
I.

A JAVASLATTEVü ADATAI

1. A javaslatot benyœjtü (szemØly/intØzmØny/szervezet/vÆllalkozÆs) neve:

Kis SÆndor ő stermelő

2. A javaslatot henyœjtü szemØly vagy a kapcsolattartü szemØly adatai:

NØv: Kis SÆndor
LevelezØsi cüm: 5650 Mező berØny, RÆkü czi sgt. 17.

TelefonszÆm: 06 20 9894499
E-mail cüm: kissavanyugmai1.com

II.

A NEMZETI ü RTü K ADATAI

I. A nemzeti ØrtØk megnevezØse

Mezü berØiiyi savailyœsÆg

2. A nemzeti ØrtØk szakterü letenkØnti kategü riÆk szerinti besorolÆsa

X agrÆr- Øs ØlelniiszergazdasÆg o egØszsØg Øs Øletmü d o Øpütett kü rnyezet

a ipari Øs mßszaki megoldÆsok t kulturÆlis ü rü ksØg o sport

o termØszeti kü rnyezet o turizmus

3. A nemzeti ØrtØk fellelhető sØgØnek helye

Mező berØny, RÆkü czi sgt. 17.

4. ü rtØktÆr megnevezØse, amelybe a nemzeti ØrtØk felvØtelØt kezdemØnyezik

X telepü lØsi X tÆjegysØgi X megyei o kü lhoni magyarsÆg

5. A nemzeti ØrtØk rü vid, szü veges bemutatÆsa, egyedi jellemző inek Øs tü rtØnetØnek leürÆsa

ü A Savanyœ csü kra hœzza a szÆnkatü - tartja a nØpi mondÆs. Tü mØnyen

Ølvezhetetlen, müg megfelelő hügütÆsban vagy üzesütØssel a frissessØg, felü dü lØs jellegzetes

üze. A savanyœt az ember ő sidő k ü ta jü rØszt ü nmaga Ællütja elő kü lü nfØle erjesztØsi

folyamatok rØvØn. MÆr a kő korszak embere is felismerte, hogy a tßz mellett melegen

tartott Øtelek (melyeknek leve is volt) egy idő utÆn kellemesen savanykÆs üzßvØvÆltak. A



gü rü gü k tÆplÆlØkai kü zü tt jelentő s szerepe volt az ecettel fő zü tt kÆposztÆnak,

karalÆbØnak. A rü maiak ü ØtvÆgygerjesztő hatÆsa miatt ü kedveltØk az ecetes

fő zelØkeket, mÆrtÆsokat Øs a kü lü nfØle savanyœsÆgokat.

A magyar gasztronü miai hagyomÆnyokban is fontos Szerepet tü ltenek be a

savanyœsÆgok, szinte minden hœsØteühez szüvesen fogyasztjuk ő ket. Finom üzßk mellett

egØszsØgü nk megő rzØsØben is segütenek. PØldÆul a savanyœ kÆposztÆnak gazdag

vitamin- Øs rosttartalma van, Øs kü lü nü sen magas a C-vitamin mennyisØge, ami mÆr

tü bb szÆz Øvvel ezelő tt is ismert volt: a felfedező k, tengerØszek ezzel vØdtØk magukat a

tü megesen jelentkező hiÆnybetegsØgek, pØldÆul a skorbut ellen.

A savanyütott zü ldsØg Øs gyü mü lcs hő kezelØssel, termØszetes vagy mestersØges

savanyütÆssal, vagy ezek kombinÆciü jÆval tartü sütott termØk, amelyek alapanyaga a

zü ldsØgfØlØk termØse Øs gunlü ja, illetve a gyü mü lcsfØlØk savanyütÆsra alkalmas rØszei.

Mint minden Øtelnek, a savanyœsÆgnak is tü bbfØle vÆltozata terjedt el vilÆgszerte,

minden orszÆg, tÆjegysØg, telepü lØs mÆs Øs mÆs fßszereket, alapanyagokat, savanyütÆsi

eljÆrÆsokat hasznÆl.

A mező berØnyi savanyœsÆg elő ÆllütÆsÆval 1991 ü ta foglalkozom. FelesØgem nagyapjÆnak

savanyœsÆgkØszütő vÆllalkozÆsÆnÆl segütettem be eleinte, majd kitanultam a szakmÆt, Øs

mÆra mÆr kü lü nbü ző savanyœsÆgokat küsØrleteztem ki az ü zemü nkben.

A vÆllalkozÆsunk mottü ja: ü A fü ldtő l az asztalig.ü Az alapanyagok termesztØsØtő l a

savanyütÆson Øs az ØrtØkesütØsen keresztü l a fogyasztü asztalÆig vØgigküsØrjü k

savanyœsÆgaink œtjÆt. Minden sajÆt kezßleg tü rtØnik a csalÆdi vÆllalkozÆsunkban, a

savanyütÆs sorÆn mellő zzü k a kü lü nfØle adalØkanyagokat.

Az 1991 ü ta mßkü dő ü zemü nkben hÆzias, ü berØnyiesü üzesütØsß savanyœsÆgaink

hagyomÆnyos, minden hÆztartÆsban megtalÆlhatü fßszerekkel kØszü lnek (kü mØnymag,

szenies bors, babØrlevØl, koriander, niustÆrniag).

SavanyœsÆ2künÆlatunk:

ü SavanyœkÆposzta

ü Ecetes uborka

ü Ecetes cØkla

ü Vegyes vÆgott savanyœsÆg

ü Ecetes dinnye

ü Cseresznyepaprika

ü Hegyes erő s paprika

ü Almapaprika

ü Tü ltü tt paprika

ü Savanyœ kÆposztÆval tü ltü tt ahuapaprika

A savanyœ kÆposztÆval tü ltü tt almapaprika egyedi termØke vÆllalkozÆsunknak, a

kü rnyØken mÆshol nemigen kØszütenek ilyet.

SavanyœsÆgainkat nemcsak SajÆt fogyasztÆsra kØszütjü k, hanem ØrtØkesütjü k is. Jelenleg

BØkØs megye terü letØn tü bb helyre szÆllütunk megrendelő inknek.



6. IndoklÆs az ØrtØktÆrba tü rtØnő felvØtel mellett

A savanyœsÆg Eurü pa-szerte ismert Øtel, szerves rØsze a magyar konyhÆnak is. Szüvesen

fogyasztjuk fő Øtelek mellØ. A Kis SÆndor-fØle mező berØnyi savanyœsÆgok SajÆt

termesztØsß alapanyagokhü l, hÆzias fßszerekkel kØszü lnek. A termØkek nemcsak nagyon

finomak, hanem egØszsØgesek is magas vitamin- Øs rosttartalniuk miatt.

7. A nemzeti ØrtØkkel kapcsolatos informÆciü t megjelenütő lü rrÆsok listÆja (hihliogrÆfla.
honlapok, mu It imØd iÆs forrÆsok)

8. A nemzeti ØrtØk hivatalos weboldalÆnak cüme:


