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Részletes beszámoló1 a megvalósított programokról: 

A falunap keretein belül egy olyan gasztro pavilont alakítottunk ki, amely lehetőséget adott arra, 

hogy a program résztvevői betekintést nyerjenek, olyan sütési fortélyokba és technikákba, amelyek 

recepteken nem szerepelnek. Az adott napon, már 10 órától várták az érdeklődőket, ahol 

bemutatásra került a sós sütemény összetevőinek eldolgozása, a kelesztés technikája, majd ezt 

követően a szaggatás, és a sütés. A nap folyamán lehetőség adódott a folyamatos kóstolásra és 

természetesen ki is próbálhatták az érdeklődők az egyes technikákat de leginkább a keverési 

arányra, az összetevők összedolgozására és a sütés technikájára voltak kíváncsiak. Mivel a 

sütemények minden korosztály számára vonzó ételnek számítanak így a kicsi gyerekektől kezdve 

az idős korosztályig mindenki részt vett ezen a programon. A fiatalok nagy érdeklődéssel figyelték a 

kézzel gyúrás technikáját, illetve, hogy hogyan dolgozzák össze az anyagokat. A középkorosztályt 

leginkább a technikák és a házi fortélyok érdekelték, mint például mitől lesz omlós, vagy hogyan jön 

fel megfelelő méretűre a tészta, illetve milyen mértékben keverjék el az egyes összetevőket. A 

legnépszerűbb a „Jugó kifli” volt amelynek több változata is ismert, itt a hagyományos házi 

kelesztéssel és gyúrással készült sütemény került bemutatásra. Több féle sütemény is készült a 
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kihelyezett sütőkben az előre megvásárolt alapanyagokból, amelyek megkóstolására egész nap 

volt lehetőségük a látogatóknak. 

 

 

 

 

 

A programok várható hatása:  

Olyan házi sütemények receptjeinek tovább adása, amelyek generációról, generációkra szállnak, A 
eredetiség megőrzése, a település jellegzetességeinek fenntartása, továbbadása a fiatalabbak 
számára. Mind ezek mellett a sütés mint házi munka megszerettetése, a fiatalok motiválása a 
hagyományos házi jellegű ételek irányába, az egyes receptek átadása. 
 
 

 

Egyéb észrevétel, jelzés a szakmai vezető és projektmenedzsment felé: 

 
 
 
 

 

Mellékletek:  

 Fotók 

 Jelenléti ív 

 

Felgyő, 2019. 07. 05.  
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