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Turisztikai trendek
ellentétpárok és a változások irányai

Hagyományos

Tömegesség

Kommersz, megszokott 

Hedonista, 
élvezetközpontú 

Passzív elfogadás

Látvány, benyomások

Újszerű

Individuális igények

Egyedi, innovatív

Élmény- és ismeretszerző 

Aktív befogadás, interaktivitás

Tartalom, elmélyülés

+ aktivitás (testi-szellemi)

+ minőség preferálása (attrakciók, 
szolgáltatások, fogyasztás)

+ önmegvalósítás



Fogyasztói trendek
az élelmiszer és élvezeti termékeknél

Gyorsan, sokszor ---
sokat és olcsón(?)

Rohanó életmód

A közös étkezés lassan 
kimegy a divatból

Praktikus, olcsó(?), jól 
csúszó falatkák

• Hamburger, pizza, chips

• Édes-sós, kalóriadús

Kifinomult fogyasztói 
kultúrák: „polgári” 
életvitel (megfontoltan 
minőséget)

Borkultúra, 
borgasztronómia

Sajtkultúra

Pálinka kultúra

Kávékultúra: baristák

A csokoládé élvezete

A dohány élvezete

„Marketing” fogyasztás
„light” ételek

„egészséges” ételek

Gyógyhatású ételek: 
Alicament-ek 

Márkás termékek, védjegyes 
termékek (bio, öko + 
világmárkák)

http://pctrs.network.hu/clubblogpicture/1/1/4/_/114271_632402532_big.jpg
http://pctrs.network.hu/clubblogpicture/1/1/4/_/114271_632402532_big.jpg


Helyi termékek, locavore -

mozgalom

„Vedd fel a természet ritmusát”

A locavore szót a lokális = helybeli és herbi-/carnivorous 
= növény-/húsevő szavak összegyúrásából alkották

Az egészséges, organikus és bio termelési 
módszerekkel, 

a környéken termő, 

és szezonális alapanyagokból készített ételek
a száz mérföldes körzeten, tehát mintegy 161 km-es sugarú körön 

belül termelt élelmiszerek fogyasztását vélik fenntarthatónak. 

A mozgalom céljai között szerepel:
a helyi termelők támogatása,

a szállítási utak csökkentese,

a mezőgazdasági termelés szezonalitásának figyelembevétele, 

a nagytávolságú közvetítő kereskedelem kiiktatása.

http://thumbs.ifood.tv/files/images/editor/images/buyfresh.jpg
http://thumbs.ifood.tv/files/images/editor/images/buyfresh.jpg
http://www.lavidalocavore.org/
http://www.lavidalocavore.org/


Locavore hatások

A locavore megjelenése:
helyi piacok megnyitása, termékeik közvetlen, helyi értékesítése,

vagy alapanyagként való bekerülésük a vendéglátásba. 

A locavore mozgalom kedvező hatásai:
erősíti a fogyasztók környezetvédő attitűdjét,

a helyi termékek felhasználása az étkezésnél erősíti a lokális piacot, segít 
a vidéki táj, a termelési hagyományok és tradicionális termékek 
fenntartásában,

ösztönzi az agrobiodiverzitást, a termelés sokszínűségének a megőrzését 
is. 

a helyi termelés preferálása növeli az ételbiztonság, 

a termelők és fogyasztók közötti közvetlen kapcsolat egyaránt segít a 
kölcsönös megbecsülést, a fogyasztói tudás és termelői öntudat 
megerősítését és….

• közösségteremtő ereje is van!



Gasztrotrendek, jövőkép

Az Electrolux felmérése a világ vezető séfjei körében arról, hogy mely 
szakterületek fejlődése várható a következő években?

Forrás: http://newsroom.electrolux.com/hu/2012/01/19/a-fozes-jovoje-gasztronomiai-trendek-a-legjobb-

sefek-es-kritikusok-szemevel/

http://newsroom.electrolux.com/hu/2012/01/19/a-fozes-jovoje-gasztronomiai-trendek-a-legjobb-sefek-es-kritikusok-szemevel/


A lakossági attitűd: 

helyi termékek, házi termékek előállítása



A gasztronómia szintjei és funkciói a 

turizmusban

Szolgáltatás:

étkezés, ellátás

trendkövetés a 

fogyasztói kultúrákban

Program:

gasztrotrendek

éttermi stílusok

Attrakció:

gasztrofesztiválok

szellemi kulturális örökség



Gasztronómia a hazai kulturális 

örökségben
29 értékből 4 gasztronómiai

A kunsági birkapörkölt karcagi 
hagyománya

Emmausz Bólyban, 
Húsvéthétfői népszokás

A molnárkalács borsodnádasdi 
hagyománya

A szilvalekvár főzés szatmár-
beregi hagyománya

http://www.szellemiorokseg.hu/index.php?menu=nyomtatvany_lead&jny_id=39&m=nemzeti
http://www.szellemiorokseg.hu/index.php?menu=nyomtatvany_lead&jny_id=54&m=nemzeti
http://www.szellemiorokseg.hu/index.php?menu=nyomtatvany_lead&jny_id=57&m=nemzeti


Hungarikumok

Gyűjteménye 
(60 listás elem)

1. Agrár-és élelmiszergazdaság

(22 elem)

2. Egészség és életmód 

(5 elem)

3. Ipari és műszaki megoldások

(3 elem)

4. Kulturális örökség 

(24 elem)

5. Sport 

(1 elem)

6. Természeti környezet 

(2 elem)

7. Turizmus és vendéglátás

(3 elem)

58. Karcagi birkapörkölt / 

59. Gundel örökség - Gundel Károly 
gasztronómiai és vendéglátóipari 
öröksége és a Gundel Étterem

60. Bajai halászlé

1. Pálinka 

2. Törkölypálinka 

3. Csabai kolbász vagy Csabai vastagkolbász 

4. Magyarországi Tokaji borvidéken előállított 
Tokaji aszú

5. Hízott libából előállított termékek 

6. Gyulai kolbász vagy Gyulai pároskolbász 

7. Szikvíz 

8. Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény 

9. PICK Téliszalámi 

10. Magyar akác 

11. Magyar akácméz 

12. HERZ Classic Téliszalámi  

13. Makói hagyma  

14. Szegedi fűszerpaprika-őrlemény 

15. Magyar szürke szarvasmarha 

16. UNICUM keserűlikőr  

17. Debreceni páros kolbász 

18. Fröccs

19. Alföldi kamillavirágzat 

20. Kürtőskalács 

21. Piros Arany és Erős Pista

22. TÖRLEY pezsgő



A HÍR projekt 

1. Gabonafélék, malomipari termékek

2. Friss vagy feldolgozott gyümölcs

3. Friss vagy feldolgozott zöldség, gomba

4. Húsok, húskészítmények

5. Halászati termékek

6. Olajok és zsírok

7. Tejtermékek

8. Sütőipari termékek

9. Édesipari termékek 

10. Száraztészták

11. Cukrászati termékek

12. Italok, beleértve a szörpöket 

13. Fűszernövények, gyógynövények, 
ízesítők

14. Méz

15. Tájjellegű ételek: levesek; pörkölt, 
pásztor ételek; tésztafélék; egyéb

 Kivéve a borokat és ásványvizeket, 
továbbá a HÍR gyűjteményben „mézes 
pálinka” elnevezéssel szereplő 
terméket, tekintettel arra, hogy ez 
utóbbi elnevezés már nem felel meg a 
hatályos jogszabályi előírásoknak.



Nemzeti Parki Termék

Olyan helyi termékek, amelyek:

tiszta, természetes összetevőkből;

helyi nyersanyagokból;

helyi hagyományokra alapozva;

környezetkímélő módon előállított 
termékek legyenek.

Ezeket:  

a védett természeti területeken és 
Natura 2000 területeken működő helyi 
vállalkozások, gazdálkodók hozzák 
létre,

a térség munkaerő kínálatára 
alapozva. 

A termék minőségével, megjelenésével 
vagy más kivételes tulajdonságával jól 
reprezentálja a térség természeti, táji 
és kulturális sajátosságait 

Termék kategóriák:

Élelmiszerek
Szörpök, gyümölcslevek

Lekvárok, gyümölcssajtok

Mézek

Húskészítmények

Tejtermékek

Italok

Teák, aszalványok

Olajok, fűszerek

Egyéb élelmiszerek

Kézműves termékek

Szállások és szolgáltatások
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Élelmiszer termékek a Nemzeti Parki Termékek között (310 

db.)

Élelmiszer termékek a nemzeti parki 

védjegyes termékek között
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A Nemzeti Parki Termék kategóriák megoszlása az egyes nemzeti

parkoknál

élelmiszer kézműves szállás és szolgáltatás

Az összes védjegyes termék és szolgáltatás 444 db. 

Az adatok forrása: http://nemzetiparkitermek.hu



Az ünnepek agroturizmusa: 

helyi termékünnepek, gasztrofesztiválok

Helyi termékek, termények ünnepei:
zöldségek (uborkától a tökig)

gyümölcsök (szilva!)

Hagyományos ételek főző ünnepei:
Halas ételek dominanciája!

Főzőversenyek:
különleges technológiával (pl. grill)

különleges alapanyagból (pl. vad)

Vegyes rendezvények:
Hagyományőrzés, több termék bemutatója, ital és étel 
kombinációja, zene, főzőverseny, kulturális elemek

A gasztronómia, mint attrakció….



Falusi Vendégfogadók Országos 
Sütő-Főző Fesztiváljai (I-XI.)

Versengő csapatok:

Magyarország megyéiből

A Kárpát-medence magyarok 
lakta területeiről

Olasz, francia, osztrák, német 
testvértelepülésekről

Szabadtűzi sütés-főzés:

Egységcsomag minden 
csapatnak

8-16 csapat, 50-60 -féle étel

A közönség is kóstolhat

Kulturális programok, 
hagyományőrző együttesek 
fellépései:

Gyermeksátor

Egészségsátor

A gasztronómia, mint attrakció….



Terroir termék stratégia 
(feldolgozási vázlat Jacques Fanet alapján)

1. A termőtáj, termőterület leírása, legfontosabb 
tulajdonságai

2. Az alapanyag termelési, technológiai jellemzői

3. A termék összevetése más hasonló termékekkel: 
pozicionálás

4. A termék piaci elfogadottsága, a fogyasztók 
elismerése, értékelése

5. A termék védelme a hamisítástól

+1. A termék érzékszervi minősítése:
• Minősítési szempontrendszer kialakítása a 

bor, sonka, sajt, méz stb. minősítés példái 
alapján

+2. A termék marketingje és kommunikációja:
• Marketing stratégia a 4P alkalmazásával

• Kommunikációs politika



A Baranyai sváb fűszeres vastagkolbász a 
„stifolder” terroir stratégiája

Történelmi 
hagyományai 
(„Stiffollerek” 
Baranyában)

Elkészítési módja:
Alapanyagok

Fűszerezés

Feldolgozási 
időszak és 
technológia

Minőségi jellemzői, 
érzékszervi 
minősítése

Piaci fogadtatása

Konkurens termékek

A stifolderek érzékszervi minősítő lapja

http://www.foodandwine.hu/wp-content/uploads/2009/05/01-1.jpg
http://www.foodandwine.hu/wp-content/uploads/2009/05/01-1.jpg


Helyi termékünnep Baranyában: 
Stifolderfesztivál (I-VII.) Feked

Év Fesztivál Pályázó 

tétel 

(db.)

Ebből 

fekedi 

tétel (db.)

2011 II. 44 n.a.

2012 III. 47 24

2013 IV. 60 n.a.

2014 V. n.a. n.a.

2015 VI. 78 n.a.

2016 VII. 81 22



Agrármarketing és 

tematikus út:

Helyi termékeladás:

hagyományos

egyedi

táji termék

Földrajzilag meghatározott 
régióban

bejárható útvonal

Rendezvények, időszakos 
attrakciók: 

sajtvásárok 

és bemutatók



A Sajtút tagsága

Termelők, kereskedők: kicsik és 
nagyok:

Milchschafhof Solterbeck 

Meiereigenossenschaft 
Holtsee-Ascheberg eG

Kruse’s Hofmilch

JÖLA Molkereiprodukte-
Vertriebs GmbH 
Käsefachgroßhandel

Kapcsolódó szolgáltatók:

bioalma termelő:

Inga's Obstpark 

falusi vendégfogadók: 

Arbeitsgemeinschaft Urlaub 
auf dem Bauernhof in 
Schleswig-Holstein e.V. Segítők:

Fogyasztói mozgalom:

Slow Food 

Deutschland e.V. 

Convivium Hamburg 

Marketing PR tanácsadó:

Dr. Habbe PR 



Ismeretterjesztés és 
érzékenyítés:

• fogyasztói 
• termelői 



Hogyan készül….?

Infografikák az egyes 
termékek elkészítéséről, 
minőségi jellemzőiről

www.gasztrobaranya.eu

Fogyasztói és termelői 
szemlélet formálása:

http://www.gasztrobaranya.eu/


Falusi életmód iskola….. 
a helyi termékek próbája 

Mézbemutató és 

kóstoló

Milyen az a 

minőségi stifolder?

Mire jó a 

mangalica?

Hogyan lesz a tejből 

sajt?

És a gyümölcsből 

lekvár?

Gasztrosuli!



Gourmand és Gourmet

A turizmus és vendéglátás közös céljai:
a laikus műkedvelők élvezzék és értsék a kifinomult helyi 
kínálatot; 

a műkedvelő, gasztro-turisták kapjanak elegendő információt és 
élményt ahhoz, hogy igényes és tudatos fogyasztóvá, tehát 
műértővé váljanak! 



…..és műkedvelőkből lassan műértőkké válunk!

Köszönöm figyelmüket!


