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Sándor Barna szerint van mit megmutatni a székelyföldi gasztrovilágból. Ezért született a Gasztrotérkép
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BARABÁS ÁKOS

Térképen Erdély gasztronómiája
A világ élvonalába tartozhatna az erdélyi gasztronómia

• Hamarosan megjelenik Erdély első gasztrotérké-

– Kik, mely éttermek kerülhetnek
pe, az igényes kiadványhoz pedig weboldal is társul fel rá? Milyen kritériumok alapján válogattok?
majd. A projekt ötletgazdája és életre hívója Sándor – A három székelyföldi megyéből
Barna, a Gasztrománia blog működtetője. Hisz ki
körülbelül 50–50 étterem fog felkemás volna alkalmasabb a régió legjobb, kipróbálás- rülni a térképre, a számok és arányok még változhatnak, de ezek a
ra méltó éttermeinek rangsorolására, mint az, aki
kiindulópontok, ezeket igyekszünk
már végigkóstolta Erdélyt, Székelyföldet?
tartani. Csak olyan éttermek kerülhetnek fel, amelyek minőségi
hozni egy kézzelfogható kiadványt, gasztronómiát képviselnek és elKOVÁCS ESZTER
amely elkalauzolja őket a gasztro- kötelezettek a fejlődést illetően.
nómia világába. A tapasztalatok Egy sarki büfé nem tud felkerülni,
szerint ugyanis még a helyiek sem hacsak nem kimagasló színvotudják, hogy egy másik településen, nalat képvisel, de sajnos mi ilyet
– Milyen szándékkal jött létre a esetleg egy szomszédos megyében nem ismerünk. Mindenképp állangasztrotérkép? Pontosan miről is hol vannak az igazán jó, meglátoga- dó és nem szezonálisan nyitva tartásra érdemes helyek. Ezért nem is tó, valamint fi x hellyel rendelkező
szól a projekt?
– A helyi embereknek és az ideláto- tudnak információval szolgálni, ha éttermeket listázunk, food truckok
nem lesznek megjelenítve. Sajnos
gató turistáknak szeretnénk létre- az idelátogató erről kérdezi őket.

nem tudunk csak csúcstermékeket
megmutatni – ez nem Lyon környéke, ahol minden sarkon egy európai
vagy világszínvonalú étterem van
–, de ahogyan egy térkép sem csak
az autópályákat mutatja, hanem a
főbb utakat is, így mi is igyekszünk
lefödni és bemutatni Székelyföld
gasztrocélpontjait használhatóan és
tényszerűen. Jövőre kiadjuk a Top50
nevű kiadványt is e témában, és
kézműves termelőket is be fogunk
mutatni hasonlóképpen.
– Hogyan lesz felépítve a térkép?
Hol lesz elérhető, megkapható?
– A térkép nyomtatott verziója b3as formátumú lesz, egyik oldalán a
tényleges térkép, rajta az éttermekkel. A három székelyföldi megye

turisztikai applikációjának letöltési
útvonalát és logóit is megjelenítjük,
hogy a gasztronómiai kínálaton túl
szálláshelyeket, eseményeket és
programokat is elérhessenek azok,
akik megvásárolják a térképet. A térkép hátoldalán minden étteremről
egy-egy mondat lesz olvasható, és a
hasznos információk: cím, telefonszám, nyitvatartási idő, web- vagy
Facebook-cím. Ezt idén 15 000, jövőre 50 000 példányban készülünk
kiadni. Továbbá ezzel párhuzamosan egy webes verzió is készült, ahol
szűrni lehet, és több fotót, valamint
bővebb leírást megmutatni az adott
éttermekről, illetve mobilos applikációval is készülünk.
Folytatás a II. oldalon. »

