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Erasmus+ programunk során több helyi termelőt látogattunk 

meg és faladat volt fiataljainknak, hogy a környék több helyi 

termékét internet segítségével keressék meg. A kiadványunkban 

a feladatban elért eredményeket jelenítjük meg. 

Helyi terméknek tekintjük a térségben megtermelt vagy 

összegyűjtött alapanyagokból, 

helyben kialakult eljárások 

(receptek) alkalmazásával, 

többnyire kisüzemi keretek között 

előállított, esetleg 

csomagolásukban is helyi 

anyagokat, helyi kulturális 

elemeket felhasználó - ily módon a 

hely sajátosságait megjelenítő – 

termékeket. 

Az ötven értéket tartalmazó 

Hungarikumok Gyűjteményében 

konkrét termékkel nem képviselteti 

magát a térség, míg a 126 tételes 

Kiemelkedő Nemzeti Értékek 

Listájában egyedüliként az egri bor 

szerepel. Kijelenthetjük, hogy a bor 

kiemelkedően a legismertebb helyi 

termék, több száz termelő készíti a 

kiváló minőségű borfajtákat.  



A legnevesebb védett eredetű borok (Egri Bikavér, Egri Csillag, 

Debrői Hárslevelű) mellett több speciális termék is készül, 

különösképpen közkedvelt a jégbor, s felfedésre vár a 

fűszerezett ürmös bor.  

 

A térség termelőinek sok esetben nehézséget okoz a 

fogyasztópiac elérése, s a helyi termékeket vásárolni 

szándékozóknak sem egyszerű beszerezni a kívánt portékát.  

Eger városi piacán kevés helyi termékkel találkozunk, a 

hiányérzetet az évente tíz alkalommal az Érsekkertben 

megrendezett Magyarok Vására, továbbá a 2015-ben megnyíló, 

pénteken és vasárnap üzemelő  Kisasszonnypiac orvosolhatja.  

 

A helyi termékek értékesítését segíti a Bükki Nemzeti Park 

Igazgatósága által kiadott 

Nemzeti Parki Termék 

védjegy, továbbá az Eger 

környéki eKofa, amely egy 

közösségi felület, ahol 

környékbeli termelők által 

előállított termékeket 

mutatnak be és 

értékesítenek.  

 



Egerben Nagy László okleveles sajtkészítő mester több 

évtizedes tapasztalattal készíti a különböző juh- és 

kecskesajtokat. Nevezetesek még Agria Kézműves Sajtműhely 

termékei, melyek Eger felnémeti városrészében készülnek. A tej 

többnyire a családi vállalkozás saját szarvasmarháitól 

származik. 

 

Hegyi László Sándorné méhészeti termékei az interneten is 

megvásárolhatók, s a Mézözön méhészet termékei pedig 

közösségi oldalon vannak népszerűsítve. 

  



Keksz Zsolt szarvasgombás fűszervajat, erdei gombás fűszersót, 

gombaport, szárított kucsma- és trombitagomba terméket állít 

elő. A „Szedervarázs” családi vállalkozás fekete szederből 

készít házi finomságokat (lekvárt, befőttet, szörpöt és öntetetet), 

az alapanyagot fél hektáros ültetvényükön termesztik. Rigó 

István főállású őstermelőként hazai fűszer- és gyógynövények 

vegyszermentes termesztésével, gyűjtésével és teakeverékkénti 

árusításával foglalkozik. Kopcsik Lajos mestercukrász 

marcipánjai a legismertebb helyi termékek, s meg kell 

említenünk a fiatalságot: Nyolcas Ádám kézműves boraiért és 

Mészáros Ákos szőlőmag-olaj készítményeiért dicsérhetők. 

 

https://www.facebook.com/szedervarazs?fref=nf


Nagy Mária Irén kerámiái a „máriakerámia” nevű kézműves 

műhelyében személyesen is megtekinthetők. 

Andornaktályán egyedi ízvilágú krémmézeket készít Papp Imre. 

Cserépfaluban Rudinszky Tamás a Bükk déli legelőin a 

gyógynövényeket is tartalmazó füveket legelő tehenek és 

kecskék friss tejéből készít kézműves sajtokat. Az Art Galéria 

fazekas műhellyel és műteremmel együtt a falu egyik legszebb 

védett parasztházában működik, itt a Fehérvári család 

festményeit, kerámiáit és fazekas termékeit lehet megvásárolni. 

Mindenféleképpen meg kell tekinteni a faluban Szegedy 

Barnáné, Malvinka néni remek kiállítását, aki saját otthonában 

rendezett be egy kis galériát keresztszemes öltéseiből és cserépi 

hímzéseiből. 

http://nemzetiparkitermek.hu/?module=cTradeMarkClient&c=tmOwnerPage&id=110


Egerszalókon hidegen sajtolt, nem finomított napraforgóolajt 

állít elő Prokaj Gábor, ötfűszeres érlelt kecskesajtot, ordát és 

gomolyát készít a Sik Sajtműhely, míg Montvainé Haskó Kinga 

kínálatában megtalálható a nyers fürjtojás és a pácolt, főtt 

fürjtojás is. 

Felsőtárkányban Sebesi Éva termékeit említjük: szörp, lekvár, 

szárított zöldség, savanyúság, aszalt gyümölcs, szárított 

fűszerek, befőtt.  

 



Noszvajon Almásiné Pintér Irén gyógy- és fűszernövényeket 

termeszt, Csattos Krisztina fiatal termelő saját termelésű és 

gyűjtött erdei gyümölcsökből készít finom házi lekvárokat, míg 

Simon Sándor besztercei szilvából készíti a híres noszvaji 

szilvalekvárt. Majnár Józsefné lekvárjaival a régi falusi 

hagyományokat eleveníti föl, Fülep Aladárné helyi termékei: a 

szörp, a lekvár és az aszalt gyümölcs. Almásiné Pintér Irén 

háztáji gazdaságában vegyszermentesen termeszt különféle 

konyhakerti növényeket, gyógy-, és fűszernövényeket, 

gyümölcsöket, melyekből különleges lekvárokat, szörpöket, és 

gyümölcssajtokat készít. 

 

http://nemzetiparkitermek.hu/?module=cTradeMarkClient&c=tmOwnerPage&id=99
http://nemzetiparkitermek.hu/?module=cTradeMarkClient&c=tmOwnerPage&id=92


Fülöp László fokhagymás, borsos ízesítésű hidegen sajtolt 

olajban pácolt füstölt fürjtojást készít. Faragó Marianna és 

családja saját tartású sertéseket dolgoz fel. Nagyapáik receptje 

szerint hagyományos alapanyagok felhasználásával állítják elő 

termékeiket. 

 

 

http://nemzetiparkitermek.hu/?module=cTradeMarkClient&c=tmOwnerPage&id=90


Makláron Apostol Attila és Tamás 95 hektáron termeszt almát, 

körtét, őszibarackot és meggyet. A frissen leszedett 

gyümölcsökből minőségi, tartósítószer mentes gyümölcslé 

készül. ÍzesVadvilág (főleg csipkebogyó és kökény) lekvárok 

készülnek Bíró Valentina odafigyelő munkájával a  községet 

körülölelő dombokról begyűjtött, gondosan válogatott, vadon 

termő gyümölcsökből. 

 



Szarvaskőn Török Gézáné kézi feldolgozással állítja elő a 

nemzeti park területéről származó alapanyagokból a 

csipkebogyólekvárt, Punyi István szintén lekvárjáról, míg Nagy 

Imre erdei- és mézharmat mézéről híres. 

Szomolyán Daradics Gyuláné szomolyai fekete cseresznyéből 

készít sokféle terméket, s a Szomolyai Lekvárházban a Hering 

család lekvárjai kaphatók. 

 

 

 

 

 

Összegzésképpen megállapítható, hogy a térségben 

szükségszerű és hiánypótló egy helyi termék vagy helyi termelő 

adatbázis (katalógus) összeállítása, amely segítségével a 

turisztikai kínálat bővíthető, a helyi gazdaság pedig fejleszthető 

lenne. 

http://nemzetiparkitermek.hu/?module=cTradeMarkClient&c=tmOwnerPage&id=94


 

A cserépfalusi Malvinka néninél olvashattuk egykoron. 

 

 

 

"Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. 

A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság 

vagy a Magyar Nemzeti Iroda véleményét, mely intézmények 

felelőssége a projektre nem terjed ki.”  


