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A tiroli KochArt kezdeményezés átvétele a 2019-es évben 

kezdődött meg egy együttműködési kezdeményezés keretében. 

Mára sikerült megkeresztelnünk a magyarországi programot, 

felállítani a KulinArt Chartát aláírni nem rest éttermek térségi 

hálózatát, megtartani az első tematikus hetet. Bízunk benne, hogy 

programunkkal hozzájárulunk az Alpokalja-Fertő-táj gasztro 

régióvá válásához. Szeretnénk, ha teljesülne a program célja, egy 

rendkívül erős összefogás kiépítése a helyi minőségi termelők és a vendéglátók között, méltó példát 

állítva ezzel más, szintén a helyi, önellátó gazdaságot erősíteni kívánó térségek elé.  

Nemzetközi szimpóziumunk programja a projekt eme nemes céljainak hű tükre kíván lenni. Várjuk rá 

szeretettel!  

 

PROGRAM 

Charta átadó nemzetközi szimpózium 

10.30:  Elnöki és államtitkári köszöntő 

10.45 – 11.30 Előadások:  

- KulinArt projekt eddigi eredményei, jövőtervek 

- Tiroli KochArt program jelene és jövője 

11.30 – 12.00: A KulinART Charta aláírása, majd a Piknik megnyitó ceremóniája  

KulinART Piknik  
Kulináris élvezetek az Alpokalja- Fertő-tájon 

 

2. Nemzetközi szimpózium 

  

Időpont:  2021. június 5. (szombat) 10.30 órától 

Helyszín: Fertőszéplak, Széchenyi Kastély, Hrsz. 80.  

 

MEGHÍVÓ 
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Piknik Program – 12.00 -18.30-ig  

1) KulinART Éttermek ÍZ sátrai: TornácosHáz , Erhardt Panzió, Hotel Sopron 

 

2) Védjegyes termelők ÍZ forgataga 

Bemutatkoznak védjegyes élelmiszer szektor tagjaink (http://www.alpokalja-

fertotaj.hu/terseg_vedjegye/minositett_tagok/1-helyi_elelmiszer_eloallitok.html)  

3) Kapcsolódó védjegyes programok  

Turisztikai és kézműves szektorunk védjegyes tagjai biztosítanak élménydús 

programokat a délutánra 

- Tislér Dia túravezetőnk madárleses lovaskocsi élményt kínál 

- Jó ebédhez szól a horvát nóta  

- A harkai Kincsesház kézműves foglalkozást tart 

- Védjegyes festőink kiállítással kedveskednek 

4) Bemutatkozik a fertőszéplaki Széchényi kastély… 

- Osváth Ádám történész Történeti túrákat tart  

- A Világörökség Kiállítás ingyenesen látogatható 

 

 

A konferencián való részvétel ingyenes, de a járványügyi szabályozások létszámkorlátja végett 

regisztrációhoz kötött. Kérem, hogy részvételi szándékát 2021. június 2-ig jelezze, Kiss-Szabó Renáta 

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

 

Megjelenésére feltétlenül számítunk! 

 

Fertőszéplak, 2021. május 4. 

 

     

   Tisztelettel: 

      Horváth Tibor, elnök 

Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 
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