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A KochArt olyan vendéglátók szövetsége a tiroli Brixen 

völgyben, akik térségük termékeit dolgozzák fel konyháikban, 

azoknak kiemelt figyelmet szentelve az étlapjukon. Évente 

többször közösen rendeznek helyi különlegességekről szóló 

heteket, melyek nagy népszerűségnek örvendnek nemcsak a 

turisták, hanem a helyi lakosság körében is. Szakácsaik 

továbbképzéseken vesznek részt, ahol elsősorban a 

hagyományos és az innovatív konyha elkészítési módjairól 

szerezhetnek újabb ismereteket. Nagy hangsúlyt fektetnek a 

térségi és a nemzeti konyha elfeledett különlegességeinek újbóli 

felfedezésére, hogy azok az étlapra kerülve tovább színesítsék a 

kínálatot.  

A termékek származásának és minőségének biztosítása rendkívül fontos. Taggá kizárólag olyan á la 

carte éttermet működtető vendéglátó egység válhat, mely azonosulni tud és szeretne a térségi 

termékek feldolgozását hangsúlyozó közösség filozófiájával. 

A KochArt-nak is köszönhetően az osztrák térséget jelentős gasztro régióként tartják számon, mely 

kétségtelenül a helyi minőségi termékekre és egy rendkívül erős összefogásra épít a helyi termelők és 

vendéglátók között, méltó példát állítva ezzel más, szintén a helyi, önellátó gazdaságot erősíteni kívánó 

térségek elé.  

Ízek-Séfek-Kalandok 

Az Alpokalja-Fertő-táj Vidékfejlesztési Egyesület ennek a jó példának a gyakorlati átvételét, 

megvalósítását tűzte ki célul. A projekt sikerességének záloga a benne szereplő résztvevők közös 

gondolkodása.  

KulinART 
Kulináris élvezetek az Alpokalja- Fertő-tájon 

 

Nemzetközi szimpózium 

  

Időpont:  2020. január 9. (csütörtök) 9.00 óra 

Helyszín: Hegykő, Tornácos Ház, Borostyán terem (www.tornacos.hu) 
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Erre hívjuk meg a séfeket és étterem tulajdonosokat valamint a térség termelőit, hogy együtt ismerjük 

meg osztrák partnerünk előadásában a tiroli példát és közösen gondolkodjunk az Alpokalja-Fertő-táj 

területén történő megvalósításában.  

 

Tervezett program 

 

9.00-11.30 Előadók: Kurt Tropper – a projekt kitalálója & Projektvezető 

       Katie Tropper - Projektmanagement & Marketing 

      A tiroli KochArt program koordinátorai, aki a mentor program keretében  

      tapasztalataikkal segítik a minőségi hazai munkát. 

 

  Téma:  Az éttermek és termelők megismertetés a KochArt program alapelveivel, az 

   abban rejlő lehetőségekkel valamint a tiroli jó példa bemutatása.  

    

11.30-12.00 Kávészünet 

 

12.30-15.00 Helyi gazdaságok meglátogatása (szarvasmarha tenyésztők és egy zöldségtermesztő) 

 

A workshop alatt szinkrontolmácsolást biztosítunk. Az együttműködést indító workshop célja az is, 

hogy a projekt következő teendőit, lépéseit meghatározzuk.   

 

Terveink között szerepel egy tanulmányút szervezése Tirolba, ahol a workshopon bemutatott példákat 

személyesen is megtapasztalhatjuk. A tervezett időpont 2020 februárjában lenne, attól függően, hogy 

mikor tud az osztrák projektpartner fogadni bennünket. Tisztelettel kérem a projektben résztvevő 

éttermeket, hogy a séfen kívül még egy személyt delegáljanak erre a tanulmányútra. Időtartamát 

tekintve 3 napra gondoltunk és hétfőtől szerdáig terjedő napokra. Az utazás vonattal történne. A 

tanulmányút az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület VP6-19.3.1-17 c. pályázat keretében 

valósul meg.  

 

A workshopon való részvételi szándékát kérem, 2020. január 6-ig jelezze, Kiss-Szabó Renáta KochArt 

koordinátor részére a renata.kiss-szabo@alpokalja-fertotaj.hu e-mail címre. 

 

Megjelenésére feltétlenül számítunk! 

 

Fertőszéplak, 2019. december 18. 

 

     

   Tisztelettel: 

      Horváth Tibor, elnök 

Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 
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