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Kedves Olvasó! 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület nevében 

köszönöm, hogy felnyitotta kiadványunkat. Bízom benne, e 

katalógust végiglapozva sok érdekes és hasznos információra talál. 

A helyi termékekről egyre több fórumon hallunk, tv műsorok, 

újságcikkek, szakmai rendezvények sokasága foglalkozott már a 

témával, ismert és hétköznapi emberek buzdítottak a vásárlásukra. 

Mégsem lehet eléggé hangsúlyozni a fogyasztásukkal járó 

előnyöket; az élelmiszerbiztonságot, a környezeti terhelés 

csökkenését, vagy a lokális gazdaságra gyakorolt jótékony 

hatásokat, csak hogy a legfontosabbakat említsem. Tény, hogy a 

helyi termék vásárlásával a helyi vállalkozások bevételeit növeljük, 

helyi munkahelyek megőrzéséhez vagy újak létrejöttéhez járulunk hozzá, méghozzá a vidéki 

térségekben, ahol napjainkban a megtartó erő a települések legnagyobb kihívása.  

2015 a Helyi Termék Éve Magyarországon, így idén még több kezdeményezés népszerűsíti 

hazánkban e készítmények fogyasztását, és még több program segíti jogi és szaktanácsokkal, 

marketing akciókkal e termékek előállítóinak munkáját.  

Egy, az ország éléskamrájának közepén, Békés megye szívében vidékfejlesztési feladatokat 

felvállaló szervezet vezetőjeként nem volt kérdés számomra, hogy a jó cél érdekében 

Egyesületünknek is szerepet kell vállalnia. Egyértelmű volt, hogy teret kell adnunk a térség 

élelmiszeripari és kézműipari remekeinek a bemutatkozásra, habár számunkra e termékek 

nem csupán gazdasági kategóriaként és árucikként jelennek meg. 

Egy szál kolbászban, egy csupor mézben, egy asztalneműben egyszerre van jelen 

mezőgazdaságunk évszázados szakértelme, könnyűiparunk évtizedes tudása, nemzetiségeink 

kultúrája, egy vállalkozó vagy egy családi cég meseszerű, vagy éppen küzdelmes története.  

E kiadvánnyal ezért nem csak vásárlásra szeretnénk ösztönözni, a Körösök völgyének 

sokszínűségére, gazdag örökségére, az itt élők tehetségére, dolgos mindennapjaira is 

szeretnénk felhívni a figyelmét, legyen Ön helyi lakos, vagy messziről jött vendég. 

A helyi termékek iránti növekvő érdeklődés nem divathullám, része annak az örömteli 

folyamatnak, melynek eredményeként életünk egyre több területén előtérbe kerül a minőség 

kérdése. Étkezéseink megtervezésekor vagy otthonunk berendezésekor is a minőségi 

alapanyagokat, az egyedi ízeket, színeket, formákat keressük, sőt, egy kicsit talán többet is. A 

jó érzés élményét! Azt az érzést, melyet egy finom vasárnapi ebéd, egy a piaci forgatagban 

folytatott jóízű beszélgetés, egy tökéletesre szabott kabát, egy baráti sörözés, egy jól sikerült 

ajándékozás, vagy akár egy új ismerkedés is okozhat.   

Kívánom Önnek, hogy ebben az általunk berendezett kirakatban a minőségi termékek mellett 

ezekből az élményekből is találjon egy kosárra valót! 

Tisztelettel és barátsággal: 

Hodálik Pál 

    elnök   

 



HELYI TERMÉK LELŐHELYEK 

TERMELŐI PIACOK: 

  

IDŐSZAKI VÁSÁROK: 

Berényi napok: augusztus 3. hete (augusztus 20-21-22) 5650 Mezőberény Piactér 

Békéscsabai Sör és Csülökparádé: június második hete (június 11-14 )  5600 Békéscsaba Városi 

Sportcsarnok Gyulai út 65/1 

Kondorosi betyárnapok: augusztus 3. hete (augusztus 20-21-22) 5553 Kondoros Sportpálya 

Madzagfalvi napok - Békés: szeptember első hétvégéje (szeptember 5-7) 5630 Békés Erzsébet-

liget 

Szarvasi Szilvanapok: szeptember első hétvégéje (szeptember 5-6) 5540 Szarvas, Evangélikus 

Ótemplom környéke 

Békéscsabai Kolbász Fesztivál: október negyedik hétvégéje (október 22-25) 5600 Békéscsaba 

Városi Sportcsarnok Gyulai út 65/1 

Gyomaendrődi Sajt és Túrófesztivál: május első hétvégéje (május 1-2) 5500 Gyomaendrőd Hősök 

útja 

 

Békési Vásár és Piac  

Cím: 5630 Békés, Piac tér  

Tel.: +36 66 411 011 (150) 

E-mail: piacfelugyelet@bekesvaros.hu 

 

Békéscsabai Vásárcsarnok 

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabó Dezső utca 14.  

Tel.: +36 66 326 449 

 

Rózsakert Piac és Kultúrtér 

Cím: 5600 Békéscsaba, Szabó Dezső utca 4.   

Tel.: +36 20 388 0862 

E-mail: rozsakertpiac@gmail.com 

 

Körösök Völgye Látogató Központ Helyi 

Termék és Biopiac 

Cím: 5600 Békéscsaba, Széchenyi Liget 810.  

Tel.: +3666445885 

Web: www.korosoknaturpark.hu 

  

Gyomai Piac 

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Pásztor János utca 

35/3. 

Tel: +36 66 386 998 

E-mail: kolo.bela@upcmail.hu 

 

Endrődi Piac 

 

Cím: 5502 Gyomaendrőd, Damjanich utca 1. 

Tel: +36 66 386 998 

E-mail: kolo.bela@upcmail.hu 

 

Kondorosi Piac 

Cím: 5553 Kondoros, Vásártér  

Mezőberényi Piac és Vásárcsarnok 

Cím: 5650 Mezőberény, Piactér   

Szarvasi Piac  

Cím: 5540 Szarvas, Kossuth utca 54-56.  

Tel: +36 66 312 933 (16)  

 

mailto:rozsakertpiac@gmail.com
http://www.korosoknaturpark.hu/
mailto:kolo.bela@upcmail.hu
mailto:kolo.bela@upcmail.hu


BERÉNYI TEXTIL KFT. 

újraszőtt hagyomány 

 

Családi kisüzemünk több mint 40 féle terméket gyárt és forgalmaz. 

Kiemelkedő értékkel bírnak a Debreczeni János Népművészet 

Mestere által tervezett, kis szériában készülő népi iparművészeti 

alkotásaink, a szőttesek, kézzel szőtt gyapjú szőnyegek, textíliák, 

viseletek és méteráruk.  

 

Termékeink természetes alapanyagok, pamut, len, kender és gyapjú 

felhasználásával készülnek és egy-egy nemzetiség, tájegység, 

társadalmi réteg motívumaival díszítettek.   

 

Nem csupán alkotóink, cégünk is rendelkezik népi iparművész 

címmel. Az országban másodikként kaptuk meg e rangos elismerést, köszönhetően magas 

minőségű, zsűrizett darabjainknak. Termékeink nem csak autentikus örökségünket 

gazdagítják, napjaink lakáskultúrájának is bátran részévé válhatnak.  

 

Alkotásaink megvásárolhatóak saját bemutató 

termünkben, több hazai és nemzetközi 

kulturális rendezvényen, kiállításon.   

 

Elérhetőségeink: 

Bemutató terem: 5650 Mezőberény, Luther tér 

12-13. 

Postacím: 5650 Mezőberény, Pf. 19. 

Tel.: +36 66 352 007; +36 20 956 7817 

E-mail: info@berenyitextil.hu 

Web: www.berenyitextil.hu 
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SIPOS LÁSZLÓ 

nincs jobb a sajátnál 

 

Egy kistermelő számára a saját maga által előállított alapanyag és 

az abból készült termék szent dolog. A „SIPI-féle” csabai 

házikolbász egyedisége is „csak” ennyi: saját nevelésű sertésből, 

saját recept alapján, hagyományos technológiával, jelentős kézi 

munkával készül. Egyszerű, mégis különleges. Hogy miért? Ezt 

csak az tudja, aki megkóstolja. 

 

Sertésállományomnak a Békéscsaba külterületén található 

tanyagazdaságom ad otthont, a feldolgozás saját műhelyemben 

történik. Termékeim kizárólag a négy alapfűszert tartalmazó 

füstölt áruk, a felhasznált paprika és fokhagyma szintén 

kistermelői gazdaságból származik. 

 

Szárazkolbász (szalámi) egész évben beszerezhető, a feldolgozási szezonban (októbertől – 

februárig) sütőkolbász és hurka, a készlet erejéig füstölt szalonna és zsír is kapható. 

 

Termékeim feldolgozó műhelyemben 

vásárolhatóak meg, de postai utánvéttel is 

megrendelhetőek. 

 

Elérhetőségeim: 

Műhely: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 158. 

Tel.: +36 30 372 5677 

E-mail: sipi.kolbasz@gmail.com 
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LIPCSEINÉ VARGA ERIKA 

sajtmester 

 

A sajtkészítés folyamatában egyszerre van jelen a természetesség 

és a határtalan kreativitás, melyek találkozásából igazi 

különlegességek születhetnek. 

 

A Malomkerti Kecskesajt manufaktúrát 10 év sajtkészítő múlttal a 

hátam mögött alapítottam meg néhány éve. Termékeim között friss 

fűszeres, érlelt, füstölt és natúr sajtok is találhatóak, de készítek 

joghurtokat, paranyicát, valamint sonkás és orda túrós sajttekercset 

és fonatot is. Fűszeres sajtjaim fokhagymás, lilahagymás, kapros, 

snidlinges, olajbogyós, paprikás, diós és rozmaringos ízesítésűek.  

 

Gazdaságom mintegy két tucat anyakecskére épül, akik – főként a 

gyerekek nagy örömére – gidáikkal együtt látogathatóak is. A feldolgozást a fejéstől a 

fűszerezésig magam végzem, többségében kézi munkával.  

 

Kísérletező kedvemnek köszönhetem sikereimet is. Számos dicséret mellett 2013-ban rangos 

elismerést is kaptam, a XV. Madzagfalvi Napok Helyi Termék versenye első díját nyertem el.   

 

Termékeim a békési piacon vásárolhatóak meg. 

 

Elérhetőségeim: 

Gazdaság: 5630 Békés, Malomasszonykert u. 7. 

Tel.: +36 70 315 7347 

E-mail: varga.erika1973@icloud.com 

Web: www.malomkertikecskesajt.hu; 

www.facebook.com/malomkertikecskesajt 
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SZASZÁK ÁDÁM ÉS FIA 

eredeti csabai 

 

Családunkban már generáción átnyúló tradíció a kolbászkészítés.  

 

Békéscsaba melletti tanyánkon saját nevelésű sertésből készítünk 

kolbászt és más füstölt hentesárut, szigorúan hagyományos 

technológiával. A „Szaszák – recept” szerinti kolbász titka 

egyszerű; eredeti csabai. Természetes bélbe töltött, 

fűszerpaprikával, sóval, köménnyel, fokhagymával fűszerezett, 

füstölt… állaga, színe, íze mégis egyedi, jellegzetesen karakteres, 

mely a hozzáértő feldolgozás mellett a vályog kamrában történő 

érlelésnek is köszönhető.     

 

Termékeink és szakértelmünk az elmúlt 10 évben számos 

elismerést is kiérdemelt. 2006-ban a Csabai Kolbászfesztiválon a 

legszakmaibb kolbászkészítő címet, 2015-ben az Orosházi Hagyományok, Ízek verseny 

száraz kolbász kategória első helyét nyertük el. 

 

Termékeink megvásárolhatóak háztól, a 

békéscsabai vásárcsarnokban és a helyi 

rendezvények vásárain. 

 

Elérhetőségeink:  

Tanya: 5600 Békéscsaba, Nagyrét 1424. 

Tel.: +36 30 604 3581 

E-mail: csabaitanyasikolbasz@gmail.com 

Web: www.facebook.com/csabaitanyasikolbasz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:csabaitanyasikolbasz@gmail.com
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SZIRONY MÉHÉSZET 

cukor helyett méz 

 

 

Méhészetünket részben az apai, nagyapai 

örökségre, részben az általunk folyamatosan 

keresett új tudásra és technológiai újításokra 

alapozva indítottuk el 2012-ben. Hisszük, hogy 

a jó körülmények között tartott méhecskék 

meghálálják a gondoskodást, s hogy közös 

munkánk édes eredményeket hoz.     

 

A számtalan felhasználási lehetőségen túl 

vásárlóink figyelmét mindig igyekszünk 

felhívni a méz jótékony hatásaira is. E csillogó csemege fájdalomcsillapító, fertőtlenítő 

tulajdonsága mellett stressz oldó és vérnyomáscsökkentő hatása is igazolt, fogyasztása e 

mellett az emésztésnek is jót tesz.    

 

Családi gazdaságunk a méhészeti termékek széles körét kínálja: akácméz, akáclépes méz, 

hársméz, napraforgó méz, repceméz, selyemfű méz, vegyes virágméz, virágporos méz, 

propolisz tinktúra és méhviaszból készült díszek és gyertyák színesítik ajánlatunkat. 

 

Ínyencségeink megvásárolhatóak a kondorosi 

és szarvasi piacon, valamint a térség 

kulturális-és gasztronómiai fesztiváljain, 

vásárain. 

 

Elérhetőségeink:  

Gazdaság: 5540 Szarvas, Szent László u. 3. 

Tel.: +36 20 224 6081 

E-mail: szironymeheszet@gmail.com 

Web: www.facebook.com/szironymeheszet 
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FAMILIATÉSZTA ÉLELMISZERIPARI és KERESKEDELMI KFT. 

családi érték 

 

Békés megye szívében a száraztészta 

készítés már több száz éve igazi családi 

eseménynek számít. Cégünk is kis családi 

üzletként indult el több mint húsz évvel 

ezelőtt, hogy folyamatos fejlesztéseinknek 

köszönhetően kínálatunkban ma már több 

mint 55 féle száraztészta közül 

választhassanak vásárlóink. 

Célunk, hogy a nagyipari precizitást 

hatékonyan ötvözzük a régi idők ízeivel és 

formáival.   

Hazai alapanyagokból, adalékanyagok és tartósítószerek nélkül készülő termékeink között 

megtalálhatóak a 8 tojásos (Prima) száraztészták – melyek közül a lebbencs, a tarhonya, a 

csigatészta és az eperlevél a Mezőberényi Értéktárba és a Békés Megyei Értéktárba felvett 

termék – , a 4 tojásos (Classica), az 5 tojásos (Speciale), a durumbúza őrleményből, tojás 

hozzáadása nélkül készült (Italiana) termékek és az új Vitale termékcsalád egészségbarát 

tésztái. 

A Família tészták megtalálhatóak a legtöbb CBA, REÁL, Coop, 

Spar, Interspar, Auchan és néhány nagyobb TESCO üzletben is. 

 

Elérhetőségeink:  

Üzem: 5650 Mezőberény, Hajnal u. 6. 

Tel.: +36 66 352 686 

E-mail: info@familiateszta.hu 

Web: www.familiateszta.hu; www.facebook.com/familiateszta 
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KNYIHÁR MIHÁLY 

méltán HÍR-es 

 

A kolbászkészítés fortélyait még 

gyerekkoromban sajátítottam el. A titkos családi 

receptet mindvégig megőriztem, de a Knyihár-

féle házi kolbász egyedi íz világát már magam 

alakítottam ki.   

 

Miben is rejlik ez az egyediség? A Knyihár-féle 

kolbász kizárólag nagysúlyúra hizlalt háztáji 

sertés húsából készül, természetes bélbe töltjük, 

kézzel kötözzük, keményfával füstöljük és 

legalább 60 napig érleljük. Igazi jellegzetessége a hozzáadott fűszerek harmóniája, melyek 

közül egyértelműen csak a paprika karakteres ízét érezhetjük. Figyelem! A Knyihár-féle 

kolbászba mindig kerül egy csipetnyi erős paprika is!    

 

Más rangos elismerések mellett 2012-ben a vastag és vékony kolbász a Hagyományok – Ízek 

– Régiók (HÍR) védjegy használatára nyert jogosultságot, melyre büszke vagyok!   

 

Termékeim (a kolbászok mellett szalonna, sonka, idényjelleggel 

disznótoros) megvásárolhatóak háztól, Budapesten a Bakáts téri és a 

Vörösvári úti termelői piacokon, országos vásárokon. 

 

Elérhetőségeim:  

Műhely: 5600 Békéscsaba, Franklin u. 23. 

Tel.: +36 20 976 8434 

E-mail: info@csabaikolbasz.com 

Web:www.csabaikolbasz.com; 

www.facebook.com/KnyiharFeleHazikolbasz 
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SZARVASI SÖRMESTER KÉZMŰVES SÖRFŐZDE 

megbízhatóság, minőség, innováció 

 

Sörfőzdénk 2010-ben kezdte meg 

tevékenységét. Első termékünk, a Szarvasi 

Világos, kezdetben csapolt formában volt 

kapható.   

A következő évben került piacra első üveges 

termékünk három féle ízesítésben: a Szarvasi 

Meggyes, Almás és Citromos sör. 2013–ban 

látott napvilágot 6,1%-os alkohol tartalmú ír 

típusú sörünk Szarvasi Ír Vörös név alatt.  

Napjainkban a sörkülönlegességek és prémium termékek előállítására fektetjük a legnagyobb 

hangsúlyt. Célunk a folyamatos szakmai és technológiai fejlődés és fejlesztés, termékeink 

színvonalának és fogyasztóink elégedettségének növelése érdekében. 

Mára söreink átlépték nem csupán Szarvas, de Békés megye határát 

is, és számos nagyvárosban megtalálhatóak. Söreink 

megvásárolhatóak sörfőzdénkben és a Gasztroizmus 2000 Kft. ital 

nagykereskedéseiben. 

 

Elérhetőségeink:  

Sörfőzde: 5540 Szarvas, Damjanich u. 103. 

Tel.: +36 70 457 8030 

E-mail: szarvasiatta@gmail.com 

Web: www.szarvasisor.hu; www.facebook.com/szarvasi.sor 
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KOVÁCS ISTVÁN - SCHÄFFER ÁGNES 

a kolbászkészítés tudomány 

 

Családunkban a kolbászkészítés hagyomány, apáról 

fiúra szálló receptet használunk változtatás nélkül, 

már évtizedek óta. Eleinte csak rokonok, barátok 

kívánságára gyúrtunk kisebb-nagyobb mennyiséget, 

de egyre nőtt a megrendelések száma. A hírünk a 

legegyszerűbb módon terjedt, a vevők kézről-kézre 

adták a címünket… A Csabai Kolbászfesztiválon 

négyszer nyertük el a fődíjat, számunkra mégis ez a 

legnagyobb elismerés!   

Épp ezért figyelünk mindenek felett a minőségre. Kolbászaink nagysúlyú sertés húsából 

készülnek, adalékanyag és tartósítószer nélkül, a négy alapfűszer hozzáadásával, természetes 

bélbe töltve. Saját füstölőben, bükkfa fűrészporral, hidegen füstöljük, sárba rakott vályog 

kamrában érleljük.   

A klasszikus vékony és vastag kolbászon kívül dorát, sonkát, szalonnát, friss kolbászt, hurkát, 

disznósajtot, zsírt és tepertőt is kínálunk vendégeinknek. 

Termékeink megvásárolhatóak háztól és a 

békéscsabai piacon.   

 

Elérhetőségeink:  

Műhely: 5650 Mezőberény, Vasút u. 3. 

Tel.: +36 66 352 593; +36 30 963 2144; 

        +36 30 463 1039 

E-mail: kokomano@invitel.hu 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CSOKIKÁD KÉZMŰVES MANUFAKTÚRA 

bonbonnyi boldogság 

 

Cukrászként különlegesen szerencsés helyzetben vagyok, hisz 

egyszerre hódolhatok az emberiség két, évezredes múltra 

visszatekintő vágyának: az édes ízek iránti rajongásnak és a 

művészi önkifejezésnek. 

Minőségi alapanyagok felhasználásával egyedi csokoládé 

különlegességeket, táblás csokoládékat, klasszikus és töltött 

bonbonokat készítek. A meglévő receptúra alapján 

kínálatomban tejszínes, marcipános, a szarvasi gasztronómiai 

értékekhez hűen szilvalekváros és szilvapálinkás töltelék alapú 

bonbonok szerepelnek, de egyedi igények szerint is készítek 

finomságokat, hisz a lehetséges variációk száma végtelen.  

A választható csomagolásnak is csak a képzelet szabhat határt, 

az ínyencségek kéréstől függően Bopp tasakba vagy szalagos 

díszdobozba kerülhetnek.  

Ajándéknak mindig tökéletes, de időről-időre magunkat is megörvendeztethetjük vele! 

Termékeim laktóz- és cukormentes változatban 

is megvásárolhatóak, kézműves műhelyemben 

és fesztiválok vásárain.  

 

Elérhetőségeim:  

Műhely: 5540 Szarvas, Kossuth u. 8.  

Postacím: 5540 Szarvas, Bacsó Béla u. 33. 

Tel.: +36 70 609 0013 

E-mail: dfrankoagi@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZILÁGYI SÁNDOR 

jó paprika, jó kolbász  

 

Családunk több mint 30 éve finomítja az igazi csabai kolbász 

receptjét, s mikor úgy gondoltuk, közel járunk a 

tökéletességhez, másokkal is megosztottuk a jó kolbász 

okozta örömöket.  

Alapvetés, hogy jó kolbászt csakis a legkiválóbb 

alapanyagból lehet készíteni. Jó csabai kolbászt pedig csakis a 

legjobb paprika felhasználásával, hiszen az adja élénkpiros 

színét, fűszeres illatát, zamatos ízét. Épp ezért kolbászainkat 

saját termesztésű, kizárólag felfűzve szárított, malomkővel 

őrölt fűszerpaprikánkkal ízesítjük, no és persze bükkfa meleg 

füstjén tartósítjuk. 

Adalékanyag és gluténmentes ínyencségeink az évek során 

számos elismerést kaptak. Más értékes díjak mellett 2011-ben 

a Csabai Kolbászfesztivál száraz kolbászok versenyén az 

előkelő második helyezést nyertük el. 

Termékeink megvásárolhatóak a békéscsabai vásárcsarnokban, térségi vásárokon és budapesti 

üzletünkben. 

 

Elérhetőségeink:  

Gazdaság: 5600 Békéscsaba, Fényesi u. 108. 

Bolt: 1205 Budapest, Mártírok útja 103. 

Tel.: +36 30 945 1342 

E-mail: info@szilagyipaprika.hu 

Web:www.szilagyipaprika.hu; 

www.facebook.com/SzilágyiGazdaság 
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MÁRTI & GYURI SZÖRPÉSZETE 

édes egészség 

 

Egészséges életmód, fenntartható fejlődés és 

a régi tudás megőrzése.  

E gondolatokra építettük fel családi 

gazdaságunkat, ahol részben a saját magunk 

által megtermelt, részben a környékünkön 

gyűjthető növényekből házi szörpöket, 

valamint hagyományos úton sajtolt 

tökmagolajat készítünk.  

Valamennyi szörpünk alapanyaga a kézzel 

válogatott gyümölcs vagy gyógynövény 

(citromfű, borsmenta, zsálya, hársfavirág, bodza virág, bodza bogyó, zöld dió, meggy, 

akácvirág, levendula, bazsalikom, alma, csodabogyó, orgonavirág, pitypang, fenyőszirup), ezt 

ötvözzük a méz kiváló élettani hatásával.  

A hozzávalókat a betakarítás után azonnal, nyers és „bio” előírások szerint dolgozzuk fel, így 

a vitamin, illóolaj és hatóanyag tartalom magas, az íz koncentráció hangsúlyos marad. Az 

italok szavatosságát, tartósságát egy csipet kálium – szorbáttal biztosítjuk, mely az emberi 

szervezetben teljesen lebomlik.  

Termékeink megvásárolhatóak szarvasi 

bioboltunkban, de számos vásárban is 

találkozhat velünk. 

Elérhetőségeink:  

Gazdaság: 5551 Csabacsűd, Hunyadi u. 6. 

Bolt: 5540 Szarvas, Kossuth u. 50. 

Tel.: +36 70 606 5897; +36 30 555 3130 

E-mail: szorpeszet@gmail.com 

Web:www.szorpeszet.hu; 

www.facebook.com/szorpeszet 
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BODNÁR ISTVÁN 

gyümölcsbe zárt napfény 

 

Sok más hasonló lelemény mellett, a friss gyümölcsök 

feldolgozása is bizonyítja népi bölcsességünket. Az olyan 

egyszerű alapanyagokból is, mint a szilva, számtalan étel és 

hozzávaló állítható elő. 

Finomságaim saját Stanley szilvafáim terméséből készülnek, 

mely nyár végén, ősz elején érik, jellegzetesen sötétkék héjú, 

kemény, lédús, kissé savas – édes ízű gyümölcs, befőzésre 

kiválóan alkalmas. 

Napon aszalással készítek aszalt szilvát, kézi keveréssel 10-12 

óráig üstben főzött szilvalekvárt, 3-4 óráig főzött ciberét, mely 

önálló édességként is, de főtt húsokhoz is fogyasztható, valamint 

erjesztéssel szilvaborecetet, mely enyhe szegfűszeg és fahéj fűszerezése révén saláták és 

húsételek pikáns kiegészítőjévé válhat.  

Kínálatomban e mellett szárított levendula is található. 

A feldolgozást és csomagolást minden esetben kézzel végzem, a készítmények édesítőt és 

tartósítószert nem tartalmaznak. 

Termékeim megvásárolhatóak a szarvasi piacon és a Szarvasi 

Szilvanap vásárában. 

 

Elérhetőségeim:  

Műhely: 5540 Szarvas, Malom u. 11/4.  

Tel.: +36 20 532 7701 

E-mail: bbfoto@gmail.com 

Web: www.facebook.com/StanleySzilva 
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BÉKÉS ENERGIA KFT. 

békebeli ízek 

 

A régi falusi disznóvágások alkalmával semmi sem 

mehetett kárba, a pórul járt malacot a füle hegyétől 

a farka tövéig feldolgozták, minden porcikáját 

hasznosították. 

Cégünk termékei között a sertés húsáruk közel 

ilyen széles választéka található meg, a füstölt főtt 

nyelvtől az abált szalonnáig, a disznósajttól a 

füstölt májasig. E házi jellegű készítményeket 

kóstolva garantáltan eszünkbe jutnak a vidéki nagyszülőknél töltött szünidei falatozások.  

Kínálatunkat 13 féle kolbász is színesíti, melyek között a klasszikus, csakis a négy alapfűszert 

tartalmazó csabai kolbászokon kívül igazi ínyencségek is sorakoznak. A Pityke kolbász 

paprika nélkül, lisztbe forgatva, a szarvas és vaddisznó kolbászok egy kis szerecsendióval és 

borssal készülnek. A szilvalekváros kolbász először édes, majd csípős íz hatásával igazi 

kulináris élményt nyújt. 

Termékeink a TESCO áruházak üzletsorain található 

boltjainkban vásárolhatóak meg, Békéscsabától 

Győrig. 

 

Elérhetőségeink: 

Postacím: 5600 Békéscsaba, Szegfű u. 85. 

E-mail: bekesenergia@gmail.com 
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NÉPMŰVÉSZETI KOSÁRFONÓ BT. 

természetes harmónia 

 

A Körös folyók mentén fekvő településeken évszázados 

hagyománya van a vesszőfonásnak, a vizes területek lakossága a 

kezdetektől készített fűzfavesszőből használati és berendezési 

tárgyakat.  

Napjainkban, bár egyre magasabbak az emberek esztétikai és 

kényelmi igényei, egyidejűleg egyre jobban vágyunk a 

természetességre, harmóniára is. A vesszőfonás generációkon 

keresztül öröklődő tudásanyaga a technológiai fejlődéssel 

párosulva e komplex elvárásoknak is eleget tud tenni. 

Cégünk 1992-től folytatja a korábbi kisszövetkezet által 

megkezdett munkát, amerikai nemes fűzvessző gömbölyű és 

lapos változatából készítünk különböző kosarakat és egyéb 

használati, valamint berendezési tárgyakat. Bútordarabjainkban a fa stabilitását igyekszünk 

megjeleníteni.  

Zsűrizett alkotásaink bemutató termünkben megtekinthetőek. 

Termékeink megvásárolhatóak telephelyünkön, de külön 

megrendeléseket is fogadunk. 

 

Elérhetőségeink:  

Műhely és bemutató terem: 5630 Békés, Kossuth u. 24. 

Tel.: +36 66 411 237 

E-mail: bekeskosar@mail.globonet.hu 

Web: www.bekeskosar.hu; 

www.facebook.com/népművészeti-kosárfonó-bt 
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VANTARA LÁSZLÓ 

a siker receptje a jó kolbász 

 

Mondhatni, kényszervállalkozásként kezdtük a 

sertéstartást, de a kitartás, az évtizedes családi 

tapasztalat, és egy jó receptúra meghozta az 

eredményét. 

Munkánk során elsődleges, hogy csakis 

természetes alapanyagokat használjunk fel. 

Kolbászainkat ezért kizárólag saját nevelésű, 

táp nélkül hizlalt sertés húsából gyúrjuk, 

konyhasóval, fűszerpaprikával, köménymaggal 

és fokhagymával ízesítjük, kuláréba töltjük. Az 

elkészült rudakat természetes módon, csutka, akác és bükk fűrészpor füstjén tartósítjuk, majd 

vályogkamrában érleljük.    

Termékeink a békéscsabai vásárcsarnokban 

vásárolhatóak meg. 

 

Elérhetőségeink:  

Műhely: 5600 Békéscsaba, Pulszky u. 28. 

Tel.: +36 30 853 3157 

E-mail: vantarakolbasz@gmail.com 
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PAPP EDIT 

élő hagyomány 

 

Mezőberény tipikus Békés megyei település, 

három nemzetiség, a tótok, a svábok és a 

magyarok dolgos közössége. A hosszú 

hagyományokkal bíró kolbászkészítésben itt 

egyszerre van jelen a családok gazdag öröksége: 

a szülőktől, nagyszülőktől kapott tudás, az 

apáról fiúra szálló titkos recept íz, a tisztelet a 

föld, az állatok és a finom ételek iránt. 

Az igazi Adamik-féle Mezőberényi 

Házikolbászba mi is „csak” ezeket a hozzávalókat gyúrjuk bele. No meg a kizárólag saját 

nevelésű sertés húsát, sót, fűszerköményt, részben saját termelésű fokhagymát és 

fűszerpaprikát. Adalékanyagot és tartósítószert nem használunk. Készítményeinket kivétel 

nélkül természetes bélbe töltjük, saját füstölőben, bükkfa fűrészporon füstöljük. 

Kínálatunkban tepertő, zsír, füstölt csülök és széles szalonna választék is szerepel. 

Termékeink megvásárolhatóak a békéscsabai, a 

gyulai és a szarvasi piacon. 

 

Elérhetőségeink:  

Műhely: 5650 Mezőberény, Kölcsey u. 5. 

Tel.: +36 20 959 3406 

E-mail: pappedit@vipmail.hu 

Web: www.mezoberenyihazikolbasz.hu; 

www.facebook.com/mezoberenyihazikolbasz 
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DEMETER PÉTER 

üvegbe zárt nyár 

 

Családi gazdaságunkban jelenleg 1 hektár ültetvényünk van, az itt 

megtermelt többféle gyümölcsöt és zöldséget hagyományos módon, 

kézzel dolgozzuk fel.  

2015-től ökológiai gazdálkodásra álltunk át, hogy termékeink és 

környezetünk minőségét is javítsuk. 

Készítünk réz üstben főzött szilvalekvárt, kizárólag hőkezeléssel 

tartósított, 100%-os gyümölcs és zöldség tartalmú alma-és 

céklalevet, de vásárlóinknak kínálunk eper, meggy, alma, 

őszibarack és sárgabarack dzsemeket is. Ez utóbbiak gyors 

eljárással készülnek, cukrot és zselésítőt tartalmaznak. 

Termékeinket egyedi kiszerelésben árusítjuk. 

Finomságaink megvásárolhatóak háztól és a 

Szarvasi Szilvanap vásárában. 

 

Elérhetőségeink: 

Műhely: 5540 Szarvas, Jókai Mór u. 49. 

Tel.: +36 20 574 4566 

E-mail: bill54@gmail.hu 
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LASZKÁCS JÓZSEF 

minden napra egy tészta 

 

Mai rohanó világunkban egyre kevesebbeknek jut idejük otthon 

tésztát gyúrni, noha mind meleg szívvel gondolunk vissza a régi 

időkre, mikor gyerekként anyáink, nagyanyáink szoknyája mellett 

napokig nyújtottuk, vágtuk a különféle ízű és formájú tésztákat. 

Családi vállalkozásban gyártott házi jellegű tésztáinkkal a 

tradicionális magyar ételekhez és a nemzetközi receptekhez is 

tökéletes minőségű alapanyagot kívánunk biztosítani.  

Búzaliszt és friss tyúktojás felhasználásával a 4 és 8 tojásos leves 

betét és körettészták széles palettáját állítjuk elő, a klasszikus 

csigatésztától a kevésbé ismert kakastaréjig. Kínálatunkban a 

durumlisztből készült tojásnélküli körettészták is megtalálhatóak. 

Termékeink 200 – 500 g-os csomagokban kerülnek forgalomba, de egyedi kiszerelésben és 

tojástartalommal is gyártunk száraztésztákat, melyek megvásárolhatóak saját üzemünkben, a 

békéscsabai vásárcsarnokban és a szarvasi piacon, valamint a Dél-alföldi régió és Budapest 

számos viszont eladójánál. 

 

Elérhetőségeink: 

Üzem: 5553 Kondoros, Szénási út 66. 

Tel.: +36 30 929 3255 

E-mail: kondteszta@kondorosiktv.hu 

Web: www.kondorositeszta.hu;  
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SZARVASI AGRÁR ZRT. 

konyhakész 

 

Cégünk elődje, a Szarvasi Állami Tangazdaság a 

70-es évek egyik legnagyobb rizstermelő 

gazdasága volt, köszönhetően a jó 

talajadottságoknak, az éghajlati viszonyoknak és 

különösen a Körös folyók menti mikroklímának.  

Erre az örökségre építve és a kor technológiai 

kihívásaira folyamatosan választ adva a Szarvasi 

Agrár Zrt. jelenleg Magyarország egyetlen olyan 

vállalata, melynek élelmiszer-feldolgozó üzeme a 

nyers rizs minden típusú feldolgozására alkalmas.  

Termékeink minőségi javítására szintén különös gondot fordítunk. Saját rizs készítményeink 

forgalmazásával a tudatos táplálkozás népszerűsítését is célul tűztük magunk elé. Talán ennek 

is köszönhető, hogy a Szarvai rizs termékcsalád 2005-ben elismerő oklevelet kapott a Magyar 

Termék Nagydíj pályázaton.  

Kínálatunkban teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt, gluténmentes rizsliszt, hántolt köles és barna 

rizs is szerepel. 

SZARVASI márkavédjegy alatt található 

termékeinket keresse a CBA és TESCO üzletekben.  

 

Elérhetőségeink: 

Telephely: 5540 Szarvas, Ipartelep út 5.  

Tel.: +36 66 814 610 

E-mail: rizsuzem@agrarrt.hu 

Web: www.agrarrt.hu 
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SÁRARANY SZALMAPORTA - MACZKÓ FERENCNÉ 

csillogó csodák 

 

Amíg a saját szemünkkel nem látjuk, talán 

nem is hisszük, hogy a szalmából, e sokak 

számára semmitmondó anyagból, amit a téli 

hó takargatott, a tavaszi eső nevelt és a nyári 

nap sugara érlelt, milyen sok szép és finom 

munkát lehet készíteni. 

Szarvas határában álló kézműves házikónk, a 

Sárarany Szalmaporta a szalmafonás és 

gyöngyfűzés remekeivel várja a Látogatókat. 

A kis tanyasi múzeumban megtekinthetők a 

magyar koronázási ékszerek szalmából készült másai, a csipkefinomságú szalmalegyező, a 

különleges, vagy éppen hagyományos szalmakalapok, és az üveggyöngyből készült, 

számtalan színű és formájú egyedi ékszerek. 

Darabjaink nem csak megvásárolhatóak, a vállalkozó kedvűek az alkotás folyamatába is 

belekóstolhatnak.  

Apropó, kóstolás… A portát körülvevő hatalmas, zöldellő kertben 

termő gyümölcsökből hagyományos eljárással házi szilvalekvár, 

baracklekvár, szederlekvár, eperlekvár és bodzaszörp készül, 

melyekből Kedves Vendégeink kedvükre válogathatnak.    

 

Elérhetőségeink: 

Sárarany Szalmaporta: 5540 Szarvas – Ezüstszőlők, III. kk. 350.  

Tel.: +36 20 524 1827 

E-mail: szalmaporta@gmail.com 

Web: www.szalmaporta.hu; 

www.facebook.com/SáraranySzalmaporta 
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STARK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 

szeretet és gondoskodás 

 

2013-as megalakulásunkkor célul tűztük ki a békéscsabai 

kiskerti gyümölcstermelés és feldolgozás felélesztését. E 

kezdeményezést nem csak a házi élelmiszerek iránti 

nosztalgia vezérelte, a hátrányos helyzetű rétegek számára 

szerettünk volna alternatívát kínálni az öngondoskodásra.  

Hogy jó példával járjunk elől, 2014-ben négy prémium 

minőségű lekvárt állítottunk elő, áfonya, barack, meggy és 

szilva ízben. A válogatás, tisztítás, magozás folyamatát kizárólag kézzel végezzük, így csak a 

legszebb és legfinomabb gyümölcsök kerülnek a rézüstbe, 6-14 órára.  

Az elkészült lekvárt szintén kézzel töltjük üvegekbe és miután kihűltek a száraz dunsztban, 

csakis kézzel címkézzük.  

Lekvárjaink nem egyszerű termékek, szeretettel és gondossággal készülnek, az Ön 

elégedettségére! 

Finomságaink egyedi megrendelés alapján 

érhetőek el, de termelői piacokon, kiállításokon és 

vásárokon is találkozhat velük. 

Elérhetőségeink: 

Címünk: 5600 Békéscsaba, Tomori u. 4. 

Tel.: +36 30 654 1686 

E-mail: starkszovetkezet@gmail.com 

Web: www.facebook.com/starkszovetkezet 
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TURCSÁNYI KATALIN 

mestermunka 

 

Vállalkozóként 20 éve végzem a szűcsmester és bőrműves 

tevékenységet. Irha bőrből egyedi ruházati darabokat, főként 

kabátot és mellényt, szőrméből elsősorban kiegészítőket, kesztyűt 

és sapkát készítek.  

Kínálatomat bőrből készült ajándéktárgyak, bőr dobok, népi 

szimbólumokkal díszített tarisznyák, egyedi festett bőrképek is 

színesítik. E tárgyak gyakorlatilag bármilyen állatbőrből 

készülhetnek a vevő saját elképzelései alapján. 

Különleges darabok a domborított festett bőrképek, melyek főleg 

szakrális jelképeket és különböző életképeket ábrázolnak. 

Alkotásaim rendszeresen kerülnek kiállításra helyi és országos 

tárlatokon, bemutatókon.  

Termékeim megtekinthetőek és megvásárolhatóak saját műhelyemben és több szarvasi 

ajándék-és lakberendezési üzletben, de Budapesten is elérhetőek. 

 

Elérhetőségeim: 

Bemutatóterem és műhely: 5540 Szarvas, dr. 

Melich János u. 74. 

Tel.: +36 20 369 0962 

E-mail: turcsanyiszucs@gmail.com 

Web: www.turcsanyikatalin.hu 
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SZVÁK SZABOLCS - SZVÁK CSALÁDI MÉHÉSZET 

a természet ajándéka 

 

2009-ben három méhcsalád boldog tulajdonosaként 

kezdtem a méhészkedést, azóta folyamatosan 

törekszem a jobb és jobb minőség elérésére. Ennek 

jegyében 2012-ben a Szent István Egyetemen méhész 

szakképesítést szereztem, s mára már családom is 

bekapcsolódott a munkába. 

A legtöbben csak édesítőszerként tekintenek a mézre, 

pedig ez az édes, selymes nyalánkság sokkal több 

ennél: értékes táplálék, gyógyszer és kozmetikum, a természet és a dolgos kis méhek 

ajándéka. 

A különböző típusú mézek íze, színe, egészségre gyakorolt hatása, felhasználási módja 

legalább olyan sokrétű lehet, mint ahányféle méz színesíti termékpalettánkat. 

Gazdaságunkban akácmézet, repcemézet, vegyes virágmézet, hársmézet, selyemfű mézet, 

mezei virágmézet, virágport és propoliszos mézet is előállítunk.  

Termékeinkkel évről-évre benevezünk az „ÉV MÉZE” versenyre, 

ahol bronz, ezüst és arany fokozatú elismeréseket is szereztünk már. 

Mézeink háztól és a szarvasi piacon vásárolhatóak meg. 

 

Elérhetőségeink: 

Méhészet: 5551 Csabacsűd, Táncsics u. 5. 

Tel.: +36 30 830 9947 

E-mail: szvakszabolcs@gmail.com 

Web: www.facebook.com/szabolcs.szvak 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/szabolcs.szvak


SZARVAS - FISH KFT. 

mindenhol hal 

 

Cégünk 1993-ban alakult, ma a hazai piac vezető 

szereplője, köszönhetően jól képzett 

szakembereinknek, a felkészült dolgozói gárdának 

és a kutatás-fejlesztést előtérbe helyező 

szemléletünknek.   

Társaságunk kizárólag saját tenyésztésű afrikai 

harcsából készít friss, konyhakész és fagyasztott 

termékeket, mely garancia az élelmiszerbiztonságra 

és a minőségre.  

Az afrikai harcsa húsa tetszetős rózsaszínű, alacsony zsírtartalmú és szálkamentes. A friss filé 

mellett sóval pácolt és bükkfán füstölt vákuumcsomagolt filét, valamint gyorsfagyasztott, 

panírozott harcsafalatokat is kínálunk. Ez utóbbi finomság húsa a sütés után kellemesen 

omlós, a panír pedig fantasztikusan ropogós. 

Termékeink országosan számos kis-és nagykereskedelmi üzletben, térségi piacon, és a 

mindenhol hal mozgóboltunkban vásárolhatóak meg. Guruló halboltunk – egyelőre Békés, 

Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye településein – közvetlenül juttatja el a legfrissebb 

árut a fogyasztóhoz.  

 

Elérhetőségeink: 

Telephely: 5540 Szarvas, I. kk. 57.  

Tel.: +36 66 215 007 

E-mail: info@szarvasfish.hu 

Web: www.afrikaiharcsa.hu; 

www.facebook.com/mindenholhal 
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„FRANKÓ TANYA VENDÉGHÁZ” 

a gyümölcsöző kert 

 

Vendégházunk Szarvastól 4 km-re, a Mótyói-szőlőkben, a 

vadregényes Holt – Körös partján található, ahol a 19. századi 

szőlőtermesztés hagyományait követve a kiskertekben ma is színes 

gyümölcsök pompáznak.  

A Tanyát körülölelő ültetvényen évről - évre alma, meggy, körte és 

barack is terem, de a szilva jelenti termékeink legfőbb alapanyagát. 

A kertben a jól ismert Besztercei fajta mellett újabb oltványok is 

megtalálhatóak.  

A zamatos gyümölcsöt kézzel szedjük és válogatjuk, így csakis a 

legkiválóbb szemek kerülnek feldolgozásra. A szilvából aszalvány, 

cibere vagy lekvár készül. Ez utóbbi szigorúan hagyományos 

technológiával, üstben főzve, kézzel kavarva éri el jellegzetes ízét és textúráját.  

Nemcsak egyedi finomságainkat, a részvétel élményét is kínáljuk vendégeinknek. Igény 

szerint biztosítunk bekapcsolódási lehetőséget a gyümölcs feldolgozás és lekvárkészítés 

fárasztó, de édes élvezeteket ígérő folyamatába.  

Termékeink vendégházunkban vásárolhatóak meg. 

 

Elérhetőségeink: 

Frankó Tanya Vendégház: 5540 Szarvas, Mótyói Szőlők 72/2. 

Tel.: +36 20 915 7662 

E-mail: frankotanya@gmail.com 

Web: www.frankotanya.hu; 

www.facebook.com/frankotanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:frankotanya@gmail.com
http://www.frankotanya.hu/
http://www.facebook.com/frankotanya


SZARVASI KOMÉP NONPROFIT KFT. 

kreatív közösség 

 

Cégünk a szarvasi piac területén működő termelői 

bolt üzemeltetője.  

Az üzletben a saját gazdaságunkban megtermelt 

zöldségek, gyümölcsök és ezek felhasználásával 

készülő, helyben fogyasztható frissítőkön kívül 

egyedi tervezésű, kézzel készített, akác és fenyő 

anyagú, festett ajándéktárgyakat és lakásdekorációs 

darabokat kínálunk vásárlóinknak.  

 

Elérhetőségeink: 

Bolt: 5540 Szarvas, Kossuth u. 52. 

Tel.: +36 66 312 933 

E-mail: komep@szarvasnet.hu 

Web: www.szarvasikomep.hu 
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ÁRPÁD PÁLINKA 

„Ezernyi apró részlet palackba zárva„ 

 

 

Cégünk 100%-ban magyar tulajdonban működő 

békéscsabai, családi vállalkozás.  

 

A valódi pálinka készítése művészet. E művészet minden 

titkát a pálinkát főző mesternek ismernie kell. A 

legapróbb részletektől a befejezésig arra kell 

törekednünk, hogy a nemes hozzávalók választékából a 

párlat készítése során a tökéletes terméket alkossuk meg, 

mindezt szeretettel, szenvedéllyel és tisztelettel.  

Ennek a művészetnek ezernyi részletét édesapánktól tanultuk, aki mindig mögöttünk áll 

tudásával és élettapasztalatával. Az Árpád Pálinka névválasztás nagyapánk és édesapánk 

iránti tisztelet, amely kötelez arra, hogy a legjobb tudásunkkal, szívvel- lélekkel főzzük a 

pálinkát. 

 

Az előállítás az Árpád Pálinkatanyán történik. Manufaktúránkban minden üveget kézzel 

palackozunk és címkézünk fel.   

 

Termékeink széles választéka megvásárolható kóstolóprogramoknak is helyt adó 

Pálinkatanyánkon és web áruházunkban. 

 

Elérhetőségeink:  

Árpád Pálinkatanya: 5600 Békéscsaba, Kisrét 92/2. 

Tel.: +36 66 325 859  

E-mail: arpadpalinka@arpadpalinka.hu 

Web: www.arpadpalinka.hu;  

www.facebook.com/arpadpalinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arpadpalinka@arpadpalinka.hu
http://www.arpadpalinka.hu/
http://www.facebook.com/arpadpalinka


SZENT ANDRÁS SÖRFŐZDE 

Prémium kézműves sör 

 

A békésszentandrási Szent András Sörfőzde az ország egyik 

legrégebbi kézműves sörfőzdéje. A főzde Black Rose névre 

keresztelt duplabak söre az első magyar prémium sörként vonult 

be a sörtörténelembe, de az első valódi gyümölcsből főzött 

gyümölcssör is itt készült. A Meggyes és a Szilvás sör vagy az 

áfonyás Szent András könnye a sörfőzde legendás termékei.  

A Szent András sörök esszenciáját a sajátos lágy ízvilág adja, 

amelyet a békésszentandrási víz és a helyi, minőségi alapanyagok 

határoznak meg. A főzde gyümölcsös söreihez kizárólag helyi 

termelőktől származó gyümölcsöket használ fel.  

A Szent András Sörfőzde termékei Békés megyében a Penta 

Drink Minipol Kft. hálózatán keresztül vásárolhatók meg, de Békésszentandráson a Szent 

András Sörfőzde sörkertjében és sörözőjében, valamint országszerte számtalan 

vendéglátóhelyen, szállodákban, kézműves sörözőkben megkóstolhatók. 

 

Elérhetőségeink: 

Szent András Sörfőzde és Sörkert: 5561 

Békésszentandrás, Szent András u. 11. 

Tel.: +36 20 925 9410 

E-mail: info@szentandrassorfozde.hu 

Web: www.szentandrassorfozde.hu; 

www.facebook.com/SzentAndrasSorfozde 
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VARJÚ JÓZSEF – KEDVENC MÉZ 

egy csupor boldogság  

 

Micimackó, akinél e világon senki sem kedveli jobban a mézet, 

úgy tartja, egy nap barátok nélkül olyan, mint egy bödön egy 

csepp méz nélkül. 

A jó méhésznek, ha méhecskéit megbecsüli, egyikre sem lesz 

gondja, hisz ezek az apró, szorgos teremtmények barátokként 

segítenek megtölteni csuprait.  

Méhészetemet 2010-ben indítottam, jelenleg 80 családdal 

dolgozom. Gazdaságomban többféle – szigorúan kézműves – 

mézet és mézzel készülő csemegét állítok elő. Fajtamézeim között 

akác, repce, selyemfű, napraforgó, édes harmat, olajretek, vegyes 

virágméz és lépes méz szerepel. Selyemfű mézem az „ÉV MÉZE 

2013” versenyen Bronz fokozatú, repcemézem 2014-ben Arany fokozatú elismerésben 

részesült. Kínálatomban olajos magvakkal és aszalt gyümölcsökkel kevert, valamint 

csokoládéval, fahéjjal, gyógynövényekkel ízesített mézek, propolisz, virágpor és 

méhviaszgyertyák is találhatóak. 

Termékeim háztól, a helyi és a környező 

települések vásárain vásárolhatóak meg. 

 

Elérhetőségeim: 

Gazdaság: 5650 Mezőberény, Zrínyi sgt. 18. 

Tel.: +36 30 481 8620 

E-mail: varju@szucsnet.hu 

Web: www.kedvencmez.oldalunk.hu, 

www.facebook.com/kedvencmez 
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NASSY – MEMI GOLD KFT. 

édes meglepetés 

 

 

A különleges ízek, az alkotás iránti vágy és a kereskedelmi véna 

összekapcsolódásából született meg a tökéletes nassolni való 

csemege, egy igazi ajándék, a Nassy. 

 

Nassy alapját a Körös-szögben is régóta alkalmazott legősibb 

tartósítási mód, azaz az aszalás adja meg. A termékek kivétel nélkül 

aszalt gyümölcsök világából valóak, a hétköznapinak mondható 

szilvától a sokak által kedvelt datolyáig.  

 

A különleges alkalomhoz illeszkedő Nassy csomagolásokban a 

vörös áfonya, sárgabarack, meggy és szilva aszalványokat kínáljuk. 

Mindezeken túl az ínyencek ezek csokoládéba mártott darabjait, a 

luxus íz világra kiéhezetteknek pedig az isteni trüffel-, marcipán- 

vagy a mogyorókrémmel töltötteket.  

Desszertjeink nemcsak páratlan esztétikai és íz élményt ígérnek, az alkotás örömét is kínálják 

vevőinknek, egyedi megjelenésekkel. 

 

Termékeink megvásárolhatóak web áruházunkban, de országosan számos 

delicates-, csokoládé- vagy akár ajándék üzletekben.  
 

Elérhetőségeink: 

Címünk: 5556 Örménykút, Dózsa György u. 44. 

Tel.: +36 30 997 4457 

E-mail: nassy@nassy.hu 

Web: www.nassy.hu; www.facebook.com/nassy.hu 
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SZABÓ&SZABÓ 

100% natúr 

 

Családi vállalkozásunk az apa évtizedes tapasztalatára és 

megfontoltságára, és a fiú újító ötleteire és lendületére épül, 

melyeket összeköt a hagyományos értékek és a minőség iránti 

elkötelezettség. 

Kisüzemünk részben saját ültetvényeinkről, részben hazánk más 

gyümölcsöseiből és kertészeteiből származó prémium minőségű 

alapanyagok felhasználásával, családi receptúra alapján készít 

különféle sűrítményeket, lekvárokat, szörpöket és savanyúságokat, 

de a méltán népszerű békésszentandrási Szent András Sörfőzde 

kézműves gyümölcsös söreit is a mi sűrítményeink ízesítik.   

Szarvasi szilva, meggy, barack, eper, málna, paradicsom és dinnye 

termékeink hagyományos eljárással, tartósítószer, színezék, aroma vagy adalékanyag 

hozzáadása nélkül készülnek. A magas víztartalmú alapanyagokat a hosszú távú 

fogyaszthatóság érdekében pasztőrözzük.  

Termékeink kisüzemünkben, viszonteladóink 

üzleteiben és a Szarvasi Szilvanap vásárában 

vásárolhatóak meg.  

Elérhetőségeink: 

Üzem: 5561 Békésszentandrás, Bocskai u. 17.  

Tel.: +36 20 824 6638 

E-mail: norbert.j.szabo@gmail.com 

Web: www.szabolekvar.hu 
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KISZELY LÁSZLÓNÉ 

kézzel varrt művészet 

 

Népi iparművészként számomra nem csak az alkotás, a művészi 

igényű és technikájú kivitelezés jelent örömöt, a szellemi – 

kulturális örökség megőrzése is motivál. 

Csabacsűdi lakosként ezért különös lelkesedéssel fogtam hozzá a 

Szarvas és környékére jellemző hímzés, csipke és viselet 

szakágakban még fellelhető értékek (anyagok, formák, technikák, 

színek, motívumok) gyűjtéséhez, hiszen ezek évszázados tudásunk 

tárgyiasult formái. 

A kutatást az alkotói munka követte, melyben lányom is társam 

immár két és fél évtizede. Termékeink a néprajzi hagyományok 

megőrzésével, de a mai kor követelményeire figyelemmel 

készülnek, ajándéktárgynak, cégajándéknak, dísznek, vagy akár minden napos használatra is. 

Kézműves remekeink között az úri hímzéssel díszített terítők, lyukhímzéses jegykendők, vert 

csipke terítők, gyapjúhímzéssel díszített faliszőnyegek, függönyök, blúzok, táskák, övek, 

mobiltartók, kötények is megtalálhatóak. 

Termékeinket egyedi megrendelés alapján, a 

kívánt anyagból, méretben és színben 

készítjük. 

 

 

Elérhetőségeink:  

Műhely: 5551 Csabacsűd, Tanya 238/1. 

Tel.: +36 66 219 232; +36 30 957 1866 

E-mail: kiszely.l@invitel.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÉRI-FÉLE SZÁRAZTÉSZTA 

jó formában 

 

A gyúródeszkáról nekem mindig a tésztakészítés öröme jut az 

eszembe, noha a munkám is ez, már közel 25 éve. Mégsem 

gondoltam rá soha terhes kötelességként, számomra mindig az 

alkotási folyamat szépségét, a kézműves hagyományok és az 

egészséges élelmiszer értékét jelentette. 

1991-ben indítottam el vállalkozásomat, ma már több mint 20 

féle termék szerepel kínálatomban.  

Száraztésztáim kizárólag hazai alapanyagokból, búzaliszt és friss 

tyúktojás felhasználásával, kisüzemi technológiával készülnek. 4 

és 8 tojásos tésztáim között cérna metélt, széles metélt, kis 

kocka, nagy kocka, fodros kocka, eper levél, kis kagyló, gépi 

tarhonya, kézi tarhonya, lebbencs, két féle csigatészta és öt féle 

köret tészta is megtalálható. A tészták 25 - 50 dkg-os kiszerelésben illetve 10 kg-os lédigben 

kerülnek forgalomba.  

Termékeim megvásárolhatóak üzememben, a 

szarvasi piacon és Coop üzletben valamint 

viszont eladók boltjaiban.     

 

Elérhetőségeim: 

Tésztaüzem: 5540 Szarvas, Somogyi u. 9. 

Tel.: +36 66 311 093 

E-mail: kerinegalla@gmail.com 
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PARDI IMRE 

az vagy, amit megeszel 

 

Napjainkban igazi reneszánszát éli a házi élelmiszer előállítás, a 

kistermelői termékek hadat üzentek a nagyipari tömegcikkeknek. E 

harcban füstölt húsáruinkkal mi is részt vállalunk, mivel hisszük, 

az egészségünk mindennél fontosabb! 

 

Ez a gondolatiság „fűszerezi” meg termékeinket, melyek kizárólag 

saját tenyésztésű sertésből, tartósítószer és adalékanyag 

hozzáadása nélkül készülnek. A jellegzetes Békés megyei íz 

világot szintén saját termesztésű fűszerek felhasználásával érjük el, 

az állandó minőséget évtizedes családi hagyományaink 

szavatolják. 

 

Nem csak a feldolgozás, a tárolás és a szállítás során is különös figyelmet fordítunk a 

megfelelő körülmények biztosítására, így vásárlóink asztalára mindig kifogástalan Pardi-féle 

házi termékek kerülnek!  

 

Finomságaink megvásárolhatóak háztól, 

valamint Budapesten a Csepeli piacon és a Váli 

utcai vásárban. 

 

Elérhetőségeink:  

Gazdaság: 5622 Köröstarcsa, Rónai Sándor u. 

42. 

Tel.: +36 70 630 0840 

E-mail: pardihazikolbasz@gmail.com 

Web: www.facebook.com/pardifelehazikolbasz 
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BALOG LÁSZLÓ 

a Tavasz első kincse 

 

Talán nincs még egy gyümölcs, melynek beérését oly nagy 

várakozás előzné meg, mint a tűzpiros, zamatos, édes eperét.  

Jómagam 2000 óta foglakozom szamócatermesztéssel. Pár száz 

négyzetméteren kezdtem gazdálkodni, majd fokozatosan 

bővítettem a területet, eprészetem ma már több mint fél hektáron 

terül el. Idén a termés egy részét „szedd magad eper” akció 

keretében értékesítettem, hatalmas sikerrel.  

A szamóca töretlen népszerűségét – vitathatatlan érdemein túl – 

nemcsak annak a helyzeti előnynek köszönheti, hogy elsőként 

bukkan fel a családi asztalokon. Vágyakozásunkat fokozza a tudat, 

hogy igazán finom, friss formájában csak rövid ideig élvezhetjük. 

2011-ben ezért kezdtem el a saját termesztésű szamócából a házi 

lekvár készítését, hogy vásárlóimnak az ízletes eper valódi 

aromáját az őszi-téli hónapokban se kelljen nélkülözniük.  

Tartósítószer mentes házi eperlekvárom megvásárolható háztól, és 

a térség termelői piacain. 

 

Elérhetőségeim: 

Eprészet: 5672 Murony, Duna u. 18. 

Tel.: +36 30 645 3234 

E-mail: baloglaszlo71@gmail.com 

Web: www.facebook.com/Eprészet 
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SZLÁVIK MÉHÉSZET 

szeretjük a mézet 

 

Mondhatni, régi méhészcsalád a miénk, a nagyszülők és 

nagybácsik is foglalkoztak méhekkel, nekünk magunknak sokáig 

mégsem volt kapcsolatunk e szorgos teremtményekkel. 

Egyszerűen csak szerettük a mézet.  

1999-ben indítottuk el a méhészetet, melyben ma már 270 

méhcsaláddal dolgozunk. Eleinte csak hobbi volt, mára igazi 

családi vállalkozássá vált a méhészkedés. Elsősorban fajta mézeket 

termelünk, ezek íz világát, gyógyhatásait szeretnénk minél 

többekkel megismertetni. 

Méhészetünkben repce, retek, selyemfű, mustár, gesztenye, 

galagonya, hárs, akác, facélia, napraforgó, és vegyes virágmézet 

állítunk elő, bátran állítjuk, kiváló minőségben. Mézeinket speciális csemegékkel (magvakkal, 

aszalt gyümölcsökkel) és különleges csomagolással is kínáljuk az ínyencek számára, de 

virágport, propoliszt és méhpempőt is tudunk ajánlani a vásárlóknak. 

Termékeink megvásárolhatóak a békéscsabai vásárcsarnokban és a 

helyi fesztiválokon.  

 

Elérhetőségeink:  

Gazdaság: 5600 Békéscsaba, Zrínyi u. 6. 

Tel.: +36 20 255 2093 

E-mail: szlavikmez@gmail.com 

Web: www.szlavikmez.hu; www.facebook.com/Szlávik Méhészet 
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SZVÁK BÚTOR 

ahol a fa életre kel… 

 

Családi vállalkozásunkban készülő termékeink 

minőségére Szvák Pál asztalos mester több mint 45 

éves tapasztalata jelent garanciát. Műhelyünk a 

nyílászáróktól a hálószobabútorokig az áruk széles 

választékát gyártja, melyek különlegességét a 

szebbnél szebb esztergált és faragott elemekkel való 

kiegészítés adja.  

 

Az egyediség és kiválóság jegyében bővítettük 

tevékenységünket a népi bútorfestéssel. A jellemzően dél-alföldi motívumokkal díszített ruhás 

szekrények és ládák, tárolók, fali polcok nem csak parasztházakba, a modern lakásokba is 

beilleszthetők. 

 

Üzletünk nemcsak egyedi tervezésű bútorokat, a MANK által minősített textil táskákat is 

kínál a páratlan darabok kedvelőinek. A kis szériában készülő táskák alapanyaga kordbársony 

és farmer vászon, a díszítő elemek a megrendeléstől függően matt, csillogó vagy fényes 

matériák lehetnek.  

 

Termékeink műhelyünkben vásárolhatóak meg. 

 

Elérhetőségeink: 

Műhely: 5551 Csabacsűd, Táncsics u. 5.  

Tel.: +36 20 931 3743 

E-mail: szvakbutor@szarvasnet.hu 

Web: www.szvakbutor.hu; 

www.szvakneanna.meska.hu 

 

  

http://www.szvakbutor.hu/
http://www.szvakneanna.meska.hu/


Készítette: 

 

 

 

 

Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 
©

 

Web: www.korosokvolgye.hu 

E-mail: korosokvolgye@invitel.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatóink: 
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