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Több, mint élelmiszer,
mert az Alpokalja –
Fertő-táj vállalkozóinak
környezettudatos
munkája, társadalmi
felelősségvállalása és
AZ ALPOKALJA-FERTŐ-TÁJ MINŐSÍTETT ÉLELMISZER TERMELŐI
A kiadványt szerkesztették, a kapcsolódó szövegeket írták:
Horváth-Füzi Veronika, Páliné Keller Csilla, Szakály Szabolcs
A kiadványt az Alpokalja – Fertő-táj Vidékfejlesztési Egyesület az
EMVA-LEADER Nemzetközi együttműködések jogcímben nyertes
„A Vidék Minősége védjegy rendszer bevezetése az Alpokalja – Fertő-táj térségében” elnevezésű
projekt keretein belül valósította meg.
Design, grafikai tervezés, nyomdai munka: Sign kreatív ügynökség, Sopron.
A fotókat készítette dr. Nagy Attila fotóművész és Szita Márton fotóművész.
Felelős kiadó:
Alpokalja – Fertő-táj Vidékfejlesztési Egyesület, Horváth Tibor, egyesületi elnök
9444 Fertőszentmiklós Szt. István u. 20-21. / Iroda: Fertőszéplak, Széchényi kastély
2. kiadás – 2021.
www.alpokalja-fertotaj.hu

együttműködése
garantálja, hogy
a legjobb minőségű
vidéki termék kerüljön
az Ön asztalára!

Több száz évre visszanyúló kultúrája van az élelmiszer
előállításnak nálunk. A zöldségek, gyümölcsök, húsok,
sajtok, péksütemények, mézek és cukrászáruk mindig is közkedvelt termékek voltak. A Fertő-táj legelőin
számos gulya, csorda legelt évszázadokon át, és manapság újra egyre több. A térségi termelők, tenyésztők ápolják a régi hagyományokat, régi receptek és új
eljárások alapján egyaránt dolgoznak, hogy az Önök
asztalára a legjobb minőség kerülhessen.
A „Vidék Minősége Alpokalja-Fertő táj” védjegyet csak
azok a termelők és vállalkozók nyerik el, akik élen
járnak a környezettudatos gazdálkodás és feldolgozás terén, kiváló minőségű termékük van, egymással
együttműködnek, helyben lakókat foglalkoztatnak,
betartják az esélyegyenlőségi elveket, társadalmi és
szociális felelősségvállalásuk segíti az Alpokalja-Fertő
táj településeinek fejlődését.
Hiszünk abban,
hogy a Vidék Minőséget ad Önnek.

„ Én és a Védjegy...”
„A munkánk elismerésén és a termékeink
népszerűsítésén túl... konkrét üzleti
kapcsolatokra tettünk szert.”
Ábrahám Gazdaság - Védjegyes családi vállalkozás

AZ ALPOKALJA – FERTŐ-TÁJ

ÍZEI

BOLDOG BIRTOK – Fertőszéplak
IVÁNI FÖLDTULAJDONOSOK VADÁSZTÁRSASÁG – Iván
GYÖRGY KÁROLY – Fertőszéplak
NAGY FERENC – Fertőd

„...a Hegykői Zöldség hírnevét méltóképpen
őrizzük és adhatjuk át a jövő generációjának.”
Som Brigitta - Védjegyes tag,
Élelmiszer szektor vezető

HELEBRAND SAJTMŰHELY – Kópháza
FERTŐ-PARTI KECSKETEJ – Hidegség
KROIS BREWERY – Fertőrákos
1 CSEPP PÁLINKAMŰHELY – Hegykő
DULICZ TAMÁS – Fertőszentmiklós
JANDL BORÁSZAT – Fertőrákos

„Számomra a védjegy biztonság,
elköteleződés és minőség”
Téglás Edit - Védjegyes tag

SZENTKŐI SÖRHÁZ – Fertőhomok
ÁBRAHÁM ZÖLDÉG GYÜMÖLCS – Fertőd
HEGYKŐI ZÖLDSÉG – Hegykő
SZEDD MAGAD! BARACKFARM – Fertőszentmiklós
VERITEE HERBA – Nagycenk
ERHARDT KÉZMŰVES PÉKSÉG – Sopron

„...Közösen haladva valósíthatjuk
meg terveinket, céljainkat”
Helebrand Zsolt - Védjegyes tag

RENKA – Fertőszéplak
EDÓ – Fertőszéplak
MÉZESMADZAG – Fertőd
PÁNÁCZ MÉHÉSZET – Fertőendréd
SVEDICS MÉHÉSZET – Ivan

„...bepillantást nyerhetek más szakmákba is,
így plusz inspirációt és megfelelő
iránymutatást kaphatok.”
Kovács Máté Zétény - Védjegyes tag

HARKAI GYÜMÖLCSÖSKERT – Harka
FERTŐDI SZÖRP – Fertőd

IVÁNI
FÖLDTULAJDONOSOK
VADÁSZTÁRSASÁG

BOLDOG BIRTOK
„Itt MARHA jó lenni, enni!”

„A vad természet zamata”
Állatai számára a lehető legjobb körülményeket
teremtette meg, különösen nagy gondot fordítva
a minőségi és természetes takarmányozásra. Törekedve a biogazdálkodásra tavasztól őszig a frissen
zöldellő legelőkön, a szabadban tartja állatait. A téli
időszakban a saját szántóterületeken megtermelt
vegyszermentes takarmánnyal eteti őket. A kukorica, a szenázs, és szárított lucerna mellé ásványi
anyagokban gazdag nyalósót is kap az állomány,
amely mára negyven-ötven egyedet számlál.
A jövőben szeretne pedigree-s, tisztavérű állományt kialakítani, hogy a legjobb minőségű és
húskihozatalú állatokat tenyészthesse.

HORVÁTH ATTILA

LINTER TIBOR

Sarród és Fertőszéplak között
vadregényes környezetben
található a Boldog Birtok,
Horváth Attila húsmarha-,
és sportlótenyésztő negyven
hektáros gazdasága. Attila
gyermekkora óta rajong az
állatokért, az állattenyésztés
pedig a vérében van,
hiszen már a felmenői is
gazdálkodással foglalkoztak.

A társaság Linter Tibor
fővadász vezetésével
Répceszemere, Csáfordjánosfa,
Csér, Iván és Újkér községek
erdőiben 4000 hektáron folytat
vadgazdálkodást.
A 2007-óta működő
társaságnak 23 vadász
engedéllyel rendelkező
tagja van.

őstermelő

Termékek:
Saját hűtőkamrában,
megfelelő hőmérsékleten
érlelt, vákuumcsomagolt
és saját címkével ellátott
marha- és borjúhús

9436 Fertőszéplak, külterület 099
www.boldogbirtok.hu | +36 30 701 4436
Boldogbirtok@gmail.com |
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fővadász

Termékek:
Vadhúsok (őz, szarvas,
vaddisznó, fácán és nyúl)

A kedvező földrajzi és környezeti adottságok miatt az Iván környéki erdők kiemelt számú vad állománnyal rendelkeznek. A térség erdeiben a
nagyvadak közül őz, szarvas, vaddisznó, míg az apróvadak közül fácán és erdei nyúl fordul elő nagy
számban.
A társaság kiemelten figyel az állatok élőhelyeinek
folyamatos fejlesztésére. A vadetetők megfelelő
számú kihelyezésével és a vadállomány hatósági
előírások szerinti gyérítésével optimális egyedszámot biztosítanak mind a társaság saját tagjai számára szervezett események, mind pedig a vendégvadászatok számára.

9374 Iván, Széchenyi u. 4.
+36 30 539 6378
zitalinter79@gmail.com
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GYÖRGY KÁROLY

NAGY FERENC

„Emberek és állatok harmóniában”

„Tej közvetlenül, szeretettel”

Az erdélyi kopasznyakú tyúk régi magyar háziállat,
1875-től jegyzett, ízletes húsú, betegségekkel szemben igen ellenálló, szilaj fajta. Karcsi bácsi egyrészt
erdélyi gyökerei miatt választotta ezt a tyúkfajtát,
másrészt szívügyének tekinti a kopasznyakú meghonosítását az Alpokalja-Fertő-tájon.
A tyúkok természetes tartása és háztáji nevelése
mellett a GMO mentes takarmány a garancia a hús
és a tojás kiváló minőségére és tisztaságára.

GYÖRGY KÁROLY

NAGY FERENC

Az erdélyi származású György
Károlyt a Fertő-parton szinte
mindenki ismeri, hiszen
már több mint tíz éve
foglalkozik lótartással és
gyerekek lovagoltatásával.
A Fertőszéplakon élő védjegyes
tenyésztő a lótartás mellett
fontosnak tartotta, hogy a régi
magyar háziállatok közül az
erdélyi kopasznyakú tyúkok
tenyésztésével is bővítse falusi
gazdaságát.

Nagy Ferenc szülei és
nagyszülei is mindig
mezőgazdasággal foglalkoztak,
így az állatok és a föld
szeretetét már gyermekként
magába szívta. Fiatal korától
fogva voltak állatai, a
rendszerváltás idején pedig
úgy döntött, hogy olyan családi
gazdaságban fog dolgozni,
ahonnan a feldolgozót és a
kiskereskedelmi láncokat
kiiktatva teljes értékű házi tejjel
látják el a környéket.

őstermelő - erdélyi
kopasznyakú tyúk tenyésztő

Termékek:
Erdélyi kopasznyakú tyúk és
tojás

9436 Fertőszéplak, Nagy Lajos utca 21.
+36 30 281 57 43
shagya21.fertoszeplak@gmail.com
8

A VIDÉK MINŐSÉGE. A VALÓDI ÉRT É K.

A kezdeti négyről mára hétre bővült a tejautomatás
értékesítési pontok száma, mely hálózatot a 200 tehénből álló tehenészetükből látnak el mindig friss
tejjel. Teheneik a komfortos életteret bőséges és jó
minőségű tejjel hálálják meg.

tejtermelő

A tej mindig GMO-mentes, 4,4% zsírtartalmú, 3,7%
fehérjetartalmú, nem esik át feldolgozási eljárásokon, nem áll raktárban hónapokig és nem kell,
hogy több száz kilométeren át utazzon ahhoz,
hogy eljusson a fogyasztóhoz. A tehenészetben
nem használnak antibiotikumokat és más gyógyszereket, így ezek maradványaitól is mindig mentes a tej.

Termékek:
Friss tej a tejautomatából
A tejautomaták az alábbi
helyszíneken találhatóak meg:
• Sopronban: Magyar utca,
Béke utca, Jereváni
buszvégállomás, Piac
• Fertődön az Áfész üzletnél
• Fertőszentmiklóson a
Horváth pékségnél
• Kapuváron a Fő tér 15. szám
alatti zöldségboltnál
• Sopronkövesden a Piac téren

9431 Fertőd, Mező u. 11.
+36 70 453 85 05 | teheneszetfertod@gmail.com
mindigfrisstej
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HELEBRAND
SAJTMŰHELY

FERTŐ-PARTI KECSKETEJ
„Fertő-parti kecsketej
saját ökogazdálkodásból”

„A sajt valódi íze”
Zsolt sajtműhelye az Alpokalja-Fertő-tájon, Kópházán található. Sajtjaihoz a tehén tejet Petőházáról,
egy családi gazdaságból szerzi be. A tej minősége
kiváló, köszönhetően a Fertő-tó és a táj klímájának,
valamint a gazda odaadó figyelmének és gondoskodásának.
A sajtműhelyben egyéni igények szerinti és egyedi
ízvilágú Helebrand sajtok készülnek hagyományos,
kézműves módszerekkel, mindenféle adalékanyag
hozzáadása nélkül. A füstölt sajtok a házi füstölőben parázsló keményfa füsttől kapják meg a végleges színüket és zamatukat.

HELEBRAND ZSOLT
sajtkészítő

Helebrand Zsolt 2017-ben
asztalos munkája mellett
indította el sajtműhelyét.
Idővel a finom kézműves sajtok
és egyéb tejtermékek révén
egyre nagyobb ismertséget
és elismertséget szerzett.
Mára a mellékállás egy önálló
arculattal rendelkező saját
vállalkozássá nőtte ki magát.
Termékek:
Kézműves sajtok (gomolya
natúr és fűszeres, mozzeralla,
trapista, edami, ementáli,
comte, parenyica, tölött
parenyica), joghurtok
(natúr és ízesített), egyéb
tejtermékek (ricotta, ricottás
desszertkrém, vaj, túró, tejföl)

9495 Kópháza, Jurisits u. 3.
+36 20 982 5252 | zs.helebrand@gmail.com
helebrandsajtmuhely
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VÉGERBAUER ISTVÁN
ÉS SOM EMÍLIA
tejtermelő és
kecskesajt készítő

István 1998 óta foglalkozik
gazdálkodással, elsősorban
kecske és juh állattartással,
felesége Emília pedig kecske
és juhtejből készíti a családi
kisüzemben az egyedi ízvilágú
tejtermékeket. Családi
gazdaságuk a fertopartitej
az Alpokalja-Fertő-tájon
Hidegségen található.
Termékek:
Nyers kecsketej
és tejtermékek (joghurt,
vajkrém, ízesített krémsajtok,
lágy és félkeménysajtok,
érlelt sajtok), juhtej termékek
(félkemény sajt, keménysajt)

A kiváló minőségű tejért éven át átlagosan 18-20
tejelő fajtú lacaune juhot és a 30-35 alpesi kecskét
fejnek. Az állatokat a lehető legjobb körülmények
között, szabad tartásban, illetőleg az istállókban és
karámokban is a szabad mozgás lehetőségét megadva tartják. Az állomány takarmányozását a Hungaria Öko Garancia Kft. által tanúsított, ökogazdálkodásba bevont réteken kaszált széna, illetve saját
termesztésű gabona és lucerna biztosítja.
A tejhozamot részben nyers tejként értékesítik,
illetve saját kisüzemükben dolgozzák fel. A tejfeldolgozás során arra törekednek, hogy a természetes takarmányozással biztosított jó minőségű tej a
feldolgozással ne veszítsen természetes jellegéből,
vitamin és ásványi anyag tartalmából. A tejtermékek, sajtok készítése során minden esetben kíméletes pasztörizálással készítik elő a tejet a további
feldolgozásra. A termékek nem tartalmaznak semmilyen tejidegen adalékanyagot, tartósítószert, színezéket.

9491 Hidegség, Széchenyi u. 11.
+36 30 954 3604 | info@fertopartitej.hu
www.fertopartitej.hu |

tejeladas
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KROIS BREWERY

1 CSEPP PÁLINKAMŰHELY

„A sörözés élmény”

„1 Csepp Pálinka Tökéletesség minden cseppben”

A barátok azt látták, hogy a térségben a magas
minőségű söröknek nincs kellő képviselete sem
a gyártás sem a viszonteladók oldaláról. Ezért
úgy gondolták, hogy ha a felvállalják, hogy a Sopron-Fertődi kistérségben elsőként és egyedülálló módon sörfőzdét alapítanak, azzal nagy lépést
tesznek afelé, hogy az emberekben megjelenjen
a sörtudatosság és ehhez ők tudják biztosítani a
helyben készült prémium színvonalú söröket.
Mottójuk:
„Hisszük, hogy a minőségi alapanyagok felhasználásával és receptek egyedi megkomponálásával
rangot adunk a sörnek, a sörözést pedig élménnyé
varázsoljuk!”
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NÉMETH GÁBOR ÉS
MÜHL ERIK
kézműves sörfőzők

A KROIS Brewery-t Mühl
Erik és Németh Gábor
indították el a craft beer iránti
megszállottságtól vezérelve
2016-ban. „Pár éve otthon
próbáltunk sört főzni, aztán
beleszerettünk, még többet
főztünk! Most meg saját
sörfőzdével rendelkezünk
Fertőrákoson.”
Termékek:
Kézműves sörök
Aviso, Black Unicorn,
Klassik, La Grisette, 7 C,
Seven Seas, Schokobananen

BAKOS TIBOR
DÖMÖTÖR ZSOLT
BERÉNYI KÁROLY
cseppmesterek

Dömötör Zsolt, Bakos Tibor és
Berényi Károly cseppmesterek
az 1 Csepp Pálinkaházat
a jellegzetes Fertő-parti
környezetben hozták létre
Hegykőn, az 1913-ban épült
Masinaházban. A Látványfőzde
2014-ben megkapta a „Fertőtáj legszebb háza” elismerést.
Családias környezetben
ötvözték a pálinkafőzéshez
fűződő hagyományokat a
legmodernebb technikával.

Kezdetektől fogva az volt a céljuk, hogy prémium
kategóriás párlatokat készítsenek. Motivációjuk
az önmagunkkal, és környezetünkkel szembeni
igényesség. Nem ipari, hanem kézműves gasztronómiai vállalkozásnak tartják magukat. A vállalkozásuk mára jelentősen túlnőtt a hobbi kategórián.
Pálinkáik nemcsak az igényes regionális vendéglőkben találhatók meg, hanem hírneves budapesti
éttermekben, bárokban is.
Jelenleg 72 aranyérmes (közöttük 27 Champion díjas) pálinkával büszkélkedhetnek. Eddig háromszor
lettek „Magyarország legeredményesebb pálinkafőzdéje” (2018., 2019., 2020.), és kétszer nyerték el
„Magyarország legjobb pálinkája” díjat (2015-ben és
2019-ben). 1 Csepp-es üvegben a fogyasztók kizárólag hibátlan, érmes pálinkákkal találkozhatnak.

Termékek: 1Csepp pálinka
(sárgabarack, meggy,
szilvák, körték, szőlők,
almák) és díjnyertes
pálinkaházasítások,
különleges párlatok

9421 Fertőrákos, Fő utca 202.
+36 20 394 58 58 | +36 30 328 25 98 | info@kroisbrewery.com

9437 Hegykő, Fertő u. „Masinaház”
+36 30 227 45 44 | +36 20 931 03 06 | info@1csepppalinka.hu

www.kroisbrewery.com |

www.1csepppalinka.hu |

Kroisbrewery
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1csepppalinka
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DULICZ BORÁSZAT

JANDL BORÁSZAT

„Palackba zárt történet”

„A természettel való együttélés
fontossága”

Dulicz Tamás 1995-ben vásárolt újabb területeket
és ezt követően kezdte meg értékesíteni a borait. A
szőlőskert ma mintegy 14 hektáron terül el a Soproni borvidéken, Fertőszentmiklós és Fertőendréd
határában.
A termést kézzel szüreteli és kíméletesen dolgozza
fel. A mustot irányított körülmények között erjeszti
borrá, a vörös borait pedig fahordós érlelést követően értékesíti. Boraival 2018-ban az Eszterháza bora,
2019-ben Fertőszentmiklós Város bora, 2019-ben
Fertőszentmiklós Város legjobb fehérbora címeket
nyerte el.

DULICZ TAMÁS
borász

Dulicz Tamás neve az
Alpokalja-Fertő-tájon élők
számára ismerősen cseng,
hisz nem egyszer bizonyított
különleges boraival a helyi
versenyeken, vagy kóstolhatták
meg termékeit valamelyik
étteremben. Felmenői már több
generáció óta műveltek szőlőt.
Termékek: Fehérbor (Fűszeres
Chardonnay), rozébor (Pinot
Noir), vörösbor (Zweigelt,
Kékfrankos, Merlot és
Cabernet Sauvignon)

JANDL ARNOLD
borász

Jandlék egy régi „poncichter„
família. A családi legenda
szerint „ahonnan a Duna ered„
jöttek az őseik. Paraszt katonák
voltak, akik új hazájukban,
Sopronban szőlőt műveltek,
háznál bort mértek.
Jandl Arnold a szőlőművelésben
és borkészítésben a
természetesség híve. A szőlőben
a kémiai védekezéseket a gondos
kézi műveléssel jelentősen
csökkenti. A borászatban a
vegyszerek használatát mellőzi,
minimális ként használ.

A Jandl birtok a Soproni borvidék legkiválóbb területein, Fertőrákos-Sopron-Balf háromszögében található. A csillámpalában gazdag Újhegy dűlőben
kékfrankos terem. A Kreftner dűlőben Merlot és Cabernet franc díszlik. A Balf és Sopron közötti délkeleti
lejtőn mutatja a Shiraz a legjobb arcát. Termelt szőlőfajtáik még: Zweigelt és Pinot Blanc.
A tágas és igényes kóstolóhelyiségükből kinézve
meseszép táj tárul fel, meredek hegyoldal, buja zöld
erdővel, amelynek völgyében, közvetlenül a ház tövében csendes patak csörgedez, miközben Arnold
éppen egy különlegességet tölt poharunkba… egy
nádbort és annak egyedülálló történetét meséli.

Termékek:
Soproni borok (Pinot
Blanc, Kékfrankos Rozé,
Kékfrankos, Kékfrankos
„MISSIO”, Zweigelt, Merlot,
Cabernet Franc, „VISIO”
Couvee Cabernet Franc &
Merlot, Shiraz

9444 Fertőszentmiklós, Mező u.21.
+36 30 416 32 33 | duliczt@gmail.com
www.duliczboraszat.hu |
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9421 Fertőrákos, Patak sor 26.
+36 20 927 64 42
www.jandl.hu | jandlbor@jandl.hu
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ÁBRAHÁM
ZÖLDÉG GYÜMÖLCS

SZENTKŐI SÖRHÁZ
„Szentkői - Legörgetve az igazi!”

„A természet íze, java…”

Olyan sörházat hoztak létre, ahol a termékek születését mindenki számára láthatóvá teszik, és a saját
söreiket helyben frissen csapolják. Így a látogatók
személyesen, egyidőben találkozhatnak a sörfőzőkkel, a látványmegoldásokkal és a kézműves
sörökkel.
A fogyasztóknak első lépésként olyan ismertebb
sörtípusokat (pl. Münchner Helles, Blonde Ale,
American IPA) kínálnak, amikért ők maguk is rajonganak. A kiemelten magas minőségű alapanyagok
a sörtípusok anyaországaiból (pl. Németországból,
Angliából, Egyesült Államokból) érkeznek. Terveik
szerint a jövőben igazi egyéniséget sugárzó szezonális sörtípusokkal is találkozhatnak a kézműves
sörök rajongói.

KOVÁCS MÁTÉ ZÉTÉNY
ÉS KOVÁCS GERGELY
kisüzemi látványsörfőzde

Kovács Máté Zétény, mint
sörfőző szakmai múltja
2015. szeptemberében
kezdődött. A sörgyártó
szak elvégzése keretében
gyakorlati tapasztalatot
szerzett több neves budapesti
sörfőzdében, ahol megismerte
a teljes sörfőzési folyamatot.
Testvérével Kovács Gergellyel
Fertőhomokon találtak
egy korábban vendéglátó
egységként üzemelő épületet,
ahol megvalósítják régi
álmukat a kisüzemi látványsörfőzdéjüket.

ÁBRAHÁM ZOLTÁN
őstermelő, zöldség-,
gyümölcstermesztő

Ábrahám Zoltán őstermelőként
több mint 20 éve dolgozik
a családi gazdaságukban,
ahol 500 barack- és több ezer
almafa terem ízletes és zamatos
gyümölcsöket. A család régóta
jól működő zöldség- és gyümölcs
bolt hálózatot üzemeltet
Fertődön, Fertőszéplakon és
Fertőszentmiklóson, melyet
a két Ábrahám testvér alapított.
Termékek: Zöldségek, alma,
őszibarack, csemegeszőlő
és gyümölcslevek
(alma, szőlő, meggy)

A több hektáros birtokon ma kilenc fajta almát és
hét fajta barackot termesztenek. A gyümölcsösben
évről-évre több, mint 25000 almafa és közel 500 barackfa fordul termőre. A gyümölcsök mellett zöldségtermesztéssel is foglalkoznak, többek között burgonyával, uborkával, paprikával és cukkinivel látják el
az Alpokalja-Fertő-táj térségét.
Testvérével közösen alapították az Ábraham Zöldség-Gyümölcs bolt hálózatot, ahova a betérő vásárlót
a friss gyümölcsök es zöldségek garantált minősége
es ízekben gazdag világa fogadja. A terményeik és a
barátságos kiszolgálás alapján a vásárlóknak a megbízhatóság és a kiváló minőség jut eszükbe róluk.

Termékek:
Szentkői kisüzemi sörök

9492 Fertőhomok, Akác utca 69.
szentkoisorhaz@gmail.com | +36 30 621 45 29, +36 30 621 45 38
www.szentkoi.hu |
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Üzleteink: Fertőd, Béke u. 1. és Fő u. 16.| Fertőszéplak, Nagy Lajos u. 55.
Fertőszentmiklós, Mátyás király u. 42. | +36 30 277 84 54
abrizoli77.@freemail.hu | www.abrahamnaturlevek.hu
abraham-zoldseg-es-gyumolcslevek-es-berfeldolgozas
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SZEDD MAGAD!
BARACKFARM

HEGYKŐI ZÖLDSÉG
„Évszázados egyedi íz Hegykőről”

A hegykői zöldségtermesztés nagy múltra tekint
vissza, országszerte ismert. A „fertei” földeknek
köszönhetően „Hegykői zöldségek” gyűjtőnéven
messze földön híressé lett a hegykői zeller, a fehérrépa zöldség, a sárgarépa és a hagyma. Az itt található kertkultúrákat a mai napig jelentősen meghatározza a Fertő tó közelsége.
A Som család gazdaságában mára már 11 hektáron
vetnek sárgarépát és 20 hektáron zöldséget. Az ízletes és magas beltartalmi értékkel bíró termények
a Hazai Ízek Régiók védjegy használati jogát is elnyerték.

„A természet zamata – szedd magad!”
SOM JÁNOS ÉS
SOM BRIGITTA
zöldség termesztők

A hegykői zöldségtermesztők
évszázadokra visszanyúló
tradicionális életvitelét őrzi a
Som család is munkásságában.
Som Brigitta édesapja Som
János 1990-ben alapította
gazdaságát, melynek fő profilja
a gyökérzöldség termesztés.
Termékek:
Petrezselyemgyökér,
sárgarépa,
hegykői vegyes zöldség

9437 Hegykő, Viola u.3.
+36 30 274 32 01
brigi.som@gmail.com
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NÉMETH IBOLYA
őstermelő

Németh Ibolya őstermelő
közel 20 éve foglalkozik
Fertőszentmiklóson családi
gazdálkodóként szőlő és
gyümölcstermesztéssel.
Családja nagyagyapai
örökségeként dolgozik a
kertészetben, ahol mára már
a harmadik generáció
bevonásával zajlik a
gazdálkodás.

A Barackfarmon több, mint 12 hektáron termesztenek egészséges gyümölcsöt. Fő profiljuk az őszi- illetve sárgabarack, valamint a szamóca termesztése.
A gyümölcsöket „szedd magad” formában értékesítik a régió lakosai számára.
A család célja, hogy a termelőtől közvetlenül a fogyasztóhoz juttassák el a friss szamócájukat, barackjaikat.

Termékek:
Őszibarack, sárgabarack,
szamóca

9444 Fertőszentmiklós és Röjtökmuzsaj közötti út mentén
+36 99 380 445 | +36 30 572 16 03
n.ibolya27@gmail.com |

barackfarm.fsztm
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VERITEE HERBA

ERHARDT
KÉZMŰVES PÉKSÉG

„Legyen mindenki számára elérhető
az EGÉSZ-SÉG!”

Feldolgozó asztaluknál aszalt gyümölcsöket, hidegen préselt olajokat, szárított zöldségeket, friss és
szárított gombákat, valamint tinktúrákat, cseppeket, kozmetikumokat és étrendkiegészítőket állítanak elő. Meghonosították a keleti kultúrából jól
ismert tea cserjét, melynek leveleiből zöld, sárga és
fekete teát készítenek.
A kézműves termékek előállítása során rengeteget
tanulnak a gyógy- és fűszernövények felhasználási
módjairól, az egészség megőrzési és betegségek
kezelési lehetőségeiről. Kozmetikumaik, méz és
olaj alapú termékeik, étrendkiegészítőik a tanulás
és tapasztalatok alapján készültek, első tesztelői
ők maguk voltak. A termékek hozzáadott cukrot és
tartósítószert nem tartalmaznak, az alapanyagok
vegyszermentesen termesztettek.
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„A jó kenyér a szenvedélyük”

HAJDÚ VERONIKA

Az Erhardt kenyér már évek óta ismert és a vendégeik körében keresett termék volt. Az országos és
piaci helyzetre gyorsan reagálva egészítették ki kínálatukat minőségi pékárukkal az elmúlt időszakban.
A termékpaletta folyamatosan bővül és szezonnak
megfelelően változik.

kistermelő

Veronika és családja
kistermelőként zöldségek
és gyümölcsök, gyógy- és
fűszernövények, valamint
gombák termesztésével és
feldolgozásával foglalkoznak.
Kiskertük a Fertő-táj
dombsorán Hidegségen
terül el, tiszta, gyönyörű
panorámájú területen.
Termékek: Aszalt gyümölcsök,
szárított zöldségek, teák
és gyógyteák, tinktúrák,
kozmetikumok, fűszerek

ERHARDT ZOLTÁN
pék, tulajdonos

Erhardt Zoltán a már régóta
jól működő családi vállalkozás
étterem és panzió szolgáltatásait
bővítette ki gyermekkori
álmával, a pékség nyitásával.
Termékek:
Vadkovásszal készült kenyerek,
sós és édes pékáruk

A soproni pékségben látványos pultok és kedves kiszolgálás várja a vásárlókat. A boltból nyíló ajtó mögött található a péküzem, amelyben a szezonális lehetőségeket kihasználva a pékárukba bedolgozzák
az Alpokalja-Fertő-táj helyi alapanyagait.
Kitartó, kemény munka eredményezi a jó minőséget,
amit a vásárlók visszajárásukkal hálálnak meg.

9485 Nagycenk, Dózsa krt. 2/b.
+36 70 620 27 22 | hajvera@gmail.com

9400 Sopron, Balfi u. 8.
+36 30 681 16 00 rendelés: +36 30 838 33 99 | info@erhardts.hu

www.veritee.hu |

www.erhardts.hu |

veritee
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erhardtpekseg
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RENKA

EDÓ

„Illatok, ízek RenKa palackjaiba zárva”

„Az ízek feltöltenek és energiát adnak”

Kézműves szörpjei kertjének gyógy- és fűszernövényeiből készülnek. A fűszernövények különleges
ízvilága és gyógyító hatása palackba zárva - ezek
a RenKa szörpök, amelyek rozmaringból, zsályából,
kakukkfűből, bazsalikomból, tárkonyból és frissítő gyógyhatású növényekből készülnek, mint a
bodza, menta, citromfű, levendula.
Különleges ízvilágú gyógy- és fűszernövényekből
hagyományos eljárással készíti a szörpöket. Akár
palackba zárva szörpként vagy szárítva teaként is
fogyaszthatjuk a testet-lelket melengető italokat.
A szörpfogyasztás új értelmezésével az ízek élvezetét helyezi előtérbe; egy hideg téli estén a meleg
teába öntött szörp a nyár ízeit idézze elő. A RenKa
szörpök, teák, fűszersók illata és íze egy cseppnyi
esszencia a Fertő-part sokszínű világából.

KISS-SZABÓ RENÁTA

TÉGLÁS EDIT

Renáta a kecskeméti főiskolán
kertészmérnökként végzett,
régi álma vált valóra,
mikor saját fűszerkertje
lett, és felfedezhette az ízek
kalandos világát. 2020-ban
az Edó lekvárok és chutnyk
készítőjével, Téglás Edittel
közösen létrehoztak egy
Műhelyt Fertőszéplakon, amely
elképzelésük szerint teret enged
egy közösségi alkotóháznak.
A saját termékeik
előállítása mellett csoportos
kóstoltatásokat, workshopokat,
vendégfogadásokat is
szerveznek.

Edó hiszi, hogy akkor tudunk
igazán jóban lenni önmagunkkal,
ha olyasmit csinálunk, amit
örömmel és igazi szenvedéllyel
tudunk végezni. Számára a
gasztronómia, és legfőképpen
a lekvárfőzés számít ilyen
tevékenységnek. Szeret kétkezi
munkát végezni, jó érzéssel tölti
el, ha látja, hogy a munkájának
látszata, kézzel fogható, ízzel
érezhető, szemmel látható
eredménye van. Az illatok,
az ízek, a fűszerek feltöltik
és energiát adnak számára.
álmával, a pékség nyitásával.

Termékek:
Fűszer- és
gyógynövényszörpök,
fűszersók és teák

Termékek: Kézműves
lekvárok, chutneyk, pesztók

kézműves gyógy- és
fűszernövényszörp készítő

9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 1/A
+36 30 620 16 31 | kszabor@gmail.com
renkafuszerszorpok
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kézműves lekvár, chutny,
zöldségkrém készítő

A befőzést terápiának éli meg. Úgy véli, nincs annál
megnyugtatóbb, mint a lekvárt a fazékban kavargatni. Előre eltervezni, hogy mi kerül a fazékba, milyen
fűszerrel fogja majd megbolondítani. A tervezéstől
a megvalósulásig, minden percét élvezettel éli meg.
Ha a gyümölcs leszedésre került, indulhat a munka.
És kezdetét veheti az ötletelés. Mi kerüljön bele…mivel fűszerezze….mivel édesítse?
Az ötletet a tett követi, és már bele is veti magát a
munkába. Gyümölcsöt pucol, darabol, turmixol, fűszerez, és fakanalat ragad. Aztán jöhet a keverés-kavarás, kóstolás és szagolgatás, legvégén üvegbe
zárás. Minden egyes gyümölcs, ami a kertjében megterem hasznosításra kerül. Embereket élelemmel ellátni felelősség, ő pedig kényeztetni szeretné azokat,
akik valamilyen úton módon az útjába kerülnek.

9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 1/A
+36 20 416 75 04 | edo@teglasedit.com
www.teglasedit.com |

edolekvar
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MÉZESMADZAG

PÁNÁCZ MÉHÉSZET

„Mézédes egészség, mézédes élet”

„A termelői méz garantálja
a természetességet és a kiváló
minőséget”

Jelenleg 60 méhcsalád segít nekik abban, hogy
négy fajta mézet forgalmazhassanak. Vállalkozásukat a méhek iránti szeretet táplálja. A méhek
minden napra tartogatnak újdonságot és feladatot
egyaránt, szorgalmukkal és munkabírásukkal teljesen lenyűgözték a méhész családot.
„Tavasztól őszig, a napi rutinunk nélkülözhetetlen
elemei, ősszel őszintén szólva már várjuk, hogy elpihenjenek, de januárban már zizegünk, hogy mehessünk a méhesbe. Számunkra az élet már elképzelhetetlen a méhek nélkül.”

CSORDÓS PÉTER ÉS
VÁMOSI ORSOLYA
méhészek

A fertődi Csordós Péter
és felesége Orsi 2012-től
méhészkednek. Kezdetben
hobbiként tekintettek erre
a tevékenységre, amely
fokozatosan mellékállássá
nőtte ki magát. Mézesmadzag,
egy régóta dédelgetett közös
álom volt, amely mostanra
már valósággá vált.
Hazai, termelői, szívből jövő
tiszta méz.
Termékek: Akácméz,
repceméz (krémméz), vegyes
virágméz, napraforgóméz

PÁNÁCZ TIBOR

Jelenleg a méhészetben 70 db méhcsaláddal dolgoznak, amiket általában a Fertő táj és Fertő-Hanság
Nemzeti Park területein található gazdag növényvilág méhlegelőire telepítenek ki. Az érintetlen természeti területek biztosítják, hogy kiváló minőségű fajtamézeket tudjanak termelni.

méhész

Pánácz Tibor méhészet iránti
érdeklődése nagybátyja
méhészetében tett látogatások
alkalmával kezdődött. 2000-ben
az Ő szakmai irányításával és
segítségével vásárolta az első
méhcsaládját. Az évek során a
méhek az életük részévé váltak.
2019-ben megépítették az
„Endrédi” apiterápiás házukat.
Az apiterápia ősi eredetű
gyógyítási forma, amely
a méhek által előállított
anyagok gyógyító célú
felhasználását jelenti. A házban
a kaptár levegője és a méhek
biorezonanciája is gyógyító
hatású.

A fajtamézek (repce, akác, facelia, gesztenye, napraforgó, solidago) termelése mellett kisebb mennyiségben propoliszt, virágport, méhpempőt és méhviaszt is termelnek. Saját mézkiszerelő kisüzemükben
üvegezik és csomagoljak a termékeiket, melyek kiváló minőségét a törzsvásárlói visszajelzések mellett a
mézversenyeken elért eredményeik is igazolják.

Termékek: Akácméz,
faceliaméz, gesztenyeméz,
repceméz, napraforgóméz,
aranyvesszőméz, vegyes
virágméz, virágpor,
propolisz, méhpempő,
méhviasz

9431 Fertőd, Nyárfa u. 1.
+36 20 77 33 640 | vamosiorsolya@gmail.com
mezesmadzag
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9442 Fertőendréd Szabadság u. 33
+36 99 380 704 | +36 20977 58 82 | tibipanacz@t-online.hu
www.panaczmehészet.hu |

panaczmeheszet
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SVEDICS MÉHÉSZET

HARKAI
GYÜMÖLCSÖSKERT

„Tiszta méz szívből!”

„…Harkaikum…”

Iván településen különleges ízvilágú akác, repce,
vegyesvirág, gesztenye, napraforgó, és hansági
vegyes mézeket állít elő a saját tenyésztésű
méhcsaládjaival. Méhészetében a Magyarországon legelterjedtebb úgynevezett NB kaptár típust
alkalmazza, mely kiváló életfeltételeket biztosít a
méhek számára.
A mézek fogyasztása hozzáigazítva az egyének különböző elvárásaihoz képes hozzájárulni a betegségek megelőzéséhez, a test karbantartásához és
akár annak gyógyításához is.
Termékeit többféle kiszerelésben kínálja és igyekszik az egyedi kéréseknek is megfelelni. A mézek
mellett feldolgozott termékként virágport, aszalt
gyümölcsös mézeket és magvas mézeket is előállít.

SVEDICS TIBOR

RUSKÓ KRISZTIÁN

Svedics Tibor őstermelő
gyakorló vendéglátósként
a döbröntei szállodában
találkozott azzal a méhésszel,
akitől az első őt méhcsaládot
vásárolta tíz évvel ezelőtt.
Mára már 160 méhcsaláddal
rendelkező méhészetet gondoz.

A harkai Ruskó Krisztián és
kedvese, Vica 2016-ban fogtak
bele főfoglalkozás mellett a
gyümölcsöskertjükben termett
gyümölcsök feldolgozásába.
Szívügyük a gyümölcs,
szeretetből készítik belőlük
a finomabbnál finomabb
lekvárokat, szörpöket és
befőtteket.

őstermelő, méhész

Termékek: Akácméz,
repceméz, vegyes
virágméz, gesztenyeméz,
napraforgóméz, hansági
vegyes virágméz

9374 Ivan, József Attila u.48.
+36 30 351 76 75
kftharmatmez@gmail.com
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őstermelő

Gondos kezek munkálkodnak egész éven át a harkai
gyümölcsöskert minden gyümölcsösfáján, bokrán,
csemetéjén. Szezon szerint készülnek a finomabbnál
finomabb termékek.
Fontos számukra, hogy gazdaságukat fenntartható módon, a természettel összhangban vezessék és
hogy a természet adta ízek minél magasabb gyümölcstartalom mellett köszönjenek vissza a termékeikben, ötvözve a nagymamáink spájzának régi
ízvilágát a tudatos és egészséges táplálkozási trendekkel.

Termékek: Szörpök, lekvárok,
befőttek, aszalványok,
nyers gyümölcsök, zöldség
alapú pástétomok

9422 Harka, Keresztúri u. 13.
+36 20 326 01 32 | harkaigyumolcsoskert@gmail.com
HarkaiGyumolcsoskert
A V I D É K M I N ŐS É G E . A VA LÓ D I É RT É K .

27

FERTŐDI SZÖRP

HISZÜNK ABBAN,
HOGY A VIDÉK MINŐSÉGET AD ÖNNEK

„Eredeti fertődi recept alapján készült”

A kis családi manufaktúrában 19 különféle ízesítésű
szörpöt állítanak elő, továbbá helyi alapanyagokból
készülnek még lekvárok, savanyúságok és zöldséglevek is. A gyümölcsszörpök 100% gyümölcsléből,
a lekvárok valódi Fertőd környéki gyümölcsökből
főnek tartósítószer és színezékmentesen.
A termékek mind-mind egy kis manufaktúra produktumai rengeteg kézi munkával, akarattal, kitartással és precizitással, melyek közül az egyik legkülönlegesebb Eszterháza márkás bonbonja.

HORVÁTH-DORI
ZSUZSANNA
szörp-, lekvárkészítő

Horváth-Dori Zsuzsanna
vállalkozása 2000-ben
alakult, amely azóta is családi
keretek között működik.
Saját manufaktúrájával vitte
tovább a Fertődön bezárt
konzervgyárban szerzett
tudását és tapasztalatát.
A családi kisüzem egy korábbi
szörpüzem márkanevét
a ”Fertőd-Drinket”, és
termékpalettáját vette át hat
féle ízesített szörppel.
Termékek: Gyümölcsszörpök,
ízesített szörpök,
cukormentes szörpök,
lekvárok, savanyúságok
zöldséglevek, bonbonok és
ezek díszcsomagjai

9431 Fertőd, Beke u. 13.
+36 20 265 50 58 | info@fertodiszorp.hu
www.fertodiszorp.hu |
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KROIS BREWERY
JANDL BORÁSZAT

Fertőrákos

ERHARDT
KÉZMŰVES PÉKSÉG

1 CSEPP
PÁLINKAMŰHELY
HELEBRAND
SAJTMŰHELY

HEGYKŐI ZÖLDSÉG

HARKAI
GYÜMÖLCSÖSKERT

FERTŐ-PARTI
KECSKETEJ

BOLDOG BIRTOK
GYÖRGY KÁROLY
NAGY FERENC

RENKA
EDÓ LEKVÁR

ÁBRAHÁM ZÖLDÉG GYÜMÖLCS
MÉZESMADZAG
FERTŐDI SZÖRP

VERITEE
HERBA KFT.

BOLDOG BIRTOK – Fertőszéplak
IVÁNI FÖLDTULAJDONOSOK VADÁSZTÁRSASÁG – Iván
GYÖRGY KÁROLY – Fertőszéplak
NAGY FERENC – Fertőd
HELEBRAND SAJTMŰHELY – Kópháza
FERTŐ-PARTI KECSKETEJ – Hidegség
KROIS BREWERY – Fertőrákos
1 CSEPP PÁLINKAMŰHELY – Hegykő
DULICZ TAMÁS – Fertőszentmiklós
JANDL BORÁSZAT – Fertőrákos
SZENTKŐI SÖRHÁZ – Fertőhomok
ÁBRAHÁM ZÖLDÉG GYÜMÖLCS – Fertőd
HEGYKŐI ZÖLDSÉG – Hegykő
SZEDD MAGAD! BARACKFARM – Fertőszentmiklós
VERITEE HERBA – Nagycenk
ERHARDT KÉZMŰVES PÉKSÉG – Sopron
RENKA – Fertőszéplak
EDÓ – Fertőszéplak
MÉZESMADZAG – Fertőd
PÁNÁCZ MÉHÉSZET – Fertőendréd
SVEDICS MÉHÉSZET – Ivan
HARKAI GYÜMÖLCSÖSKERT – Harka
FERTŐDI SZÖRP – Fertőd

PÁNÁCZ MÉHÉSZET
SZENTKŐI SÖRHÁZ

DULICZ BORÁSZAT
BARACKFARM

IVÁNI FÖLDTULAJDONOSOK
VADÁSZTÁRSASÁG
SVEDICS MÉHÉSZET

HISZÜNK ABBAN,
HOGY A VIDÉK MINŐSÉGET AD ÖNNEK!

videkminosegealpokaljafertotaj

