuşesc să păstreze în pălincile de
fructe armonia de neuitat a fructelor cultivate la Dunavecse. Angajamentul faţă de protejarea pălincii maghiare
ca Hungaricum, este demonstrat de calitatea excepţională a pălincilor de cazan produse în întreprinderea lor,
pălinci care sunt pe drept recomandate tuturor consumatorilor şi distribuitorilor.

4. Madaras
Comuna Madaras este situată în judeţul Bács-Kiskun, microregiunea Bácsalmás, la sud de Bácsalmás, lângă graniţa sârbă. Comuna dispune de un trecut istoric bogat.
Pe dunele dealurilor Telecska au fost găsite urmele unei
localităţi de douăzeci de milenii, din paleolitic. În vecinătatea comunei Madaras a fost descoperită cea mai renumită
localitate şi cimitir sarmat din Europa Centrală. Prima atestare documentară despre Madaras provine din 1377.
În primele decenii ale secolului al XVII-lea turcii au ridicat
aici o cetate din palisade pentru cei ce locuiau în zonă. În
timpul alungării turcilor, satul s-a depopulat, şi aproape
un secol nu a fost locuit. Documentele din iulie 1787 deja
menţionează Madaras ca „sat nou repopulat”, şi pe sigiliul
său figurează acest an.

Madarasi Pálinkaház *
6456 Madaras, str. Szent István 105.
Telefon/fax: +36 79/558-010
Mobil: +36 30/383-3662
E-mail: madarasipalinka@t-online.hu
www.madarasipalinka.hu

Pălinca de Madaras
La Madaras şi în împrejurimi, oamenii trăiau din agricultură
şi consumul de pălincă făcea parte din viaţa cotidiană. Văzând acest lucru, domnul Balla Péter şi-a construit în 1943
distileria de pălincă. După naţionalizare, ea a trecut în proprietatea cooperativei agricole, apoi a Cooperaţiei de Consum, producând anual 40 – 50 mii de litri de pălincă. Între
anii 1960 – 1989 conducătorul distileriei a fost tatăl actualului proprietar, Lakatos Márton. În 1989 a cumpărat distileria, funcţionând mai departe ca distilerie privată. Aşadar, de
cincizeci de ani familia Lakatos produce pălinca de cazan,
distilată în mod tradiţional, prin dublă fierbere. Experienţa
personală îndelungată şi cererea pentru pălincă i-a determinat să extindă serviciile de distilare, demarând, de la începutul anului 2008, producţia comercială de pălincă.

Sombor este situat în partea de nord-est în Baćka, la 99 de
km de Novi Sad. Acest orăşel este renumit pentru arhitectura barocă, deoarece numeroase clădiri din piaţa centrală, de
ex. Primăria (1842), Palatul Comitatului (secolul al XIX-lea),
Parohia (secolul al XVII-lea), biserica Sfântul Gheorghe şi alte
clădiri impresionante prezintă elemente de stil baroc. În
jurul localităţii Sombor se găseşte o salbă unică de cătune,
formată din 16 cătune ce păstrează tradiţia rurală a acestor
meleaguri. Nu se poate imagina un Sombor fără tamburaşi
şi birje, de aceea se recomandă un tur al oraşului cu birja.

Podrum Šarić *
25000 Sombor, Čonopljanski put 15D
Persoană de contact: Dragoslav Šarić
Mobil: +381 637/794-076
E-mail: dragoslav.saric@gmail.com

5. Sombor

Pivniţele Šarić funcţionează ca o afacere de familie, înfiinţată
în 2000, cu vie şi livadă proprie, în zona dealurilor Telećka.
Produc diferite vinuri şi răchii de fructe. Este în construcţie o
sală de degustare şi magazinul de suveniruri, unde se produc picturi pe sticlă şi obiecte de artă.
Program: în zilele de lucru între orele 15-19, iar cu programare prealabilă, şi la ore nocturne sau la sfârşit de săptămână.
Prezentarea poate fi solicitată în limbile sârbă, maghiară, slovacă, germană şi engleză. Vizita turistică trebuie anunţată în
prealabil.
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6. Sremski Karlovci
Sremski Karlovci este un loc pitoresc, ce se întinde pe
dealurile Fruška Gora şi lunca Dunării, nu departe de Novi
Sad. Istoria localităţii Sremski Karlovci poate fi urmărită
încă din preistorie, dar cel mai important capitol al istoriei oraşului şi sârbilor din Voivodina a fost totuşi secolul
al XVIII-lea, când Sremski Karlovci a devenit centrul vieţii
publice, politice, educaţionale şi culturale a sârbilor ce trăiau la nord de Sava şi de Dunăre. Vechile clădiri impresionante, Domul Sfântul Nicolae, Palatul episcopal, unde îşi
are reşedinţa episcopul de Sremska, fântâna cu lei şi cel
mai vechi gimnaziu sârbesc sunt simbolurile recunoscute
pentru Sremski Karlovci. În secolele XVIII şi XIX, principala
ramură economică pe aceste meleaguri era viticultura, dar
viile, vinul de excepţie, nenumăratele pivniţe sunt şi astăzi
emblematice pentru regiune.

Podrum Benišek *
21205 Sremski Karlovci, Mitropolita Stratimirovića 72.
GPS: 45.198657, 19.941957
Persoană de contact: Mirko Veselinović, Mario Benišek
Telefon: +381 21/881-605, +381 21/884-315
Mobil: +381 642/159-122, +381 638/660-773
E-mail:benisekveselinovic@gmail.com
www.podrumbenisek.com

Familia Benišek are o tradiţie de mai mulţi ani în producerea băuturilor de calitate. Producţia a fost demarată în
1997, sub denumirea de Crama Benišek, iar ca şi Cooperativa Benišek–Veselinović a fost înregistrată în 2010. Este
în curs de construcţie atât magazinul de băuturi, cât şi
centrul de degustare. Calitatea de excepţie a vinurilor şi
răchiilor de fructe este atestată de numeroase trofee.
Vizita trebuie anunţată. Prezentarea se poate solicita în
limbile sârbă şi engleză.
Dulka Vinarija *
21205 Sremski Karlovci, Poštanska 8.
Persoană de contact: Jasmina Otašević
Telefon: +381 21/571-711
E-mail: dulka@eunet.com, jotasevic@open.telekom.rs
www.dulka-vinarija.com
Dulkina vinska kuća *
21205 Sremski Karlovci, Karlovačkog mira 18.
Telefon: +381 21/881-579
Mobil: +381 60/334-4557
Una din familiile renumite din Sremska, respectiv din Sremski Karlovci este familia Dulka, care se ocupă oficial de
enologie din 1920. Podgoria DULKA are în oferta sa vin,
bermet, cognac şi răchie de înaltă calitate. Crama Dulka a
fost renovată şi transformată în muzeu în 2007. În afară de
vizitarea muzeului şi podgoriei, oaspeţii pot savura vinurile superioare, pot testa diferite gusturi, pot cunoaşte reţetele unor soiuri vechi, produse doar la Sremski Karlovci, ca
bermet, ausbruch, schiller.
Prezentarea se poate solicita în limbile sârbă şi engleză.
Vizita trebuie anunţată.

18

7. Kikinda

Kikinda – centrul Bantului de Nord – este o localitate tipică panonică, construită pe baza principiilor epocii Mariei
Tereza. În trecut, Kikinda a fost domeniu al regilor maghiari, din 1893 devine oraş regal liber crăiesc. Centrul
oraşului este dominat de turnul înalt al primăriei şi de vila
Lepedat, care atrag atenţia vizitatorilor. Bogata colecţie
arheologică poate fi văzută în clădirea vilei, unde astăzi
se află muzeul ce adăposteşte scheletului unei femele de
mamut de 500 000 de ani. La Kikinda se află una din cele
două mori acţionate cu cai vizibile astăzi în Europa, şi aici
se organizează zilele dovleacului în fiecare lună octombrie. Deşi această zonă, pe vremuri vinicolă şi pomicolă a
devenit producătoare de grâu din 1956, tradiţia producerii răchiei de calitate s-a păstrat în multe gospodării.

Destilerija Hubert 1924 *
23312 Banatsko Veliko Selo, Kikinda, Vuka Karadžića 12.
GPS: 45.823056, 20.606111
Persoană de contact: Ana Pandžić, Miroslav Knežević
Mobil: +381 600/311-003, + 381 691/196-404
E-mail: ana.pandzic75@gmail.com, knezevic@hubert1924.com
www.hubert1924.com

Distileria se află în localitatea Banatsko Veliko Selo, cândva
numită Sfântul Hubert, pe acea moşie care şi în urmă cu 100
de ani era o mare podgorie şi distilerie. Clădirea în sine, pivniţele şi anexele, unde se desfăşoară producţia, au fost ridicate în 1924. Este cea mai tânără distilerie din regiune, dar a
păstrat procedeele tradiţionale de fierbere a răchiei, putând
spune astfel că produce răchie de fructe voivodineană autentică, de înaltă calitate.
Prezentarea se poate solicita în limbile sârbă şi engleză.
Vizita trebuie anunţată.
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8. Beba Veche, producătorii satelor din zona
Sânnicolau Mare
Zona de câmpie a fost odinioară renumită pentru livezile
sale întinse de caişi. Răchia de caise a fost întotdeauna
considerată băutura tradiţională a localnicilor.
Primăria Beba Veche doreşte să încurajeze replantarea vechilor livezi în cercul gospodarilorşi naşterea unei tradiţii,
de aceea a iniţiat Festivalul de degustare a răchiei de caisână, organizat anual în ultima sâmbătă din octombrie.

La eveniment, în cadrul concursului organizat concomitent
cu degustarea, gospodarii din împrejurimi îşi prezintă produsele în căminul cultural din Beba Veche.
În cursul lunilor de toamnă, deasupra satelor înşirate în zona
muntoasă ce mărgineşte estul Euroregiunii, de-a lungul pâraielor, pluteşte aroma răchiei proaspete. Această perioadă
este sezonul fierberii răchiei.
Răchia este un produs tradiţional local, un distilat din fructe,
cel mai des din prune (ţuică), cu o concentraţie alcoolică ce
nu depăşeşte 45 de grade. În anumite zone se poate prepara şi din alte fructe.
Răchia este aliment de bază în casele bănăţene. Însoţeşte
viaţa localnicilor de la botez până la parastas, deoarece evenimentele de familie şi sărbătorile sunt de neimaginat fără
ea. Este un aperitiv obligatoriu înaintea prânzului şi e pusă
pe masă dacă sosesc oaspeţi în casă.

9. Groşeni
Sub munţii Codru-Moma, în satele aparţinând comunei Archiş, înşirate de-alungul liniei munţilor, casele şi gospodăriile
ţărăneşti răsfirate păstrează tradiţia ţinutului. În viaţa localnicilor, ocupaţi cu agricultura, creşterea animalelor, exploatările forestiere, producerea pălincii ocupă un rol deosebit.

Degustarea răchiei de caisână
Beba Veche
GPS: 46.13 N, 20.32 E
Organizator: Primăria Beba Veche
307035 Beba Veche nr. 292
Persoană de contact: Bohâncanu Ioan
Telefon: +40 256/385-501
Fax: +40 256/385-501

Distileria de pălincă Groşeni
317017 Archiş, sat Groşeni nr. 194.
Telefon: +40 257/323-827
Mobil: +40 760/241-330
În hotarul localităţii Groşeni, aproape de o moară de apă,
funcţionează distileria locală de pălincă. Aici, localnicii îşi
aduc borhotul fermentat din fructele produse local (pru-
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ne, mere, pere, struguri), din care se produce distilatul de
fructe.

Filimon Vasile şi Gheorghe
Asociaţia familială “Groşenii”
317034, Groşii Noi nr. 65
Telefon: +40 723/769-208
Fraţii Filimon Vasile şi Gheorghe au preluat afacerea de la
tatăl lor, Filimon Nicolae. În prezent, posedă 14 hectare de
livezi (pruni, meri, peri). Soiurile de fructe sunt soiuri locale,
pe care nu le stropesc cu insecticide. Solul este tratat natural, cu gunoi de grajd, iar vara, îmbogăţit şi cu iarba cosită..

12. Tomeşti, producătorii de pe cursul superior
al Begăi

10. Chisindia
Comuna Chisindia se află la aproximativ 100 de km de oraşul
Arad, pe dealurile de la nordul munţilor Zarandului. Anual,
în localitate se organizează Târgul Codrenilor, care îşi aşteaptă vizitatorii cu un program bogat, diversificat şi cu concurs
de ţuică. Cei mai importanţi gospodari ce produc ţuică:
Fericean Boriţa
317080 Chisindia, nr. 15
Telefon: +40 257/314-112
Irinescu Teodor
317080 Chisindia, nr. 274
Telefon: +40 254/314-094

Şi dealurile ce se întind la versantul sudic al Munţilor Poiana Ruscă sunt acoperite de livezi imense. Răchia produsă
acasă de localnici se face prin metode tradiţionale, păstrând
în gustul ei savoarea naturală a fructelor. Anual, prin septembrie-octombrie, în comuna Tomeşti, gospodarii pomicultori îşi aduc borhotul în distileria ridicată pe malul Begăi,
pentru a fi distilat, în primul rând pentru consum propriu.
Această perioadă poate dura, în funcţie de recolta de fructe,
de la una la şase săptămâni. Această operaţiune are şi un
caracter comunitar, deoarece aici are loc şi degustarea, iar
gospodarul care este la rând se străduieşte să-i omenească
pe ceilalţi. Se pun pe masă cartofi copţi în jăratecul de sub
cazan, brânză, grătare.
În restul anului, pălinca producătorilor autohtoni poate fi
degustată în centrul turistic Valea lui Liman.
Valea lui Liman
307410 Comuna Tomeşti, jud.Timis
Telefon/fax: +40 256/331-488
Mobil: +40 735/012-511
E-mail: rezervari@valea-lui-liman.ro
www.valea-lui-liman.ro

Cornea Gheorghe-Ilie
317080 Chisindia, nr. 420
Telefon: +40 257/314-099
Ţuica de aici se produce peste tot identic, cu metoda tradiţională, se fermentează în butoaie de lemn, apoi se distilează
borhotul în cazane de aramă. Băutura adusă la concentraţia
alcoolică dorită este păstrată în final în butoaie de stejar.

11. Groşii Noi
Localitatea Groşii Noi este atestată documentar încă din
1517. În 1750 figurează printre satele ce plăteau impozit pe
cazanele de fiert ţuică. Pe vremea aceea, în zonă existau livezi întinse de pruni. În vremea recoltei, oamenii se adunau
în clacă, strângeau merele şi prunele în vane de stejar de
4000 – 5000 de litri, sau le uscau, pentru a le vinde în timpul
posturilor religioase.
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Munţii Banatului, respectiv localităţile montane ale judeţului Caraş-Severin păstrează variate şi preţioase tradiţii şi
obiceiuri populare. Şi producerea răchiei este un obicei, o
tradiţie păstrată în familie, transmiţându-se din generaţie
în generaţie.
Unul dintre centrele cele mai active în producerea răchiei
este format din localităţile care aparţin de comuna Fârliug. Localitatea, ce figurează deja în „Tabula Peutingeriana”
purta în Evul Mediu numele de Comiat, primind denumirea actuală după anii 1600.
În secolele XVIII-XIX pomicultura ia un avânt important în
zonă, mai ales cultura prunelor. Şi în ziua de astăzi, în rândul localnicilor, pe lângă agricultură şi creşterea animalelor, producerea răchiei joacă un rol important. În 2002
erau înregistrate 50 de distilerii, cele mai importante fiind
următoarele:

13. Scăiuş
Dănuţ Pătruţ
327204 Scăiuş, nr. 213
Telefon: +40 721/952-221
Produce răchie din 1992, aproximativ 1 000 de litri anual, pe
care îi depozitează ulterior la loc răcoros.

14. Fârliug
Gheorghe Moise
327200, Com. Fârliug, nr. 68
Telefon: +40 728/110-685
Produce distilat de fructeîn mod tradiţional, în cazan de aramă, după reţetă proprie. Băutura se face din prune de vară şi
de toamnă, distilarea are loc în lunile august-septembrie.

15. Dezeşti
Borduz Ion
327201Com. Fârliug, sat Dezeşti, nr. 151A
Telefon: +40 722/950-433

Răchia produsă de familia Borduz este un distilat natural de
fructe, preparat cu metoda tradiţională, în cazan de aramă
de 200 de litri. Produce anual aproximativ 500 de l, pe care
îi păstrează în butoaie de dud, salcâm şi stejar. Concentraţia
alcoolică este de 40 %.

16. Zorlenţu Mare
Magheţ Nicolae
327450, Zorlenţu Mare, nr. 506
Telefon: +40 724/585-481
Produce răchie din anul 1992, anual aproximativ 1 500 – 1
800 de litri, din prune de vară şi de toamnă. O păstrează în
vase de dud şi de salcâm.
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17. Bucova şi Valea Bistrei
Bucova şi comunităţile din Valea Bistrei sunt sate cu o
mare bogăţie etnofolclorică, specifică.
Bucova, care se învecinează cu pârtiile de schi de pe
Muntele Mic, Ţarcu şi Munţii Poiana Ruscă, oferă o paletă
turistică bogată spre ţinutul plin de frumuseţi naturale,
care prin flora şi fauna diversă, prin peisajul şi panoramele alpine, cu lacurile de acumulare, şi lacurile glaciare din
Retezatul apropiat îi vrăjeşte pe vizitatori.

Vela Ioan
327005, Armeniş, nr. 9
Telefon: +40 732/850-957
Rachiul produs de familie este un distilat de fructe, obţinut în mod tradiţional din prune, mere, pere. Conţinutul
de alcool este de 38 – 40%. Anual se produc 500 de litri.

19. Luncaviţa
Sătucul Verendin, aparţinând comunei Luncaviţa situată la
poalele sud-estice ale Muntelui Semenic poate fi frumosul punct de plecare pentru colindarea peisajelor pitoreşti
din împrejurimi. Este nemaipomenit pentru plimbări cu
maşini de teren, biciclete, motociclete. Spre nord-est, pe
drumuri forestiere, poate fi accesat Parcul Naţional Semenic, unde vizitatorii au parte de o panoramă a întregului
bazin Timiş – Cerna – Valea Almăjului, ce le taie răsuflarea.
Construcţiile de lemn seculare acoperite cu şindrilă, care
se găsesc răsfirate de-a lungul traseului, păstrează tainele
ţinutului.
Ienea Zaharia
327250 Luncaviţa, sat Verendin, nr. 412
Telefon: +40 721/772-493
Rachiul produs de familie este un distilat de fructe, obţinut
în mod tradiţional din prune, mere, pere. Concentraţia de
alcool este de 38 – 40%. Anual se produc 1 200 de litri.

Dragomir Horia
327016 Băuţar, sat Bucova nr. 66
Telefon: +40 744/791-361
E-mail: dany_balaci@yahoo.com
Producerea de ţuică are o tradiţie de peste 140 de ani în
familia Dragomir. Se face din prune, mere, pere. Primăvara,
în aprilie-mai se face ţuica de mere şi de pere. După 23 august se distilează borhotul prunelor de vară, apoi continuă
cu prunele de toamnă, care uneori poate dura până în octombrie. În medie produce o cantitate de 5 000 de litri. Ţuica
se depozitează în butoaie de lemn de cer şi de dud.

18. Armeniş
Comuna Armeniş este menţiontă prima oară în secolul al
XV-lea. Asemănător celor mai multe localităţi bănăţene,
denumirea este folosită în trei limbi. În limba maghiară
este cunoscută ca Örményes, iar în limba germană, ca
Armönisch sau Armenisch. Una dintre atracţiile zonei
o constituie Mănăstirea Piatra Scrisă, unde se găseşte o
icoană pictată pe piatră datând din secolul al XVIII-lea.
Icoana, cu o adâncă semnificaţie spirituală i-a determinat chiar şi pe constructorii căii ferate Caransebeş – Orşova să-şi modifice planurile iniţiale, mutând ieşirea din
tunelul feroviar cu câţiva metri mai spre apus.
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Bere
Berea este o băutură fermentată cu drojdie de bere din
malţ, precum şi anumite adaosuri în borhot diluat cu apă,
aromatizată cu hamei, respectiv alte ingrediente permise,
bogată în bioxid de carbon, în general cu conţinut alcoolic.

1. Szeged
Municipiul Szeged, al treilea oraş al Ungariei ca mărime, capitala judeţului Csongrád, centrul Regiunii Câmpiei de Sud
a fost construit la confluenţa dintre râurile Mureş şi Tisa. Este
situat lângă autostrada M5 (E75), coridor transcontinental
care duce spre Serbia, iar autostrada de centură M43 duce
de la Szeged – Nord prin Makó şi Nădlac preluând traficul
de tranzit spre România.

din îndepărtatele ţinuturi muntoase, transportând cherestea,
piatră, sare. Numele oraşului Szeged apare în documentele,
bulele din trecut ca un important centru de depozitare şi
distribuire a sării. Strada Sóhordó (=cărător de sare), perpendiculară pe Tisza, lega depozitele de sare cu drumurile principale ce duceau în celelalte zone ale ţării. Transportul sării era
o importantă activitate şi sursă de venit pentru cărăuşii din
Szeged.
Buştenii erau asamblaţi în plute şi aduşi pe râu la fabricile de
cherestea de pe malul din Szeged, unde erau prelucraţi în
grinzi, scânduri de acoperiş pentru industria construcţiilor. O
altă ramură a economiei este agricultura şi creşterea animalelor. Faptul că aici străluceşte Soarele cel mai mult – „Szeged,
oraşul Soarelui” – înseamnă astăzi că, mulţumită influenţei
mediteraneene manifestată vara, se pot reprezenta pe scenă
neacoperită drame, opere, etc., iar publicul de multe mii de
persoane poate savura aceste spectacole în săli neacoperite.
Se poate face plajă în ştranduri, consumând bere şi îngheţată.
Atracţii de vizitat: palatele din centru, recunoscute cu distincţia Europa Nostra, statuile, locurile istorice, vestigiile cetăţii de
pe Aleea Stefania, teatrul, Muzeul Móra Ferenc, piaţa Domului
şi ansamblurile ei arhitecturale („Cele şapte minuni ale Ungariei”), Domul, Biserica ortodoxă sârbă, Sinagoga, Piaţa Szent
István, Turnul de apă monument istoric, Biserica Franciscană
Alsóváros, casa ţărănească din Alsóváros, Camera memorială
Szent-Györgyi Albert, Parcul Zoologic, Grădina Botanică, băile
curative, Muzeul Salamului Pick şi al Boielei de Ardei, etc.
Fabrica de bere – SÖRKER ’96 Kft
6728 Szeged str. Fonógyári 9.
Telefon: +36 62/466-245
www.szogedisorfozde.hu
Fabrica de bere din Szeged produce mari cantităţi de bere,
într-o largă paletă de varietăţi, livrate în întreaga ţară. Fabrica de bere a câştigat în ultimul decenii numeroase premii naţionale şi internaţionale.
Berea-limonadă de Szöged
Reuneşte în ea gustul berii şi al limonadei. Având conţinut
redus de alcool, aduce tuturor momente plăcute, putând fi
consumată şi ca răcoritoare în zilele toride de vară.
Ászok de Szöged
Este o bere lager tradiţională, îmbinând gustul curat, precum şi aroma malţului şi hameiului. Este în primul rând o
delectare aparte pentru cei care preferă berile mai uşoare.
Bere de Szöged
Băutură galben pal, ce păstrază aroma plantaţiilor de hamei,
cu un gust dulce amărui plăcut. Preferata veritabililor băutori de bere.

Oraşul şi împrejurimile au fost legate intens de viaţa economică, jucând un rol important şi în ziua de azi. Aici oricine se
poate simţi liber, nu există piedică în scrutarea orizontului, nu
apasă pereţii abrupţi ai munţilor. Râurile aduceau produsele

Red Devil
Bere de tip irlandez, de culoare roşiatică strălucitoare, cu
aromă fructată, amară, recomandată de Fabrica de Bere în
primul rând cunoscătorilor.
Premium de Szöged
Cea mai tânără bere a societăţii, ea oferă consumatorilor
săi delicii de calitate premium, la un preţ accesibil.
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2. Apatin

Apatin este situat în nord-vestul Voivodinei, pe malul stâng
al Dunării. Oraşul este menţionat prima oară în anul 1337,
cu denumirea de Apatti; în perioada războaielor cu turcii s-a
depopulat pentru o perioadă îndelungată. Mica industrie şi
comerţul este prezent în ţinut încă din secolul al XVII-lea,
această tradiţie persistând până în zilele noastre. Potrivit
mărturiilor din cronici, unele dintre cele mai vestite palate
din Budapesta au fost ridicate din cărămidă de Apatin. Cei
din Apatin se ocupă de producerea berii din 1756 şi până în
ziua de astăzi, iar aici se fac cele mai cunoscute beri din Serbia. De altfel, acest oraş este considerat cel mai mare centru
pescăresc al Serbiei, motiv pentru care localnicii dedică nenumărate evenimente râului şi pescuitului.
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Apatinska Pivara
25260 Apatin, Trg oslobođenja 5.
GPS: 45.666667, 18.983333
Persoană de contact: Sanja Ivaniš
Telefon: +381 257/831-11, +381 113/072-400
Mobil: +381 648/444-440
E-mail: sanja.ivanis@starbev.com
www.jelenpivo.com

Fabrica de Bere din Apatin este purtătorul de stindard al producerii berii în Serbia. A luat naştere în 1756, sub denumirea
de Fabrică Imperială de Bere. În anul 2003, tradiţia de aproape 250 de ani se îmbogăţeşte cu o privatizare de succes,
fabrica fiind cumpărată de grupul global de producători de
bere Anheuser-Busch InBev. Din 2009, Fabrica de Bere din
Apatin devine parte a grupului regional de producători de
bere StarBev, fondat de societatea CVC Capital Partners. Societatea se apleacă asupra gusturilor consumatorilor, având
în portofoliu producerea de felurite tipuri de bere: Jelen
pivo, Apatinsko, Nikšićko (blondă şi brună), Staropramen,
Beck’s, Stella Artois, Hoegarden, Löwenbräu, Leffe Blonde şi
Leffe Brown. Potrivit datelor din 2010 ale Camerei de Economie din Serbia, marca Jelen pivo este cel mai solicitat brand
de export al Serbiei.
Fabrica de bere oferă o degustare de bere gratuită turiştilor
care prezintă paşaportul tematic.
Vizita trebuie anunţată în prealabil.

3. Čelarevo
În apropiere de Palanca se găseşte renumitul castel din
Čelarevo, unde poate fi vizitată o expoziţe de obiecte de
artă din secolele XVIII şi XIX. Cea mai mare necropolă din
Voivodina a fost decoperită la Čelarevo, unde au fost găsite
obiecte excepţionale păstrate din secolul al IX-lea (bijuterii,
arme şi unelte).
Pivara Carlsberg Srbija
21413 Čelarevo, Proleterska 17.
GPS: 45.266667, 19.533333
Persoană de contact: Ljiljana Radisic
Telefon: +381 217/550-643
Mobil: +381 622/281-95
E-mail: Ljiljana.Radisic@carlsberg.rs
www.carlsbergsrbija.rs

Fabrica de bere cu numele Čelarevo a fost fondată în 1892 de
unul din cei mai cunoscuţi mari moşieri sârbi, Lazar Dunđerski, la Čelarevo. În decursul istoriei sale, fabrica a produs berile: Dunđerskovo, Čib, Tref zlatno, Standard, Herkules (brună),
Novosadsko şi Lav. În septembrie 2003, pachetul majoritar
de acţiuni al Fabricii de bere Čelarevo a fost cumpărat de
societatea Carlsberg Breweries A/S. În anul 2008, societatea
Carlsberg a deschis în incinta fabricii primul muzeu autentic
al berii din regiune, unde vizitatorii pot cunoaşte, pe baza
exponatelor şi a prezentării ghidului, istoria producerii berii,
precum şi vechile obiceiuri legate de fabricarea, depozitarea
şi distribuirea berii. În cursul vizitării muzeului este oferită o
degustare de bere gratuită, iar turiştii ce prezintă paşaportul
itinerariului primesc un suvenir aparte. Program de funcţionare: joi, între orele 14 – 16, dar vizita este posibilă şi în alte
zile, după programare prealabilă. Prezentarea este asigurată
în limbile sârbă şi engleză.

4. Novi Sad
Novi Sad este capitala Voivodinei, al doilea mare oraş al
Serbiei, este numit şi Atena sârbă. Această metropolă multietnică voivodineană este supravegheată în continuu de
impresionanta cetate a Petrovaradinului. Cetatea Petrovaradinului cu tunelele sale subterane de aprox. 16,5 km
lungime şi cu cele 13 porţi se situează printre cele mai
mari din Europa. Aici, prinţul Eugeniu de Savoya a repurtat strălucitoarea victorie din 1716 asupra turcilor. Maria
Tereza a fondat oraşul după trecerea ocupaţiei otomane,
denumindu-l Neoplanta. Încă din 1748, oraşul a dobândit
titlul de oraş liber crăiesc, primind numele purtat astăzi.
Centrul oraşului vechi şi piaţa centrală oglindesc trecutul
acestui oraş voivodinean, clădiri cunoscute fiind Biserica
romano-catolică neogotică din secolul al XIX-lea, primăria, palatul episcopal sârbesc, domul ortodox, biserica
ortodoxă sfinţită Adormirea Maicii Domnului (Uspenska
crkva), Teatrul Naţional Sârb. În cetatea Petrovaradinului
se organizează anual apreciatul festival de muzică Exit,
precum şi numeroase alte evenimente.
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Pivnica MB
21000 Novi Sad, Temerinski put 50.
Telefon: +381 21/4883-176
Mobil: +381 600/540-112
www.sbmoneta.com
Berăria MB este o unitate de alimentaţie publică unică, ce
face posibilă degustarea berii MB şi delectarea cu specialităţile casei în condiţii caracteristice berăriilor europene.

5. Zrenjanin

Pivnica Gusan
21000 Novi Sad, Zmaj Jovina 4.
Telefon/fax: +381 21/425-570
E-mail: office@pivnicagusan.com
www.pivnicagusan.com

Berăria Gusan este un restaurant – berărie unic, aflat în pivniţa unei clădiri renumite din secolul al XIX-lea. Această unitate de alimentaţie publică oferă o paletă diversă de bucate
şi băuturi (bere, vin şi palincă) din Voivodina.
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Zrenjanin se află în partea centrală a Banatului, pe malul
Begăi. A luat naştere în secolul al XIV-lea, fiind un timp
proprietatea domnitorilor sârbi, iar din 1551 a aparţinut de
Regatul Ungariei. Acest centru bănăţean este cunoscut în
Europa şi pentru că aici se găseşte cel mai dens nod fluvial
– prin oraş, sau prin apropierea lui curg râurile Bega, Tisa,
Caraş, Dunărea şi canalul Dunăre-Tisa-Dunăre. Oraşul de
pe râuri este împodobit şi de numeroase palate şi clădiri
impresionante: Primăria barocă şi întinsul parc orăşenesc,
Domul Sfântul Ioan de Nepomuk, Muzeul Naţional (Palatul
Finanţelor) şi Teatrul Popular. În imediata apropiere se mai
găsesc nenumărate palate, dintre care se evidenţiază palatele Bence, Pányi şi Tuner (numit şi Şeherezade), precum
şi Renaissance. Dincolo de numeroasele palate, parcuri şi
pieţe, podurile râului Bega (în număr de 10), sunt de un
renume aparte în oraş.

mărturii că aici romanii şi dacii se ocupaseră cu creşterea
viţei de vie. Satul Gudurice este unul din cele mai mari
cultivatoare de viţă şi producătoare de vin din zona viticolă Vršac.

Pivnica „Četir’ konja debela”
23000 Zrenjanin, Vojvode Petra Bojovića 2.
GPS: 45.36581, 20.40358
Telefon: +381 23/545-659
www.zrpivnica.co.rs
Berăria „Četir' konja debela” a fost deschisă în 1985, cu ocazia aniversării a 240 de ani de fabricare a berii în Zrenjanin.
Este sitută pe malul Begăi, în împrejurimi bănăţene autentice. Bucătăria este tradiţională, şi oferă numeroase specialităţi culinare.
Palata Dunđerski sa pivnicom
23000 Zrenjanin, Žitni Trg 6-8.
Telefon: +381 23/523-260
Clădirea a fost declarată monument istoric de către Institutul
Provincial pentru Protecţia Monumentelor Istorice în 1968.
Palatul a fost ridicat între 1905-1910, proprietar fiind cunoscutul mare moşier Lazar Dunđersk, care a modernizat şi extins
vechea fabrică de bere.

6. Vršac
Vršac este un vechi oraş bănăţean, cu un trecut tumultuos şi o bogată zestre culturală, renumit pentru împrejurimile pitoreşti, frumuseţile naturale, strugurii gustoşi şi
vinurile excepţionale.
Este un oraş muzeu, care ascunde comorile nepreţuite
ale tradiţiei culturale de excepţie în bisericile, instituţiile şi casele sale. În oraş, cele mai vechi clădiri provin din
secolul al XVII- lea: dintre ele se evidenţiază palatul episcopal baroc, Biserica Sf. Nicolae (pravoslavă), biserica Sf.
Gerhardus, neogotică (catolică), casa magistratului urbei,
Jovan Sterija Popović, şi Muzeul Orăşenesc (cu o bogată
colecţie arheologică).
Din oricare punct al oraşului este vizibil turnul de pe Dealul Cetăţii (cetatea Vršac din secolul al XV-lea). Viticultura
are mare tradiţie în Vršac şi împrejurimile sale, şi există

Vršačka Pivara
13000 Vršac, Žarka Zrenjanina 4.
GPS: 45.112238, 21.299156
Persoană de contact: Ljiljana Dobrosavljević
Telefon: +381 13/838-041
Mobil: +381 648/267-012
E-mail: ljiljana.dobrosavljevic@vrsackapivara.rs
În incinta fabricii de bere funcţionează şi o berărie. Lista de
bucate este adaptată degustării de bere, oferind bucate tradiţionale şi specialităţi locale. Poate fi vizitat şi muzeul berii,
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aflat în clădirea administrativă. În cursul vizitării fabricii de
bere şi a berăriei se organizează degustare de bere. Turiştii
au la dispoziţie şi un magazin de prezentare în incinta fabricii, unde produsele pot fi procurate la un preţ avantajos.
Program de funcţionare (berărie): în zilele de lucru orele 1024, în weekend orele 10-02.
Vizitarea fabricii de bere trebuie anunţată.
Prezentările se asigură în limbile sârbă, română şi engleză.

Fabrica de Bere din Timişoara
Sucursala Ursus Breweries Timişoara
300116 Timişoara, Str. Stefan cel Mare nr. 28
Telefon: +40 256/224-161, +40 256/224-163, +40 256/224-166
Fax: +40 256/224-162
www.beretimisoreana.ro
www.ursus-breweries.ro/marci/timisoreana

7. Timişoara
Timişoara, cel mai important oraş al Banatului, este întradevăr un oraş mare, care poate oferi o experienţă de neuitat, prin monumentele istorice şi arhitecturale, precum
şi prin posibilităţile de distracţie. Timişoara este oraşul
din România cu cel mai mare număr de clădiri istorice.
O mare forţă de atracţie o reprezintă palatele în aşa numitul stil Secession vienez, ridicate la cumpăna secolelor
XIX-XX, în cartierele Cetate (centrul de azi), Fabric, Iosefin,
precum şi în Elisabetin. Centrul universitar important şi
efervescenţa economică de după 1989, cuplate cu background-ul multicultural al urbei, asigură o viaţă culturală de excepţie dar şi o atmosferă tinerească, dinamică şi
relaxată în acelaşi timp. Paleta de servicii turistice este
complexă, pentru toate gusturile şi buzunarele.

Începuturile fierberii berii în Timişoara se plasează prin prima jumătate a secolului al XVIII-lea (potrivit unor documente, ea este menţionată pentru întâia oară în 1718) şi probabil
se leagă de numele contelui Claudius Florimund Mercy. El a
fost numit de către prinţul Eugeniu de Savoya, comandantul general al trupelor ce au eliberat provincia de sub stăpânirea otomană, ca guvernator militar şi civil al Timişoarei,
respectiv al proaspătului format Banat Timişean.
Fierbătoria de bere era iniţial destinată satisfacerii nevoilor
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armatei austriece care staţiona în zonă, respectiv, completării apei potabile insuficiente şi de proastă calitate.
Iniţial, a fost administrată de autoritatea militară, ulterior a
fost concesionată, trecând prin mâna mai multor gestionari.
În 1874, fabrica de bere este cumpărată de Casa de Economii din Timişoara, iar în 1884 ia naştere prima societate
pe acţiuni din Banat, care conduce fabrica sub denumirea
„Societatea pe acţiuni Fabrica de Bere din Cartierul Fabric
în Timişoara”
În urma incendiului devastator din 1890, clădirile principale
şi liniile de producţie sunt distruse aproape în totalitate. În
cursul reconstrucţiei după pagubele provocate de incendiu,
fabrica este dotată cu cea mai modernă tehnologie, corespunzând celor mai pretenţioase standarde ale vremii. Devine cea mai modernă fabrică de bere din Europa.
La începutul secolului al XX-lea, denumirea i se schimbă în
„Fabrica de bere civilă din Timişoara SA”, sunt deschise filiale
la Budapesta, Szeged şi Jimbolia, iar locuri de desfacere, în
toată ţara. Dar se exporta şi în străinătate, astfel berea timişoreană nu a ajuns doar la Rijeka, Trieste, Veneţia, Roma şi
un şir întreg de oraşe europene, ci şi dincolo de ocean, de
exemplu în Brazilia. În această perioadă se producea şi bere
blondă, şi brună. Între specialităţi, exista berea blondă „Dupla-korona”, asemănătoare celei de Pilsen, precum şi berea
„Corvin” (bere de malţ dublă), preparată din malţ original
brun, cu conţinut ridicat de zahăr. Ca şi dimensiuni, la acel
moment, fabrica se întindea pe 225 000 metri pătraţi, avea
100 – 140 de muncitori, maşinile sale cu aburi erau capabile
să dezvolte cam 250 de cai putere. Se produceau 55 000
hectolitri de bere anual.
În perioada interbelică, graţie produsului de calitate excepţională, fabrica timişoreană de bere a devenit furnizorul
oficial al familiei regale române. În această perioadă berea
timişoreană, cu cele patru tipuri de bere diferită, era liderul
de necontestat al pieţei berii din România.
După 1948 fabrica a fost naţionalizată. Între timp au fost
făcute noi investiţii de modernizare. În 1920 a fost instalat
echipamentul de filtrare, la începutul anilor 60 a fost ridicată o nouă clădire, modernă, care a fost dotată cu cele mai
performante echipamente ale momentului, iar în 1968, butoaiele de lemn sunt înlocuite cu butoaie de aluminiu. După
1947 modernizările vizează în primul rând liniile de îmbuteliere. La începutul anilor 90, fabrica a fost echipată cu o
instalaţie de filtrare cu sterilizare la rece extrem de eficientă,
iar butoaiele din aluminiu au fost schimbate cu butoaie din
oţel inoxidabil. Investiţiile şi modernizările introduse de-a
lungul anilor au adus fabricii de bere reputaţie şi distincţii
naţionale şi internaţionale.
În 1999, la Timişoara a fost instalată una dintre cele mai moderne linii de îmbuteliere Krones din ţară. Capacitatea liniei
automatizate este în totalitate de 120 hl/oră.
În 2001, fabrica a fost preluată de Ursus Breweries, aparţinând grupului de întreprinderi SABMiller din Africa de Sud,
demarând un program extins, modern, de investiţie în valoare de 50 milioane de euro, ce a vizat creşterea capacităţii
de producţie şi renovarea clădirilor istorice. Ca rezultat, capacitatea săptămânală de producţie a crescut cu 200%, a
fost introdusă informatizarea procesului productiv, un nou

sistem de management şi control al calităţii, precum şi soluţii de reducere a consumului energetic. Au fost reabilitate
faţadele clădirilor, păstrând stilul arhitectural şi atmosfera
din secolul al XVIII-lea.
Fabrica de bere din Timişoara, care la 300 de ani de existenţă îmbină în mod armonios tradiţia cu cele mai moderne
tehnologii, a devenit emblematică pentru oraş, fiind mândria localnicilor. Berea Timişoreana, care evidenţiază oraşul
istoric şi caracterul tradiţional al fabricării berii, este una din
mărcile de bere lidere pe piaţa din România. În 2007, la "Australian International Beer Awards” a fost aleasă dintre 900 de
feluri de bere ca fiind cea mai bună bere blondă.
În fabrică pot fi însă găsite şi celelalte mărci ale firmei: Ursus,
Ciucaş, Stejar, Redd’s, etc., care pot fi degustate în atmosfera
plăcută din Berăria de la Fabrică.

Vizitatorul care prezintă paşaportul de itinerar în
opririle indicate cu * poate beneficia de o reducere
de 10%. Paşaportul se descărcă gratuit de pe
adresa de web www.tasty.dkmt.eu, iar la diferitele
destinaţii se poate solicita ştampila care atestă
vizita.
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Evenimente, festivaluri organizate anual

Cadarca

Pălincă

Bere

ianuarie
Subotica
Serbia

Zilele vinului şi viţei de vie (Sf. Vincenţiu)
Organizator: Ordinul cavalerilor vinului Arena Zabatkijensis
Telefon: +381 24/753-121

februarie
Subotica
Serbia

Zilele vinului şi viţei de vie (Sf. Valentin)
Organizator: Fokus
Telefon: +381 24/523-566
www.fokus-su.rs

martie
Kiskőrös
Ungaria

„Grand Prix Internaţional Cadarca ”
Eveniment de promovare pentru Cadarca
www.kadarkaszalon.hu

Szeged
Ungaria

Festivalul pălincii
www.tiszaexpo.hu

aprilie

Kiskunhalas
Ungaria

„Zilele Kiskunhalas”
Info-point: despre evenimente culturale
Művelődési Központ Közösségek Háza
Bokányi Dezső u. 8.
Telefon: +36 77/422-350, +36 77/420-032
E-mail: kmk@halas.net, kmk.halas@freemail.hu
kmk.halas.net

Újszentiván
Ungaria

Festival şi concurs de plăcinte la Újszentiván
www.ujszentivan.hu

Timişoara
România

VINVEST salon internaţional de vinuri
www.vinvest.ro

mai
Szeged
Ungaria

„Festivalul vinului la Szeged”
Cea mai mare prezentare de vinuri din această zonă
a Ungariei
www.varoskep.szeged.hu/szegednapja

Hajós
Ungaria

„Sărbătoarea vinului de Sf. Orbán”
www.orbannaphajos.hu

Hódmezővásárhely
Ungaria

Palić
Serbia
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Zilele Zootehniei şi Agriculturii din Câmpia de Sud
Informaţii: Hód-Mezőgazda ZRt.
Telefon: +36 62/530-630
E-mail: titkarsag@hodmgrt.hu
www.hodmezogazda.hu
Festivalul de vin de la Palić
Organizator: Park Palics srl., Telefon: +381 24/602-780
E-mail: infoparkpalic@gmail.com
www.park-palic.rs

Gastro

Arad
România

Târgul de produse şi preparate culinare tradiţionale
Organizator: Centrul Cultural Judeţean Arad
310100 Arad, str. George Bariţiu nr. 16
Telefon: +40 357/405-386; Fax: +40 357/405-387
E-mail: centrulculturalarad@ccja.ro
www.ccja.ro

iunie

Kecskemét
Ungaria

Novi Sad
Serbia

Valea lui Liman
Timisoara
România

Festivalul vinului şi pălincii
Locaţie: Piaţa centrală
Informaţii: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ
Telefon: +36 76/503-880
www.efmk.hu
Festival internaţional al vinului (Petrovaradin)
Organizator: Interfest
Telefon: +381 635/055-053
E-mail: office@interfest.org.rs
www.interfest.org.rs/interfest
Festival de vânătoare
Festival de două zile, cu program cultural cinegetic,
gastronomic, expoziţie de câini de vânătoare, prezentări
colecţii de trofee
www.cjtimis.ro/turism

iulie
Soltvadkert
Magyarország

Baja
Ungaria

Zilelele vinului la Soltvadkert
Primul weekend din iulie, festival al vinului pe malul lacului
www.soltvadkert.hu/hagyomanyok/index.php?content=26
www.soltvadkert.hu/hagyomanyok/index.php?content=67
Festivalul ciorbei de peşte la Baja
www.bajaihalfozofesztival.hu

Kunfehértó,
Tófürdő
Ungaria

Festivalul berii
www.halas.net/kunfeherto

Soltvadkert
Ungaria

Festivalul berii
www.soltvadkert.hu/hagyomanyok/index.php?content=25
ultimul weekend din iulie

Szank
Ungaria

Festivalul mierii şi vişinelor
www.mezesmeggy.east-box.net

Sombor
Serbia

Festivalul ceaunului la Sombor
Organizator: Turistička organizacija grada Sombora
Telefon: +381 25/434-350
E-mail: info@somborvaros.org
www.visitsombor.org

Timişoara
Resiţa
România

Serbările Timişoreana
www.serbariletimisoreana.ro
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Timişoara
România

Campionat de gătit în aer liber
www.campionatdegatit.ro

Moneasa
România

Festivalul clătitelor
Organizator: Centrul Cultural Judeţean Arad
310100 Arad, str. George Bariţiu nr. 16
Telefon: +40 357/405-386, Fax: +40 357/405-387
E-mail: centrulculturalarad@ccja.ro
www.ccja.ro

Macea
România

Festivalul Părădăicilor
Organizator: Centrul Cultural Judeţean Arad
310100 Arad, str. George Bariţiu nr. 16
Telefon: +40 357/405-386, Fax: +40 357/405-387
E-mail: centrulculturalarad@ccja.ro
www.ccja.ro

Chisindia
România

Târgul Codrenilor
Organizator: Primăria Comunei Chisindia
317080, Comuna Chisindia, Judeţul Arad, Str. Principală,
Nr. 191/A
Telefon/Fax: +40 257/314-014
www.chisindia.ro
www.ccja.ro

august
Szeged
Ungaria
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Festival Hungarikum, expoziţie şi târg de produse
maghiare de calitate
www.hungarikum-fesztival.hu

Csongrád
Ungaria

Festivalul vinului la Csongrád
www.csongrad.hu

Kecskemét
Ungaria

Zilele Hírös
www.hiroshetfesztival.hu

Akasztó
Ungaria

Concurs de gătit peşte Szálkamentes
www.halascsarda.hu

Novi Sad
Serbia

Krigla fest (Festivalul berii)
Organizator, persoana de contact: Zoran Tešović
E-mail: zoran_tesovic@yahoo.com
www.kriglafest.com

Novi Sad
Serbia

Sărbătoarea Voivodinei
Organizator: JKP „Gradsko zelenilo“
Telefon: +381 214/881-633
www.zelenilo.com

Zrenjanin
Serbia

Zilele berii
Persoana de contact: Sanja Kostić
Telefon: +381 23/523-160
www.danipiva.rs

Fârliug
România

Festivalul agricol de la Dezesti
Organizator: Primăria Fârliug
Telefon: +40 255/235-414
Fax: +40 255/235-401
E-mail: primariafirliug@yahoo.com
www.comuna-firliug.ro

Beliu
România

Praznicul de Pită Nouă
Organizator: Primăria Comunei Beliu
317040, Comuna Beliu, Judeţul Arad, Str. Principală, Nr. 632
Telefon: +40 257/322-268, +40 322-239
Fax: +40 257/322-422
www.ccja.ro

Pecica
România

Praznicul de Pită Nouă
Organizator: Primăria oraşului Pecica
317235, oraş Pecica, Judeţul Arad, Str. 2, Nr. 150
Telefon: +40 257/468-323, Fax: +40 257/468-633
E-mail: primaria.pecica@upcmail.ro
www.pecica.ro
www.ccja.ro

Moldova Nouă
România

Ceaunul de Aur
Concurs şi festival de ciorbă de peşte
Organizator: Organizaţia Moldova Nouă a Uniunii Sârbilor
din România savezsrba.ro/lang-pref/en

septembrie
Szeged
Ungaria

Festivalul internaţional al peştelui pe Tisa
www.halfesztival.hu

Kiskőrös
Ungaria

Zilele culesului strugurilor şi ale minorităţii slovace la
Kiskőrös
www.kiskoros.hu

Kiskunhalas
Ungaria

Festivalul culesului strugurilor
Info-point: despre evenimente culturale
Művelődési Központ Közösségek Háza
Bokányi Dezső u. 8.
Telefon: +36 77/422-350, +36 77/420-032
E-mail: kmk@halas.net, kmk.halas@freemail.hu
kmk.halas.net

Baja
Ungaria

Zilele culesului strugurilor – Festivalul vinului nou la Baja
baja.hu/index.php?option=com_content&task=view&id
=2721&Itemid=711

Soltvadkert
Ungaria

Zilele culesului strugurilor
www.soltvadkert.hu/hagyomanyok/index.php?content=24

Nemesnádudvar,
Máriavölgye
(Pincefau)
Ungaria
Dunafalva
Ungaria

Sărbătoarea vinului nou la ziua Sf. Mihai
www.nemesnadudvar.hu
Defilarea de culesul strugurilor
www.dunafalva.hu
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Ópusztaszer
Ungaria

Ziua culesului şi a meşteşugarilor de Sf. Mihai
www.opusztaszer.hu

Ópusztaszer
Ungaria

Ziua cepei
www.opusztaszer.hu

Palić
Serbia

Čelarevo
Serbia

Zilele culesului strugurilor şi mâinile de aur din Subotica
Organizator: Park Palics Kft.
Telefon: +381 24/602-780
E-mail: infoparkpalic@gmail.com
www.park-palic.rs
Zilele berii
Organizator: Carslberg Srbija
www.carlsberg.rs

Vršac
Serbia

Culesul strugurilor
Organizator: Organizaţia de turism Vršac
Telefon: +381 13/831-055
E-mail: toovrsac@yahoo.com
www.grozdjebal.com

Horgoš
Serbia

Zilele culesului strugurilor la Horgoš
Organizator: Mesna zajednica Horgoš
Telefon: +381 24/792-041
Persoană de contact: Takač Jožef
E-mail: mzhorgos@tippnet.rs
www.horgos.rs

Sremski Karlovci
Serbia

Zilele strugurilor la Karlovci
Organizator: Organizaţia de turism Sremski Karlovci,
Consiliul local Sremski Karlovci
Telefon: +381 21/685-3001
E-mail: sremkarl@eunet.rs
www.sremski-karlovci.org.rs

Ghioroc, Păuliş,
Şiria, Pâncota,
Covasânţ
România

Festivalul Vinului în Podgoria Aradului
În localităţile Ghioroc, Păuliş, Şiria, Pâncota, Covasânţ;
Organizator: Centrul Cultural Judeţean Arad
310100 Arad, str. George Bariţiu nr. 16
Telefon: +40 357/405-386
Fax: +40 357/405-387
E-mail: centrulculturalarad@ccja.ro
www.ccja.ro

Dumbrava
România

Festivalul lingura de aur
Organizator: Primăria Comunei Dumbrava
307155 Comuna Dumbrava, judeţul Timiş, Str. Principală nr. 336
Telefon/Fax: +40 256/325-553, +40 256/325-575

oktombrie
Ópusztaszer
Ungaria
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Ziua boielei de ardei
www.opusztaszer.hu

Băile Herculane
România

Beba Veche
România

Festivalul răchiei la Băile Herculane
Informaţii: Camera de Comerţ a Judeţului Caraş - Severin
Persoană de contact: Stoichescu Cristina
Telefon: +40 255/215-829
Fax: +40 255/220-114
E-mail: ccia@ccia-cs.ro
www.ccia-cs.ro
Festivalul de degustat răchie de caisână
Organizator: Primăria Beba Veche
307035 Beba Veche nr. 292
Telefon: +40 256/385-501
Fax: +40 256/385-501

Buziaş
România

Festivalul vinului şi papricaşului
Telefon: +40 256/321-060, Fax:+40 256/321-580
www.cjtimis.ro/turism

Jimbolia
România

Târgul de toamnă al produselor locale
www.jimbolia.ro

noiembrie
Ópusztaszer
Ungaria

Ziua Vinului de Sf. Martin
opusztaszer.hu

Ópusztaszer
Ungaria

Ziua Sf. Andrei, tăierea porcilor
opusztaszer.hu

Subotica
Serbia

Ziua Europeană a Vinului
Organizator: Ordinul cavalerilor vinului, Arena Zabatkijensis,
Telefon: +381 24/753-121

Novi Sad
Serbia

Festival internaţional de vinuri - Winexpo
Organizator: M&M Famous
Telefon: +381 21/889-548
E-mail: mmilic.famous@gmail.com
www.winexpo.rs

Luncani, Tomeşti,
Româneşti,
Curtea, Zolt,
Pietroasa, Făget
România

Festivalul răchiei de pe Valea Begheiului
Organizator: Asociaţia Cultural Artistică “Făgeţeana”
Telefon: +40 721/367-278
www.cjtimis.ro/turism

decembrie

Sombor
Serbia

Jimbolia
România

Vin Fest Ravangrad
Organizator: Organizaţia de turism Sombor
Telefon: +381 25/434-350
E-mail: info@visitsombor.org
www.visitsombor.org
Sărbătoarea de Ignat
www.jimbolia.ro
www.cjtimis.ro/turism
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