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Az étel mellé jó történet is kell
Nem elég jónak lenni, el is kell adni
• Egy térség gasztronómiája és kulturális, tu-
risztikai értékei kéz a kézben tudnak turistákat 
vonzani, hiszen a jó étel mellé mindig kell egy 
jó sztori, ami érdekessé teszi az ételt, italt, de a 
települést, térséget is. Marosvásárhelyen nem-
rég rendezték meg az első Regionális gasztrotu-
risztikai konferenciát, amelyen vendéglátósok, 
turisztikai szakemberek, marketinggel foglalko-
zók osztották meg tapasztalataikat, mondták el 
meglátásaikat.

Hogy mások is belénk kóstoljanak...
Az EcoTarget Egyesület által a Bethlen Gábor Alap 

támogatásával 2019 decemberében megszervezett 

regionális gasztroturisztikai konferencia célja az volt, 

hogy a jelen levő szakemberek közösen keressenek és 

találjanak megoldást, vázoljanak fel és dolgozzanak ki 

gasztronómiai tematikájú turisztikai projekteket. 

„Világszerte gasztroforradalom zajlik, ami elég 

rendesen elérte Közép-Európát is. Újragondolnak és 

folyamatosan kitalálnak ételeket, ma már roppant nagy 

hangsúlyt kap a tálalás és a fantázia, az innováció is, 

fénysebességgel terjednek a trendek. Úgy gondolom, 

nem lenne rossz, ha mi is igyekeznénk felzárkózni, mert 

az erdélyi gasztronómiai hagyományokra alapozva is 

lehet turistákat vonzani a térségbe. Habár legtöbben 

az épített és a természeti örökségünk miatt érkeznek 

hozzánk, és az itt töltött idő alatt általában csak 

az asztal mellett, a programok közötti étkezések során 

találkoznak az itteni ízvilággal, úgy gondolom, meg kell 

tanuljuk megmutatni és különálló programkínálatként 

népszerűsíteni e téren is az értékeinket” – fogalmazott 

az ötletgazda, Gáspár Botond, aki évek óta különböző 

gasztronómiai programokat szervez és kínál a 

nagyközönségnek. „Nem elég, ha mi tudjuk és büszkén 

hangoztatjuk, hogy felénk milyen finomakat lehet enni, 

inni, a kínálatot úgy kell becsomagolni kiváló 

lehetőségként, hogy az más megyéből, más országból 

érkezőnek is érdekes legyen. Ezen ötleteltünk, és 

remélhetőleg hamarosan konkrétumokról is beszámol-

hatunk. Köszönjük a Bethlen Gábor Alap támogatását” 

– ismertette a kezdeményező.

SIMON VIRÁG

A találkozót szervező EcoTar-
get Egyesület egyik fő célja 
az volt, hogy egy asztalhoz 

ültesse azokat, akik a vásárhelyi, 
Maros megyei turizmusban, gaszt-
roturizmusban érdekeltek. A konfe-
rencián voltak vendéglátósok, ide-
genvezetők, rendezvényszervezők, 
marketingesek, de olyan civil szer-
vezetek képviselői is, akik a témához 
kapcsolódó projekteket működtettek.
Jelen volt az Erdélyi Pálinka Lovag-
rend képviselője is, hiszen Maros 
megyében a minőségi gyümölcs-
párlat készítésére is kiemelt hang-
súlyt fektetnek. Mint Gáspár Botond 
szervező elmondta, az volt a céljuk, 
hogy lehetőséget teremtsenek a tu-
rizmusban és gasztroturizmusban 
érdekelt személyeknek a találko-
zásra, tapasztalataik megosztására. 

„Azt szeretnénk, ha lennének olyan 
közös gasztronómiai projektek, ame-
lyek Marosvásárhelyt és a térséget 
turisztikai szempontból vonzóbbá 
tennék.”

A találkozón többen megosz-
tották személyes élményeiket, el-
mondták, hogy utazásaik során 
mit tapasztaltak, mi tetszett nekik, 
miért választottak egy-egy úti célt, 
vagy a helybéliek mivel népszerű-
sítették a helyi specialitást. Többen 
egyetértettek abban, hogy nem elég 

megtalálni, mi a város, a térség jel-
legzetessége, hanem meg kell találni 
a tálalásnak, a népszerűsítésnek is a 
módját. Nagyon fontos, hogy az étel 
jó, minőségi legyen, ha lehet, helyi 
alapanyagokból készüljön, de még 
fontosabb, hogy egy-egy történet tár-
suljon hozzá.

„Marosvásárhely híres arról, hogy 
itt lehet/lehetett a legjobb fl ekkent 
enni, de ez önmagában nem elég. He-
lyi történetekkel, legendákkal, akár 
felfedezésekkel kell fűszerezni eze-
ket az ételeket, hogy máshonnan ér-
kezők számára is igazán vonzók tud-
janak lenni” – sorolta Gáspár Botond. 
Marosvásárhelyt Flekkenburgként is 
emlegették, hiszen itt lehetett enni a 
legjobb borral öntözött rostélyost. 

A találkozón szó esett a célcso-
port fontosságáról is, hogy kiket 
szeretnének megszólítani a turiz-
musban érdekeltek. Hiszen fontosak 
a más megyékből érkező turisták, 
de a Magyarországról érkezettek is, 

és számolni kell az idegen nyelveket 
beszélőkkel is.

Ötletként hangzott el, hogy a ven-
déglátósok számára egyszerűbb és 
eredményesebb lenne, ha közösen 
reklámoznák kínálatukat és esetleg 
megtalálnák azt az ételt vagy italt, 
amelyre brandet lehet építeni. Elhang-
zott, hogy Litvánia egyik városának 
minden vendéglőjében be lehet ülni 
méteres sörre és hólabdára (ez utóbbi 
sajtos kenyérfalat). A vendéglők variál-
hatnak, hogy mivel ízesítik a hólabdát 
vagy mit tesznek még hozzá, de a turis-
tának az a fontos, hogy ezt mindegyik 
vendéglőben megkóstolhatja.

A közös reklámozás és márkaépítés 
eredményes lehet Marosvásárhelyen 
és a térségben is. A jelenlévők megfo-
galmazták azt is, hogy az együttmű-
ködéshez, a közös projektekhez nagy 
adag bizalomra van szükség, éppen 
ezért jobban el tudnák fogadni, ha 
egy külső szervezet vagy személy 
hangolná össze az elképzeléseket, 
mint ha egy vendéglátós tenné ezt.

Lehetőségként merült fel, hogy 
az eddigi külön-külön és egymás-
tól függetlenül megszervezett bor-
kóstolókat, borvacsorákat, de a 
pálinkakóstolókat is egy nagyobb 
rendezvény keretében lehetne meg-
szervezni, vagy összehangoltan, 
odafi gyelve egymásra. A részvevők 
fontosnak tartották, hogy az egyez-
tetés, a közös célok megfogalmazása 
és a stratégia kidolgozása ne merül-
jön ki az első találkozó megszervezé-
sével, hanem legyen folytatás.

Hiszen volt már számos példa 
arra, hogy egy-egy jó gasztronómiai 
kezdeményezés kifulladt, még mi-
előtt megvalósulhatott, kiteljesedhe-
tett volna. A Fókusz Öko Központnak 
volt egy projektje, melynek kereté-
ben a Nyárád menti gulyást akarták 
megtalálni és népszerűsíteni. De 
sajnos a kezdeti lelkesedés ellenére 
manapság a Nyárád menti vendég-
lőkben nem lehet jellegzetesen Nyá-
rád menti ízvilágú gulyást rendelni.

Az eddigi tapasztalatokat közös 
kalapba kell tenni, és a közösség 
érdekében kamatoztatni – vonták le 
a következtetést az első Regionális 
gasztroturisztikai konferencián.

F I Z E T E T T  T A R T A L O M

Nem csak beszélgettek, 
falatoztak is a jelenlévők

Balás Árpád évtizedekig 
idegenvezetőként mutatta be 
Vásárhelyt
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