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Gasztroturizmus

Mi a gasztroturizmus?
A gasztroturizmus egy adott terület
gasztronómiai értékeinek megismerését célzó
helyváltoztatás.

 Közelebb kerülnek a vendégek és a lakosok; 

 A rendezvényeken a hagyományápolást a 
népművészetek, a népszokások, a népi 
mesterségek felelevenítése kísérheti;

 A régiónkénti eltérő hagyományok adják a 
gasztroturisztikai kínálat sokszínűségét.

 A vendéglátás mindig is elválaszthatatlan 
része volt a turizmusnak.

 Sokáig másodlagos funkcióként jelent meg, 
nem pedig az utazás fő céljaként.

 A 19. sz. közepétől kezdett el megjelenni, mint 
önálló ágazat.

 Okai:
 Szakácskönyvek megjelenése,

 Éttermek nemzetközi szintű rangsorolása.

Igazi fellendülésről a 20. sz. második felétől 
beszélhetünk, manapság már dinamikus 
fejlődésről beszélhetünk.

 Jellemzően a 30-50 év közötti tehetősebb 
korosztály,

 Turisztikai termékek összemosódása (falusi 
turizmus, agroturizmus)

Gasztroturizmus=ételturizmus

 az utazás elsődleges motivációja 

 kézműves gasztronómiai kistermelők, 

 gasztrofesztiválok, 

 éttermek és különleges területek 
meglátogatása.

Ételkóstolás, tapasztalatszerzés adott régióra 

jellemző ételekről, konyhaművészetről.

 egy étterem meglátogatása önmagában 
nem számít ételturizmusnak, 

 inkább azokat az étkezéseket, étterem 
látogatásokat sorolják ide, amelyek során a 
turista céltudatosan szeretne megismerkedni 
egy régió ételeivel, alapanyagaival, vagy 
egy séf munkájával.

 Az étkezés azonban alapvető része az 
utazásnak, így az ételek iránti érdeklődés 
szerint megkülönböztetnek 

 „kulináris”, 

 „gasztronómiai”, 

 „gourmet” 

 „konyhaművészeti” ételturistákat. 

(A felsorolt alkategóriák itthon még nem 
különböztethetőek meg)

Célcsoportja

 korosztálytól független, 

 a városokban élők vidéki környezet iránt 
érdeklődők,

 a vidéki környezetben élők, mint a 
hagyományok őrzői.

(pl. családosok, nagyvárosi fiatalok, 
nagyszülők unokákkal stb.)
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 A gasztronómiai turizmus nem ismeretlen 
fogalom már hazánkban sem.

 Sokan szeretnek új kultúrákat a konyhán 
keresztül megismerni. 

 A falusi turizmus is sokat köszönhet a magyar 
ételek minőségi bemutatásának, de már a 
hazai szállodákban sem elég a svédasztal 
ahhoz, hogy a vendég elégedetten távozzon.

 A gasztronómiai élményekre épülő vakációk 
már régóta népszerűek. Folyamatosan 
növekvő érdeklődést tapasztalható a 
„gasztro-vakációk” iránt. 

 Az emberek egyre többet várnak a 
nyaralástól, így a foglalásnál külön jelzik, hogy 
bortúrákon, vagy főző-, sütőtanfolyamokon is 
részt kívánnak venni.

Megjelenési formái

 Gasztronómiai rendezvények

 Gasztronómiai múzeumok

 Gasztronómiai alapú tematikus utak 

látnivalói

 Éttermek cukrászdák, mint turisztikai 

attrakciók,

 Tematikus vacsorák

 Egyéb gasztronómiai attrakciók

Gasztronómiai rendezvények

 A nemzeti gasztronómia 

piacképességének növelését célzó 
eszközei közé tartoznak a gasztronómiai 

rendezvények, mint a legjellemzőbb 
turisztikai termékek. 

 A gasztronómiai termékelemek a folklórral 
és a vidékiség sokszínűségével
összekapcsolva egyedi termékekké 

válhatnak.

Típusai
 Magyaros ételekhez kapcsolódó rendezvények 

(bográcsételek, a disznóvágás);
 Alapanyagokhoz kapcsolódó rendezvények (gabonák és 

tészták, a tejtermékek, a zöldségek és gyümölcsök 
fesztiváljai);

 Jeles napokhoz kapcsolódó rendezvények (Húsvét, Márton 
nap);

 A népi, tájjellegű gasztronómia rendezvények (bajai 
Halászléfesztivál, pusztamérgesi kakaspörköltfőző verseny, 
karcagi Birkapörkölt fesztivál, stb.);

 A magyarság múltjához kapcsolódó rendezvények (pl. 
nagyszakácsi Királyi szakácsverseny);

 Szakmai jellegű rendezvények (gasztronómiai 
konferenciák, kiállítások).

 Csabai Kolbászfesztivál,

 Sárgarépa fesztivál –Domaszék, 

 Sajt és Túrófesztivál –Gyomaendrőd,

 Tarhonyafesztivál –Gyula, 

 Slambucfőző verseny –Hajdúböszörmény,

 Kukoricafesztivál –Hajdúnánás, 

 Pörkölt tortakészítő verseny –
Jászfényszaru,

 Birkafőző verseny – Karcag,

 Vőfélyverseny –Kartal, 

 Ehető virágok fesztiválja –Kecel, 

 Tojásfesztivál –Kerekegyháza, 

 Libafesztivál –Kiskunfélegyháza

 Hagymafesztivál –Makó, 

 Uborkafesztivál –Méhkerék, 

 Rétes sütő fesztivál –Mesztegnyő,

 Diófesztivál –Milota, 

 Babfőző fesztivál –Mohács,

 Sütőtökfesztivál –Nagydobos,

 Dödöllefesztivál –Nagykanizsa, 

 Gombócfőző verseny –Nagykőrös, 

 Cseresznyefesztivál –Nagykörű,

 Spárgafesztivál–Öttömös, 

 Szilvalekvárfőző verseny –Penyige, 

 Töltött káposzta főző verseny-
Pusztamérges
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 Szilvanapok –Szarvas,

 Cinkefőző verseny -Szatmárcseke, 

 Krumplifesztivál–Szécsény, 

 Cseresznyefesztivál –Szomolya,

 Juhászfesztivál –Túrkeve, 

 Gesztenyeünnep –Velem.

 A rendezvények nem csupán gasztronómiai 
bemutatók.

 Természetes környezetben folynak, a 
főzőhelyek, eszközök és berendezési tárgyak a 

múltat idézik. 

 Olyan egy-egy rendezvény, mint egy élő 

múzeum, ahol a régi kiállítási tárgyak 
használat közben kerülnek bemutatásra és 

közben a funkciójuk az érdeklődők előtt 
világossá válik.

 A résztvevők csupán 35 %-a utazik szívesen 
azért, hogy megkóstolja a magyar ételeket, 

53 %-a utazik szívesen azért, hogy megkóstolja 
a magyar borokat.

Gasztronómiai múzeumok
Egy-egy tájjellegű gasztronómia termék, élet vagy
ital készítéséhez, hagyományaihoz kapcsolódó
elemeket gyűjtik össze a gasztronómiai múzeumok.

 bormúzeumok (pl. Villányi bormúzeum, Bacchus 
Bormúzeum Keszthely, Balatonboglári Bormúzeum, 
stb.), 

 egyéb szeszes italok múzeumai (pl. Dreher 
Sörmúzeum, Zwack Unicum Múzeum és 
Látogatóközpont, stb.) 

 mezőgazdasági vagy élelmiszeripari termékhez 
kapcsolódó kiállítások (Húsipari Múzeum, a 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum vagy a 
Marcipánmúzeum Keszthelyen).

Gasztronómiai alapú 

tematikus utak
 számtalan tematikus út témáját képezik 

gasztronómiai termékek, 

 az adott régió fő étel vagy italkínálatán alapulnak. 
 legismertebbek az egyes borvidékek borútjai. Az 

első borút egyesület hazánkban a Villány- siklósi 
borvidéken jött létre, amely a térség borhoz 
kapcsolódó attrakcióit (pincék, múzeumok, 
szálláshelyek, éttermek, stb.). 

 azóta valamennyi borvidékünkön alakultak ilyen 
tematikus utak.

 Egy-egy mezőgazdasági termék is jelentheti a 
tematikus utak témáját, a táj jellegétől függően. 
(hajdú-bihari Tormaút, a szatmár-beregi Szilvaút 
vagy a zalai Almaút).

Éttermek, cukrászdák, mint 

turisztikai attrakciók
 Magyarország az elmúlt évtizedben megjelent a 

nemzetközi gasztroturisztikai piacon, melyhez 
nagyban hozzájárultak az ország ismert, nagy 
múltra visszatekintő éttermei, cukrászdái.

 Ezeket szintén csoportokra oszthatjuk:
 a magyar tradíciókat őrző éttermek (pl. Gundel)

 a modern kor igényeinek megfelelő, nemzetközi 
elismertségnek örvendő, ún. Michelin csillagos 
éttermeink (pl. Costes vagy az Onyx). 

A cukrászat szintén ősi mesterség hazánkban, 
melynek jeles képviselői a vidékiek közül egyedülálló 
gyulai Százéves cukrászda vagy Budapesten a 
Gerbeud.

Tematikus vacsorák

 Az utóbbi években egyre több magyar 

választja a wellness szállodák kedvező 
hétvégi csomagjait,

 Egyes hotelek, szállodák vagy fogadók 
kulináris élményeket is bevetve próbálják 
még csábítóbbá tenni wellness 

hétvégéiket: tematikus lakomák vagy 
akár gourmet vacsorák is.
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 Tematikus vacsorán vagy lakomán manapság már 
nagyon sok szállodában részt vehetünk. 

 Ilyenkor az adott étkezés, sokszor az egész 
hétvége menüjét egy téma, alapanyag, esemény 
köré szervezik: újkenyér ünnepe, szüreti vacsora, 
újbor ünnepe, Márton napi libalakoma, adventi 
lakoma vagy akár disznótoros hétvége. 

 A lakomák során végigkóstolhatjuk azon ételeket, 
melyeket az adott ünnepkor tradicionálisan 
fogyasztanak. 

 Természetesen nem csak a piros betűs napokkor 
próbálhatjuk ki a tematikus vacsorákat, hiszen sok 
helyen egy-egy alapanyag vagy nemzetiség kerül 
az étkezés középpontjába, pl.: halvacsora, 
gesztenye napok, olasz hétvége. 

 Természetesen olyannal is találkozhatunk, ahol 
nem csak az étel áll a középpontban: az 
úgynevezett borvacsorákon egy-egy borász vagy 
tájegység boraihoz kreálják a séfek az ételeket, így 
lesz tökéletes a harmónia.

Egyéb
 Az egyéb kategóriába tartozik minden olyan, 

a gasztronómiához kapcsolódó attrakció, 
tevékenység, amely nem sorolható az 
egyediek közé, sajátos kínálatot jelent. Ilyen 
lehet például a desszertek gasztronómiai 
szerepe.

 Desszerttémában a belgák vezetnek, az ún. 
"csokoholisták" számára különösen vonzóak 
azok az utak, amelyek a belga és a holland 
csoki gyárakba ígérnek kirándulásokat.

 A másik példa lehet az egyéb kategóriában a 
főzéshez kapcsolódó attrakció. 

 Az olcsóbb egynapos főzőtanfolyamoktól 
kezdve az egyhetes, már borsosabb árú 

szakács-tanfolyamig szinte minden. 

 Az európai országok mellett akár Indiában, 

Dél-Afrikában, vagy a thaiföldi dzsungelben is 
elleshetjük az ételkészítés fortélyait.

 A túrák tematikusan épülnek fel legtöbbször 
egy adott ország, vagy régió jellegzetes 

fogásait mutatva be a vendégeknek.

Gasztroturizmus négy országon 

keresztül 

 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna

 2012 áprilisában

 Kárpáti Gasztronómiai Örökség Hálózat

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, az ukrán 
Ivano-Frakivszk régió, Romániából 
Szatmárnémeti és Máramaros illetve a 
szlovák Kassa környéke. 

 A hálózat célja a kárpáti gasztronómiai 
örökség megőrzése és népszerűsítése.

 Felkutatják és összegyűjtik 

 a régiók hagyományos élelmiszereit, 

 turisztikai-gasztronómiai szolgáltatásait, 

 helyi termékeit, eredeti receptjeit. 

 A terv fókuszában egy olyan gasztronómia útvonal
kialakítása állt, mely összekapcsolja az érintett 
területeket és amelyen végighaladva a látogató 
egyedi és eredeti gasztronómiai élményben 
részesül. 

 A programba bekapcsolódtak a turisztikai és 
gasztronómiai képzéssel foglalkozó intézmények, 
a helyi termékek és kézműves élelmiszerek 
előállítói, az éttermek és turisztikai szolgáltatók.

https://www.youtube.com/watch?v=vjSqpyvjvdA

Látogatottság

 30,8% gasztronómiai fesztiválok 

látogatottsága

 3. helyezett a gasztrofesztivál, 5. helyezett 

a borfesztivál
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 BaGaTech Sütőipari, Cukrászati és 
Gasztrotechnikai Szakkiállítás

 FOODAPEST Nemzetközi élelmiszer, ital, 
élelmiszer gépipari, és vendéglátó ipari 
szakkiállítás

 NEMZETKÖZI ÉLELMISZERIPARI ÉS HORECA 
KIÁLLÍTÁS a food szektor, a pék- és 
cukrászipar, a szálloda- és vendéglátóipar 
számára

 UKBA (Nemzetközi cukrászati, sütőipari és 
gasztronómiai szakkiállítás

Nemzeti Turizmusfejlesztési 

Koncepció 2024-ig

 Cél: A hazai turisztikai kínálat nemzetközi 
termékpalettán való elhelyezése, külföldi 
pozícionálása

 különleges turisztikai élményt lehet építeni 
a sajátos gasztronómiai és zenei 
kultúrából, a történelmi és néprajzi 

hagyományokból,

 gasztronómiai hagyományok 

felelevenítése!

 A gasztronómia és az étkezési kultúra az 
ország általános kultúrájának fokmérője.

 A gasztronómiai hagyományok erősítése 
jelentős hatással lehet az egyedi 
országimázs kialakítására és 
versenyelőny kivívására a környező 
konkurens államokkal szemben. 

 Fontos a magyar vendéglátás és 
gasztronómia megújulása, megújítása.

 az egészséges és minőségi táplálkozás 
irányába eltolódó változások követése a 
hagyományok megőrzésével,

 szemléletváltozást kell elérnünk minden 
kapcsolódó területen.

 A kereslet egyre kevésbé találkozik a 
kínálattal, 

 Egyre kevesebb klasszikus, nemzeti 
gasztronómiai értéket képviselő 
vendéglátó egység üzemel, 

 Egyre kevesebb a friss, minőségi hazai 
alapanyag,

 A szakképzés is reformra szorul, 
gyakorlatorientáltabbá kell azt tenni.

Problémák

 a nemzetközi trendek begyűrűzése, 

 az ágazatban tapasztalható verseny 
felerősödése, 

 az egyre növekvő hazai és nemzetközi 
konkurencia, 

 a korszerű táplálkozás elvárásainak való 
megfelelés szükségessége

alapvető követelménnyé tette a hazai 
vendéglátóhelyek számára

a minőséget, 

a minőségi szolgáltatások és termékek 
biztosítását.

 A jogalkotó 2009. február 7-től a vendéglátó 
üzletek kategóriába sorolásáról, valamint 
ártájékoztatásáról szóló 43/1998 (VI. 24.) IKIM 
rendeletet, valamint 2009. október 1-jével az 
üzletek működésének rendjéről, valamint az 
egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
133/2007. (VI. 13.) Korm. rendeletet hatályon 
kívül helyezte,

 felmerült az igény egy korszerű, a vendégek 
és a vállalkozások számára egyaránt 
minőséget biztosító, a vendéget orientáló 
rendszer létrehozására, 

 ezáltal előmozdítva a megfelelő szolgáltatási 
színvonalat biztosító követelményrendszerek 
eltűnésével keletkezett, fogyasztóvédelmi 
szempontból is jelentős hiány megszüntetését.
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 Ahhoz, hogy a magyar vendéglátás 

megfeleljen a hazai és nemzetközi 
elvárásoknak, más országokhoz 

hasonlóan, jó minőségű, helyben, 
közvetlen környezetben, illetve 
Magyarországon termelt nyersanyagok 

szükségesek. 

 Az élelmiszer-nyersanyagok területén ma 

nem működik hiteles eredetvédelem, 
nincs komoly minőséggarancia-rendszer, 

hiányzik az erőteljes ösztönzés jó 
minőségű termékek előállítására, pedig 
természeti adottságaink kimagaslóak 

kiváló minőségű élelmiszerek termelésére.

 A magyar borkultúra, a magyar borászat 

gazdasági jelentőségét is ki kell emelni, 

 Törekedni kell arra, hogy az ország 

határain belül és túl is újra még 
keresettebb termékké váljon a méltán 
híres magyar bor, 

 Hasonlóan a magyar pálinkákhoz, 
amelyekkel jelentős sikereket értünk el 

nemzetközi versenyeken is.

 A 2010. január végén elkészült, a 

vendéglátó ágazat egészére vonatkozó 
komplex, országos helyzetfelmérésből 

kiderült, hogy a vizsgált vendéglátó 
vállalkozások esetében az étteremben és 
a konyhán használt eszközök 

átlagéletkora több mint 5 év, leírtságuk 
pedig meghaladja a 66%-ot.

 Az intenzív fejlesztések az utóbbi években 
jelentősen csökkentek, alapvetően a saját 
források beszűkülése miatt.

A gasztroturizmus fejlődésének gátja, hogy 
a turizmus és gasztronómia 

együttműködésére nincs koordináló 

szervezet, és gyakran az összefogást a 
vetélkedés váltja fel. 

 A hagyományok, a kulturális örökség és 
kézművesség – mint turisztikai kínálatunk 

fontos alapjainak – megőrzését minden 
turisztikai fejlesztésnél előtérbe kell helyezni.

 Kiváló lehetőségek:

 22 magyar borvidék, az évezredes múltra 

visszatekintő magyar borkultúra; 

 jellegzetes magyar gasztonómiai termékek, 

nyersanyagok, ételek;

 az ezekre épülő tematikus útvonalak (borút, 

almaút);

 az egy-egy földrajzi helyhez köthető 

alapanyaghoz, termékhez kapcsolódó 

gasztronómiai rendezvények: főzőversenyek, 
fesztiválok.

 A potenciális belföldi, illetve külföldi 

vendégek által igénybe vehető 
szolgáltatásláncban található elemek 

közül a vendéglátásnak kitüntetett 
szerepe van.

 Az országimázs formálása, erősítése során 

a Magyarországot részben azonosító 
gasztronómiai termékeknek (pl. paprika, 

pálinka mint hungarikumok) kiemelt 
szerepet szükséges teremteni.
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 A vendéglátó vállalkozások részéről – kiemelve az 
ágazat nemzetgazdasági jelentőségét – csak 
hatékony és korszerű technológiai háttérrel 
támogatható és szolgálható ki a turizmus, ezért 
fontos az ágazat technikai hátterének fejlesztése, 
ami a versenyképességet is növeli. 

 Ezzel jó alapot teremthetünk az egészséges, 
korszerű nyersanyagokból készülő gasztronómiai 
irányzat elterjedéséhez. 

 Az intézményi vendéglátás támogatásával 
lehetőség nyílik a fiatalok táplálkozási kultúrájának 
fejlesztésére, valamint egészségük megóvására, 
fejlesztésére is. 

 A gyermekétkeztetésben elinduló menzareform
nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy az 
egészséges gyermekekből egészséges, tudatosan 
táplálkozó, nagy munkabírású felnőttek legyenek. 
Mindezek fejlesztése nagymértékben növelheti a 
turisztikai bevételeket is.

Magyarország 2020-ra…

Programjai, kultúrája, fesztiváljai, fürdői, 
egészségturisztikai szolgáltatásai, ízei, gasztronómiája 

Európa egyik legkedveltebb desztinációjává, 
találkozási pontjává teszik.

Magyarország a külföldiek számára is egy sajátos 
életérzéssé vált, színes, mozgalmas programkínálat, 

feltöltő és felszabadító fesztiválprogramok, 
utánozhatatlan gasztronómiai élmények jellemzik, 

gyógyító vizei csalogatóak. 

Gasztronómia és borturizmus 

NTK

 a nemzeti gasztronómiai hálózatok és a 

kiemelt fesztiválok fejlesztése, 
támogatása 

 gyakorlatorientált és korszerű szakmai 
törzsanyagon nyugvó gasztronómiai 

képzési rendszer bevezetése 

 a tájhoz, a mezőgazdasági 
hagyományokhoz, a kulturális és történeti 

örökséghez illeszkedő egyedi kínálat 
kialakítása és fejlesztése, ami a helyi 
élelmiszerekre, növényekre, 

gyümölcsökre, illetve a növénytermesztés 
kultúrájára, az őshonos állatokra alapul, 

különös tekintettel a hungarikumokra és a 
bioélelmiszer-termelésre

 minőségi gasztronómiai szakképzés

Külföldi- magyar események
Kolbászfesztivál Washingtonban
 A washingtoni kolbászfesztivál egy szavazással egybekötött 

esemény volt 2013 áprilisában. Az amerikai magyarokon kívül sok 
helybéli is kíváncsi volt a magyar különlegességekre (a fesztiválon 
gulyáslevest, paprikát, Tokaji bort lehetett kapni a 
kolbászféleségeken kívül).

Húsvéti bazár Kanadában
 A kanadai magyarok Húsvétkor minden évben megrendezik az év 

leghazafiasabb eseményét, ami egy hagyományos ünnepi bazár, 
ahol magyar ételeket lehet vásárolni.

„A séfek séfje Chicagóban”
 Kiss János, a világ legnagyobb szállodaláncához tartozó amerikai 

Hyatt Corporation alelnöke és vezető séfje a világ egyik 
legsikeresebb szakácsa. Az egykori budapesti lakos, és volt magyar 
sportoló ugyanis az Amerikai Szakácsakadémia tagja lett.

The Gay Hussar
 A Gay Hussar a londoni Soho leghíresebb magyar ételekre 

specializálódott étterme. A helyet egy félig svájci, félig walesi férfi 
alapította 1953-ban, de a menün kívül nem sok köze van a 
magyarokhoz.

A New York-i Lángos Truck (lángosos kocsi)
 2014 gasztronómiai szenzációjának számított a Prepuk Zsolt által 

üzemeltetett New York-i lángosos. Prepuk 16 éve költözött ki az 
Államokba, több vendéglátóiparral kapcsolatos helyen dolgozott, 
mielőtt elkezdte jelenlegi sikeres vállalkozását. Lángososában 
háromfajta lángost kínál, melyből az egyik hagyományos magyar 
ízesítésű, a másik kettő pedig az amerikaiak által jobban ismert 
ízvilággal rendelkezik, de kérésre bármit tesz a „magyar pizzára”. 
Lángoson kívül még töltött káposztát, borsófőzeléket, 
mangalicakolbászt is árul, de egyelőre a lángosra van a 
legnagyobb kereslet.


