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Kedves Látogatónk!

Szeretettel köszöntjük a II. Bakony Expón, a bakonyi ízek vásárán Vesz-
prémben, a Bakony fővárosában. Magyarország bővelkedik a gasztronómiai
és kulturális kincsekben, a különböző tájegységek mind magukban hor-
dozzák közös kultúránk egy-egy meghatározó ékkövét. A Bakony és térsé-
ge jeles képviselője ezeknek a közös hagyományoknak. Semmihez sem
fogható szépségű tájunk települései és az itt élő emberek évszázadok óta
őrzik és ápolják azokat a hagyományokat, amelyek a karakterét adják tér-
ségünknek.

A Bakony Expo nem csupán egy vásár és kiállítás. Egy találkozóhely, ahol a
közös történelmünk ma is eleven értékei mutatkoznak be azon elhivatott
értékőrök által, akik szenvedélyesen óvják kincseinket. A kétnapos rendez-
vényen a történelmiségünkben gyökeret vert értékeink találkoznak a je-
len emberével, valamint a fiatal generáció képviselőivel, akik
megalapozzák azt, hogy a magyar és benne a bakonyi hagyományok még
hosszú ideig fennmaradjanak, és gazdagítsanak bennünket.

Üdvözöljük az expóra kilátogató kedves érdeklődőket, a fiatalokat, időseb-
beket és családokat egyaránt. A Bakony Expo egy helyen mutatja be azt a
gazdag kulturális és gasztronómiai kincsesládát, ami a bakonyi tájegy-
ségben, közte a Királynék városában rejtőzik.

Bízunk benne, hogy a kiállítás és a kísérő programok elnyerik a tetszésü-
ket, és Önöket is kellemesen áthatja az expo különleges, baráti légköre.

Kellemes időtöltést kívánunk!

Porga Gyula
Veszprém város polgármestere

Sövényházi Balázs
NAK Veszprém Megyei Szervezetének alelnöke
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Ghaurved Kézmíves Mustárok

A több, mint 200 éves székely földről származó receptúra alapján készülő Ghaurved mustárok
ötvözik a mustármag jótékony, főképp emésztés könnyítő hatásait a termékekbe kerülő
fűszerek előnyös tulajdonságaival.

 +36 20 919 3418 8865 Tótszentmárton, Szent Márton u. 3.

 ghaurved.hu vereckei.agnes@z-net.hu

mustár
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HEPP Mustárkülönlegességek

Magoskrémek

Szent Kinga Éléstára

Vitaminkamra

A mustárok Badacsonyi töppedt szőlő borral, Kékszőlő mustjával, Fehérszőlő mustjával, Tokaji
Aszúeszenciával készülnek. Ezen kívül készítek egy különleges kékszőlős mustáros borsos
szószt sültekhez.

 +36 20 974 8532 8300 Tapolca, Alkoktmány u. 5/b.

 facebook.com/HeppMustarok hepp.tamas@freemail.hu

mustár

Tökmagos krémeket készítünk többfajta ízesítésben, melyek az étkezés nagyszerű
kiegészítői lehetnek az egészséges táplálkozást követő emberek számára. Nagy
mennyiségben tartalmaznak vitaminokat, ásványi anyagokat és telítetlen zsírsavakat.

 +36 30 529 2790 8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos utca 287.

 magoskremek@gmail.com

magoskrémek

2015-ben alapítottuk a Szent Kinga éléstárát. Célunk a helyben magunk által termelt
idényzöldségek gondos betakarítása utáni gyors tartósítása, amelyet saját korszerű
üzemünkben végzünk. Termékeinket házi receptek alapján készítjük.

 +36 88 441 438 8162 Küngös, Kossuth L. u. 30.

 kungos.hu hivatal@küngos.hu

paprikakrém, medvehagymakrém, lecsó, lekvárok, savanyúságok

Saját zöldségekből és gyümölcsből hagyományos eljárással készítem a savanyúságokat, lek-
várokat, befőtteket, szörpöket, zöldségkrémeket, chutneykat. Termékeim készítésénél nem
használok mesterséges adalékanyagokat, zselésítőt, színezéket, aromákat.

 +36 20 235 9936 8000 Székesfehérvár, Sütő utca 46. 2/6.

 takacs.gyorgyne@gmail.com

házi készítésű lekvárok, savanyúságok, befőttek, szörpök, zöldségkrémek, chutneyk
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Geszler Családi Pincészet
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Ács György Pincészete Győrújbarát

Csobánci Bormanufaktúra

Echo Pince Dörgicse-Tihany

Koczor Pince Bor Ínyenceknek Kft.

Móri családi pincészet borkóstolással, pincejárással két különböző pincében. A 75 fős
látványborászatban megismerhetik a borkészítés útját, a 40 fős tradicionális 200 éves sváb
borkóstoló pincében pedig visszarepülhetnek az időben.

 +36 20 552 7030 8060 Mór, Pince u. 39.

 geszlerpince.hu info@geszlerpince.hu

bor

Az Ács Pincészet 1992 óta működik a Pannonhalmi Borvidéken. A „minőségi bor” kategóriába
sorolt palackozott és folyóboraink kínálatában megtalálható többek közt a Cserszegi
Fűszeres, a Chardonnay, a Sauvignon Blanc, az Olaszrizling és a Zweigelt.

 +36 30 927 3625 9081 Győrújbarát, Erzsébet u. 22.

 acspince.hu info@acspince.hu

bor

A Csobánci Bormanufaktúra két független pincészet összefogása a nagyobb és minőségi vá-
laszték érdekében. Fő profilunk a hagyományos fehér szőlőtermelés mellett a honos kékszőlő
fajtákat a Kékfrankos és a Kadarka kiegészítjük még a Merlot-val.

 +36 30 632 5167 8297 Tapolca-Diszel, Balassi B. u. 3.

 facebook.com/csobancibormanufaktura diszelitothpince@gmail.com

bor

Dörgicsén és Tihanyban hat hektáron termett, saját termelésű borok értékesítésével
foglalkozunk. Boraink: Juhfark, Szürkebarát, Merlot, Cabernet Sauvignon, Kékfrankos rosé,
Olaszrizling.

 +36 30 396 4904 8230 Balatonfüred, Vitorlás u. 12.

 facebook.com/echopinceszet hegylak@freemail.hu

bor

Családi pincészetünk célja olyan nedű készítése, amelyben életre kel hat generáció
tapasztalata, ízeiben a Balaton-felvidék elbűvölő atmoszférája, zamataiban szétolvad
mindaz a jó szándék, kedv és erő, amely segítette születését.

 +36 30 956 2592 8230 Balatonfüred, Bocsár dűlő 0118/12

 koczorpince.hu info@koczorpince.hu

bor

18-25
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Kőróka Pince, Káli-medence

A Kőróka Pince családi borászat a Balaton-felvidék egyik legszebb táján, a Káli-medencében a
Szűcs hegyen. A Kőróka Pince a szőlő és bortermelés hagyományait újragondolva, a korszerű
technológiát az évszázados módszerekkel ötvözve készíti borait.

 +36 20 961 3938 8282 Mindszentkálla hrsz 768/2

 facebook.com/kőroka pince laszlo.nagyronai@euron.hu

bor
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Molnár Borház Mór

Rezeda Pince

Skrabski Pince Balatonudvari

Soma Borpince, Nivegy-völgy

A Vértes-hegység lábánál építettük fel a móri borvidék legnagyobb borászatát, melyben a
legmodernebb technológiákat használva, de az ősi mesterség gyökereire, hagyományaira
támaszkodva készítik borászaink kiváló minőségűborainkat.

 +36 22 400 755 8060 Mór, Hársfa u. 11.

 molnarborhaz.hu info@molnarborhaz.hu

bor

A kiváló minőségű Merlot szőlő Balatonakaliban terem, feldolgozását a Rezeda Pincében
végezzük, palackozását pedig a helyi pinceszövetkezet vállalja évről-évre.

 +36 30 930 3632 8200 Veszprém, Áchim Tér 12.

 balatoniborut.hu rezedapince@gmail.com

bor

A 19. században épült borospincénk a csodálatos panorámájú Balatonudvari Les-hegyen
található. A felújított és modernül felszerelt épületet körülveszik a szőlőterületek, ahol
olaszrizlinget, furmintot, kékfrankost és rajnai rizlinget termesztünk.

 +36 70 590 8626 8242 Balatonudvari, Hrsz. 1206

 skrabski.hu sumegi.gabor7@gmail.com

bor

Borainkat hagyományos módon készítjük, a borkészítés tudománya pedig apáról fiúra száll.
Borászatunk fő bora az Olaszrizling, mely a Nivegy-völgyben a legtökéletesebb ízvilággal érik
be. Pincénkben a száraz bortól az édes borig szinte minden megtalálható.

 +36 20 327 3641 8272 Szentantalfa, Kertalja u. 9.

 somaborpince.hu info@somaborpince.hu

bor, likörbor, törkölypálinka
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Tornai Pincészet - Somló
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Zsuzsanna Borászat

Ihartü-2000 Erdészeti és Faipari Kft.

VERGA Zrt.

Boroszlán Kertészet

A Tornai Pincészet boltíves kóstolótermében 50 főnek tudják kínálni a ház borait. A pincészet
múzeumában megismerkedhetünk a vulkáni eredetű hegy és az itt termelt bor
történetével, a vinotékában pedig meg is vásárolhatjuk a nemes italokat.

 +36 70 339 9821 8478 Somlójenő külterület 1248 Hrsz

 tornaipince.hu rendezveny@tornaipince.hu

bor, szőlőlé, lekvár, pálinka

Borászatunk célja az, hogy minőségi, egészséget megőrző bort készítsünk. A Zsuzsanna
borászat családi vállalkozás. Földjeink a Balaton-felvidéken, a csodálatos mediterrán
mikroklímájú Dörgicsén és Mencshelyen, a Halomhegyen találhatók.

 +36 30 977 5172 8230 Balatonfüred, Vázsonyi u. 47.

 zsuzsannaboraszat.hu drgulyaszs@t-online.hu

bor, borlekvár

Amire az erdővel és a magánerdő gazdálkodással kapcsolatban szüksége lehet, azt nálunk
megtalálja! Tevékenységeink: erdészeti szolgáltatások, erdők szakirányítása, erdészeti
anyag- és eszközértékesítés, tűzifa és egyéb faanyag kereskedelem.

 +36 88 248 670 8444 Szentgál, Kun utca 30.

 ihartu.hu info@ihartu.hu

fatárolók

Társaságunk közel 50.000 ha, kizárólag állami tulajdonú területen gazdálkodik. Óvjuk és
gondozzuk a ránk bízott állami természeti értékeket és a fenntarthatóság jegyében, magas
szakmai igényességgel gazdálkodunk.

 +36 88 591 511 8200 Veszprém, Jutasi út 10.

 verga.hu info@verga.hu

erdőgazdálkodás

Bakos György egynyári növények, balkon-, fűszernövények, illóolajok árusításával foglalkozik.
A fűszernövények javát saját anyaállományról szaporítja. Illóolajait telephelyükön nevelt
növényekből párolja saját lepárló berendezésen.

 +36 88 419 162 8415 Nagyesztergár, Radnóti u.13.

 boroszlankert@freemail.hu

fűszernövények, illóolajok

72-73
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Adj' Isten Szatmárban

Adj' Isten Szatmárban! Elhoztuk nektek ide a Bakony szívébe a távoli Szatmár minden földi
javát! Szatmári szilvalekvár és szilvapálinka, Koca Csoki disznópörccel, organikus zöldség- és
gyümölcs termékek, saját márkás vicces pólóinkat, bögréinket.

 +36 30 829 7452 4732 Cégénydányád, Dózsa György út 1.

 adjistenszatmarban.hu adjistenszatmarban@gmail.com

pálinka, koca csoki, aszalványok

Bakonyi Helyi Márka

Csalán Egyesület

Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

GEMARA-SK Vidékfejlesztési Egyesület

A térség az Északi és részben a Déli Bakony területén helyezkedik el. „A BAKONYÉRT” Egyesület
2 megyében, három kistérségben 32 települést átfogó fejlesztési térség. 44300 érintett
lakosa 3 városban és 29 községben él.

 +36 88 415 791 8420 Zirc, Vak B. u. 1.

 abakonyert.hu abakonyert@gmail.com

kerámia, fűszernövény, méz, lekvár, levendulás szörpök, csuhé termékek, bor

Az 1997-ben alakult Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület kiemelt figyelmet fordít
arra, hogy a megbízható helyi élelmiszerek közvetlenül kerüljenek a gazdáktól a
konyhaasztalokra.

 +36 88 578 390 8200 Veszprém, Kossuth u. 1.

 csalan.hu titkarsag@csalan.hu

helyi termékek

Egyesületünk 59 település önkormányzatával, civil szervezeteivel, vállalkozóival, helyi
lakosokkal összefogva működik. Célunk a gazdasági fejlődés támogatása, a helyi termékek,
szolgáltatások valamint a turisztikai kínálat minőségi fejlesztése.

 +36 87 350 111 8330 Sümeg, Váralja u. 6.

 balatonleader.hu kozpont@balatonleader.hu

helyi termékek

A vidéki lakosok, vállalkozók, önkormányzatok és civil szervezetek együttműködésében új
fejezetet nyitott a LEADER program a vidék megújulására. E célok megvalósítására jött létre
egyesületünk 2007-ben.

 +36 30 701 7093 8542 Vaszar, Fő u. 27.

 gemarask.hu gemarask@invitel.hu

helyi termékek, kézműves termékek, borok, savanyúságok, karcolt tojások

43-44

18-25
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Rozsályi Finomságok
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Szeresd a Magyart Vásár

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Devecseri Húsüzem

Magyar Családoktól Magyar Családoknak

Az önfenntartó falu legfinomabb harapnivalóit hozza el a Bakony Expóra. A Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei kicsiny Rozsály, a példa értékű önfenntartó falu mindent maga termel és maga
állít elő.

 +36 44 368 136 4971 Rozsály, Kossuth u.21/A

 rozsaly.hu hivatal@rozsaly.hu

helyi termékek

Kínálatunkban megtalálhatók a „A Vidék Minősége – Éltető Balaton Felvidék” védjeggyel
rendelkező termelők termékei, a „Székely termék” védjeggyel rendelkező termelők
készítményei, hungarikumok, kiemelt nemzeti értékek.

 +36 20 365 5373 8200 Veszrprém, Szabadság Tér 15.

 zsolt.horvath.dr@gmail.com

székelytermékek, hungarikumok

Egyesületünk 29 települést foglal magában. A LEADER programban számos pályázatot és
kiállítást szerveztünk. Bemutattuk a szárnyaink alatt működő önkormányzatok és
vállalkozások munkáit.

 +36 87 471 126 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.

 zdvv.hu leaderegyesület@gmail.com

helyi termékek

A „Táncsics” Mezőgazdasági Zrt. 1970-ben alapított húsüzemet. Termékeink gyártásához nem
használnak glutént, laktózt, szóját, baromfipépet és mechanikailag szeparált húst.

 +36 20 334 5858 8484 Nagyalásony, Rákóczi u. 1/A.

 devecserihus.hu cs.istvan@devecserihus.hu

húskészítmények

A Bakony Húsüzem célja olyan termékek gyártása, amelyek nem tartalmaznak káros
adalékanyagokat, követik a fogyasztók igényét a megbízható, egészséges termékek iránt. A
választékában a sertés tőkehúsok mellett száraz- és vörösáruk is megtalálhatóak.

 +36 88 786 098 8086 Felcsút, Fő utca 65.

 bakonyhus.hu info@bakonyhus.hu

húskészítmények
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Szeremley Éléskamra

Peti Bácsi Füstölt Finomságai

Régi receptek szerint készített, kézzel, hagyományos feldolgozással készült termékeket
értékesítünk. Szántóföldtől a fogyasztóig csak és kizárólag családi gazdálkodásban folyatjuk
eme tevékenységet.

 +36 70 607 8842 8161 Ősi, Ady Endre u. 27.

 boborjan0828@citromail.hu

füstölt húskészítmények

Sári Sonka

Tusják-féle házi kolbász

Völgyesházi - "Hústündér" Füstöltáru

Családi alapokon, hagyományos technológiával állítjuk elő termékeinket, a vetőmag
elvetésétől a sonka és kolbász füstöléséig. A kapirgáló udvarunkban természetes
takarmányon nevelt tyúkok potyogtatják a tojást.

 +36 70 380 0836 8183 Papkeszi, Petőfi S. u. 11.

 sarisonka@gmail.com

füstölt húskészítmények, tojás

A húsok mellett szörpök és száraztészták értékesítésével is foglalkoznak. Minden ami szem-
szájnak ingere.

 +36 30 568 5748 8263 Badacsonytördemic, Római út 93.

 sz.koncz.krisztina@gmail.com

füstölt bivaly, mangalica termék, száraztészta, szörp

Szeretném megismertetni az itt élő emberekkel az eredeti házi csabai kolbász ízét,
kultúráját, és az ezt körülvevő gasztronómia világát. Termékeinket Csabai Kolbász Kamra
névvel hozzuk forgalomba.

 +36 70 337 5466 9172 Győrzámoly, Szabadság út 25.

 facebook.com/csabaikolbaszkamra tusjak.tamas@gmail.com

füstölt húskészítmények

Hagyományos módon készült házi füstölt árukkal várom vásárlóimat. Nálam paraszt sonka,
paraszt kolbász, kolozsvári szalonna, angol szalonna és sok más finomság várja.

 +36 30 922 0204 8196 Litér, Petőfi út 31.

 facebook.com/volgyeshazi-hustunder volgyeshazihustunder@gmail.com

füstölt húskészítmények

5
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Fazekasház és Galéria Balatoncsicsó
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Monoszlói Fazekas

Főő tevékenységem szemes kályhacsempék készítése, kályhák, kemencék, csikótűzhelyek
építése. Egyedi védjegyes kerámiák gyártása, kézműves agyagos foglalkozások a Monoszlói
Fazekas házban.

 +36 30 363 7102 8273 Monoszló Fő utca 10.

 monoszloifazekas.extra.hu gaalkeramia@gmail.com

kerámia

Ro-Zita Kerámia - Lovas

Manufakturális körülmények között, máz alatti kézi festéssel készülnek kerámiáim.
Munkáimban gyakran merítek a csodálatos kimeríthetetlen Lovasi tájból.

 +36 30 437 6222 8228 Lovas, Malomvölgyi út 20.

 facebook.com/Ro-Zita bacsi.zita@gmail.com

kerámia

…Keresem és próbálom bemutatni az égetett agyag letisztúlt, természetes, plasztikus
szépségét…

(Schmidt Ferenc- Csicsó,kerámikus)

 +36 70 314 0270 facebook.com/Fazekasház balatoncsicsó

 csicsogaleria.com kerartika@vazsonykom.hu

kerámia termékek

Nika ásvány-ékszer

A Nika ásvány ékszer többféle gyógyító hatású ásványból készít egyedi ékszereket,
használati és lakásdekorációs tárgyakat, tibeti ezüst kombinálásával. Az ásványok képesek
egymás hatását felerősíteni, így ki tudják fejteni kedvező hatásukat.

 +36 70 379 8517 8200 Veszprém, Vécsey utca 2/D.

 asvany-ekszer.com gazda.monika@hotmail.com

egyedi ásványékszer

OD-kerámia Mencshely

Ottmár Dóra építész műhelyében kézműves kerámia ékszerek és használati tárgyak
készülnek. Az ékszerek minden elemét kézzel formálja, így kissé rusztikus hatású,
megismételhetetlen, egyedi darabok születnek színes virágokkal, geometriai mintákkal.

 +36 70 451 9497 8271 Mencshely, Fő u. 31.

 od-ceramics.com ottmardora@yahoo.com

kerámia ékszerek
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Varjas Judit - Üvegékszer

Üvegékszereimet kemencében, üvegolvasztással készítem, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Régi alpakka evőeszközökből készítek ékszereket, szélcsengőket az újrahasznosítás jegyében.
A Vulkánok Völgye LEADER Egyesület tagja

 +36 70 704 9128 8300 Tapolca, Kodály Zoltán út 8.

 facebook.com/Varjas Judit- Üvegékszerek varjasjudit@gmail.com

üvegékszer, kézműves

Akantusz 2001 Bt.

Kézműves kovácsoltvas termékeimmel várom kedves vásárlóimat.

 +36 20 953 1601 8771 Zalaszentbalázs, Pusztatető 27.

 akantusz@t-online.hu

kézműves, kovácsoltvas termékek

Cz. Budai Katalin

Cz.Budai Katalin festett bútor-készítő népi iparművész vagyok. Napjaimat népi bútorok
festésével töltöm a csodaszép Bakonyban. Díszítő-festéskor a régi mintavilágot ötvözöm a
saját kézjegyemmel.

 +36 30 300 6292 8422 Bakonynána, Kossuth u. 77.

 butorfestes@gmail.com

bútorfestés

Bakonyalja Baráti Egyesület

A Bakonyalja Baráti Egyesület 3 kézműves tagja ékszerkészítéssel, bőr termékek készítésével
és szalma, csuhé, gyékény termékkel foglalkozik. Legszebb termékeikkel várják a Bakony Expo
látogatóit.

 +36 89 351 581 8597 Döbrönte, Fő u. 31.

 babegyesulet.hu kapcsolat@babegyesület.hu

kézműves

Fehér alapanyagra kézzel festett, színtelen mázzal bevont kerámiákkal várom vásárlóimat.

 vikidar@freemail.hu +36 20 589 7767

kerámia termékek

Vikidár Kerámia18-25
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Gubo Dekor

Szaszkó Kinga és Gunther Gábor egyedi, kézzel készített lakás- és gyerekszoba kiegészítőket
készítenek. Minőségi alapanyagokkal dolgoznak, precízen megmunkált, rendkívül szép
termékekkel várják a látogatókat.

 +36 70 600 8209 8440 Herend, Petőfi S. u. 8.

 gubodekor@gmail.hu

dekoráció

www.bakonyexpo.hu 13

Kellerné Szász Anikó

Szalma termékeket gyártunk: koszorú alapokat és íjászoknak vesszőfogókat. Saját magam
által művelt kertemben kapirgáló tyúkjaim tojásából igazi házi tésztát is készítek.

 +36 30 989 1152 8181 Berhida, Lakath János utca 8.

 szalmavesszofogok.eu anikoeni@gmail.com

szalma termékek, száraztészták

Kövi Rózsa Népi Kézműves

Szalma,- csuhé,- gyékényfonó népi kézműves, és mesterségek oktatója végzettséget
szereztem meg. Ezekből a természetes alapanyagokból használati és dísztárgyakat készítek
hagyományos technikákkal.

 +36 20 446 0956 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 70.

 kovirozsaporta@gmail.com

szalma, gyékény dísztárgyak

Pappné Rácz Ildikó

Régi álmom valósult meg, mikor 2002-ben elkészült műhelyem, mely festői környezetben
található. Műhelyemet szívesen megosztom csuhé és természetes anyagok, gyékény,
szalma, sás, termések iránt érdeklődőkedves vendégekkel.

 +36 30 560 2452 8416 Dudar, Telekitó u. 12.

 csutkailda@gmail.com

csuhéfonó népi iparművész

A galéria célja, hogy teret adjon a környéken élő alkotók és portékáik bemutatkozásának,
támogassa a magyar kézművességet, ápolja a magyar hagyományokat, és értéket
közvetítsen.

 +36 87 510 198 8300 Tapolca, Vasút utca 3.

 facebook.com/VokeBatsanyi batsanyi.hu

kézműves termékek, ékszerek, bőrtárgyak, csuhé babák

ÉLETFA Kézműves Galéria és Látványműhely 89

18-25

79
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18-25



Finomság Kézműves Szörp - Győrság

Fő profilunk kézműves gyógynövény- és gyümölcsszörpök, gyógynövény- és gyümölcslekvárok
előállítása, melyek 100%-ban természetes alapanyagokból készülő, színezék- és adalé
anyagoktól mentes, magas minőségű, kézműves termékek.

 +36 20 345 3008 9084 Győrság, Petőfi út 1/B.

 sagiszorp13.wix.com sagiszorp13@gmail.com

gyógynövény- és gyümölcslekvárok

Boksa Erdei Gyümölcstermékek

A vendéglátás mellett erdei gyümölcsök, gyógy és fűszernövények illetve gombák
gyűjtésével és feldolgozásával foglalkozunk. Eleinte saját részre, majd a vendégeink is
megízlelhették a természet adta kézműves termékeinket.

 +36 30 584 9617 8564 Ugod, Petőfi u. 17.

 boksavilag.hu boksavilag@indamail.hu

lekvárok, szörpök

Dörgicse Kincsei

Gyönyörűséges bordó színű, kiváló zamatú, natúr 100%-os, mentes minden hozzáadott
anyagtól a dörgicsei szőlőlé.

 +36 70 365 6045 8244 Dörgicse, Aszói utca 1.

 adrienn.bisztray@googlemail.com

100%-os natur Merlot szőlőlé

Az Alsóerdő szomszédságában húzódó telkünk gyümölcsei, zöldségei biztosítják a
garantáltan vegyszermentes alapanyagot. A felhasznált gyümölcshöz legtöbbször egy másik
ízt -virágot, gyógynövényt, fűszereket- társítok.

 +36 30 737 3894 8900 Zalaegerszeg, Budai Völgy 21.

 facebbok.com/gocsejzamata gocsejzamata@gmail.com

dzsem, lekvár, szörp

Göcsej Zamata

Tizenegy éve foglalkozom áttört technika alkalmazásával, díszített használati és
dísztárgyak készítésével. Alapanyagul rétegelt lemezt, valamint különböző fajtájú tömör
fákat használok.

 +36 30 411 3141 9112 Sokorópátka, Újtelep u. 106.

 facebook.com/szeljo szj963@gmail.com

kézműves, fafaragó

Szél József faműves

Finomság Kézműves Szörp Győrság
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Margit Mama Finomságai 96

Egészséges Ínyencségek - különlegességek

Vegyszer- és adalékanyag mentesen készítem termékeim nagy részét házias ízekkel
(szirupokat, szörpöket, zöldségkrémeket, zöldségpástétomokat, fűszereceteket, lekvárokat,
dzsemeket, befőtteket, savanyúságokat, gyümölcssajtokat, csipszeket, stb.).

 +36 70 369 6104 8100 Várpalota, Erdődy P.T. u. 26. I/4.

 facebook.com/győri ildikó kistermelő termeszet.kincsei@gmail.com

fűszerkészítmény, szirup, szörp, fűszerecet

HAZAI PIAC

A magyar gazdák, termelők legjobb termékeit kínáljuk. Termékeink felesleges
adalékanyagoktól, és tartósítószerektől mentesek. Kínálatunkban 100%-os hazai gyümölcs-
és zöldséglevek, lekvárok, szörpök, olajok, lisztek és házi tészták találhatóak.

 +36 30 348 6906 8451 Ajka-Padragkút Hrsz 01325

 hazaipiac.hu info@hazaipiac.hu

gyümölcslék, olajok, ecetek, fűszerek, mustárok

Ízes Finomságok

Ízes Finomságok - lekvárok, chutneyk, szószók, savanyúságok a Királyok Városából. A
különlegesebb ízvilágot kedvelők a birsketchupot és a chilis őszibarackot is megízlelhetik
standunkon, a levendulás és aszaltgyümölcsös aprósüteményeink mellett.

 +36 30 906 9248 8000 Székesfehérvár, Ipoly utca 41.

 facebbok.com/izesfinomsag izesfinomsagok@gmail.com

szörpök, lekvárok, aprósütemény, kelt tészták

Kapolcsikum - Szörp és lekvár manufaktúra

 +36 30 936 1993 8294 Kapolcs, Petőfi u. 45.

 facebook.com/kapolcsikum farkasivett@gmail.com

szörpök, lekvárok

Egy fiatal pár kezei közt születnek a Kapolcsikum egészséges és finom kézműves termékei,
melyek a hagyományos baracklekvártól a különleges fahéjas lekvárokig nagyon sokféle
ízvilágot képviselnek.

55

77

106

36

Termékeink vegyszermentes gyümölcsökből, zöldségekből készülnek tartósítószer
mentesen. Lekvárjaink, szörpjeink édesítésére barna nádcukrot, nyírfa cukrot használunk.
Eceteink tartalmazzák az adott gyümölcs jótékony hatásait, igazi "vitamin bombák".

 +36 30 357 4210 8181 Berhida, Honvéd u. 24.

 greta.hotay@gmail.com

lekvárok, szörpök, gyümölcsecet



Jótékony hatású lekvárok, dzsemek, szörpök, házias ízekkel.

 +36 30 341 7325 8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 40.

 balance403@gmail.com

kézműves lekvárok, szörpök, dzsemek

Pinky Lekvárok és Szörpök

Molnár Mária Szociális Szövetkezet

Fő tevékenységünk gyümölcs, zöldség feldolgozás, tartósítás. Kisüzemünkben házias
receptek alapján készítünk lekvárokat, szörpöket, natúr 100%-os ivóleveket, fűszereceteket,
olajokat, savanyúságokat.

 +36 88 795 514 8100 Várpalota, Bányabekötő u. 9.

 fb.com/Molnár Mária Szociális Szövetkezet molnarmaria.szocszov@gmail.com

gyümölcslevek, lekvárok, szörpök, savanyúság

NANETT - kézműves hagyomány

Lekvárok, szörpök és különleges minőségű kézműves bonbonok Dörgicséről szívből,
szeretettel…

 +36 20 913 1198 8244 Dörgicse, Fő u. 55.

 nanettbonbon.hu nanett38@gmail.com

kézműves szörpök, lekvárok, bonbonok

Pataki Imre és Pataki Zsuzsanna

Termékeink között szerepelnek a fajta mézek (akác, hárs, gyümölcs, virág, repce stb.), erdei
termékek, gyógynövények, gyümölcs aszalványok, medvehagyma készítmények, különböző
típusú gyümölcs lekvárok és szörpök.

 +36 70 333 6048 8440 Herend, Kossuth u. 72.

 patakiimre.europa@gmail.com

méz, erdei termékek, gyógynövény, gyümölcs aszalvány, medvehagyma, lekvár, szörp

Napsugár gyümölcslé 100%

A cukor-tartósító-színezékmentes 100%-os gyümölcsleveink kizárólag hazai, nyers
gyümölcsből-zöldségből készülnek. A megszokott ízek mellett kínálatunkban szerepel
többek közt a cékla-feketeribizli, őszibarack-sütőtök, homoktövis.

 +36 70 775 0515 9300 Csorna, Laky D. u. 11.

 napsugaralmale.hu liszkai-zsuzsa@freemail.hu

gyümölcslé
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Vácza-kőMajor

Harmadik éve kistermelőként lekvárokat és szörpöket, valamint gyümölcsecetet kínálunk,
melyeket kizárólag kézműves eszközökkel, régi receptek szerint, tartósítószer nélkül állítunk
elő.

 vaczakomajor@telenormail.hu 8416 Dudar, 0117/14 Hrsz., Vácza-kőMajor

lekvárok, szörpök

Polgár Kertészet, Natúr Levek

Polgár Kertészet, a gyümölcsök és 100%-os natúrlevek szakértője.

 +36 30 204 3600 8230 Balatonfüred, Muskátli utca 11.

 polgarkerteszet.hu info@polgarkerteszet.hu

gyümölcslé

Sokorópátkai Finomságok

A Bakony aljában található Sokorópátkán több féle gyümölcs termesztésével foglalkozunk.
Szörpjeink és lekvárjaink hagyományos módon készülnek. Kínálatunkban jelenleg 10 féle
gyümölcsszörp és 16 féle gyümölcslekvár készül, válogatott gyümölcsből.

 +36 30 871 9727 9112 Sokorópátka, Fő út 29/A

 facebook.com/Sokorópátkai Finomságok rgyula73@gmail.com

hagyományos szörpök, lekvárok

Szent Mauríciusz Monostor - Bakonybél

A bakonybéli monostor kertje régóta szolgálja az itt élők és az ide érkezők „egész“-ségét mely
minősített biogazdálkodás. Gyógynövényeink többféle kiszerelésben, szárított formában
kaphatók.

 +36 30 900 1992 8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.

 szentmauriciusz.hu abmonostor@gmail.com

monostori gyógynövények, lekvárok, csokoládék, likőrök, sörök

Tündérsziget - Nagyi Sütödéje

Tihany szívében, a nagy diófa árnyékában a nagyi konyhájában készülnek süteményeink,
szörpjeink, lekvárjaink.

 +36 30 861 6991 8237 Tihany, Kossuth L. u. 29.

 tudersziget.hu info@tundersziget.hu

lekvár, szörp, teakeverék, fűszerkeverék, édesség

7
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8
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2015. NOVEMBER 14.

9:00 - 9:30
Indul a II. Bakonyi Gasztrokupa helyi termelői mustrája

10:30 - 11:30
Forrás Népdalkör és Hajnal Citera Együttes műsora

12:00 - 13:00
Forgórózsa mulatság - énekes játék a Szilágyi Táncegyüttes 6-7. osztályos

csoportjával

/művészeti vezető: Hajdu Péter/

13:00 - 14:30
Nagymama portája - őszi praktikák és a sokoldalú kukorica

Kukoricacsuhézás, -törés, -morzsolás, őszi praktikák, népdaléneklés,
kukoricaprósza-készítés a Lencseszemek Asszonykörrel

Kézművesház: csuhédíszek készítése a Mosolyvár Játszóházzal

Vajköpülés Csehiné Sikos Máriával

16:00 - 17:00
Veszprémi Ifjúsági Táncegyüttes „Nagyapáink tánca” című előadása

/művészeti vezető: Hajdu Péter és Hajdu Viktória/

13:00 - 18:00
Mosolyvár Játszóház –Népi játékok

11:30, 15:30, 17:00
hörPINTő - keverjük még finomabbra a helyit!

Vásári élelmiszertermékek versenye és bemutatása a
Veszprém Megyei Gasztronómiai Egyesület szervezésében

Marcipán- és karamellvirág-készítés, zöldségfaragás bemutató

Párhuzamos programok:

SZOMBAT
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2015. NOVEMBER 15.

9:00 - 9:30
Indul a II. Bakonyi Gasztrokupa helyi szakmai mustrája

10:00 - 10:30
„Terítéken a vidék bája” – vidéki terített asztalok bemutatása

12:30 - 14:00
Nagymama portája – hangolódjunk az Adventre!

Az adventi ünnepkörhöz és a Karácsonyhoz kapcsolódó mézeskalács készítése,
sütése, díszítése, népszokások felelevenítése.

A döbrögi vásárban - interaktív mesejáték a mézeskalácshoz kapcsolódva

Kézművesház: mézeskalács-díszítés

15:30 - 16:00
II. Bakony Gasztrokupa eredményhirdetés és díjkiosztó

13:00 - 18:00
Mosolyvár Játszóház –Népi játékok

10:00 - 14:00
Mesél a vászon - A diafilmvetítő varázsa

Párhuzamos programok:

12:00 - 12:30
Forgórózsa mulatság a Báthory Bandával

Gerence Táncegyüttes és Baráti kör: „Bakony erdő az én hazám…” című előadása
és táncház

14:00 - 15:00

/művészeti vezető: Vastag Richárd/

16:30 - 17:30
Berecz András ének- és mesemondó: „A félbevágott pipafüst” című előadása

VASÁRNAP

19www.bakonyexpo.hu

Belépőjegyek

Felnőtt napijegy: 400 Ft Felnőtt kétnapos bérlet: 650 Ft

Gyermekeknek 14 éves korig ingyenes

Szakács, pincér, cukrász és pék díszmunkák versenye és kiállítása a Veszprém
Megyei Gasztronómiai Egyesület szervezésében



Zsusska - Lekvárok . Szörpök . Befőttek

Kézműves lekvárokat, szörpöket, befőtteket és egyéb finomságokat készítek. Mindezt
tartósítószer-, adalékanyag- és színezékmentesen, hagyományos eljárással.
Zsusska - Természetesen, NEKED!

 +36 30 226 4588 8200 Veszprém, József Attila u. 3/A.

 zsusska.hu langzsuzska@gmail.com

lekvárok, szörpök, befőttek

www.bakonyexpo.hu20

Levendárium Kft. Dörgicsei Levendula Major

Öt hektár illatozó levendulamező, bemutatókert, aprócska, hangulatos teaház és a bio
levendulavirágot feldolgozó üzem saját lepárlóval, ahol a Levendárium márkanéven
megjelenő termékek születnek.

 +36 30 641 7778 facebook.com/levendarium

 levendarium.hu info@levendarium.hu

levendarium brand, levendula olajak, zsákok, levendulás szörp és sütemény

Bakonynektár Méhészet

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület tanúsítványa által jelenik meg mézeinken a
„Természetes magyar méz” megtisztelő cím. A Bakonyért Egyesület mézeinket Bakonyi Helyi
Márka védjeggyel ismerte el.

 +36 20 319 9594 8192 Hajmáskér, Tábori út 17.

 bakonynektar.hu info@bakonynektar.hu

méz, méhészeti termékek

Levendulaparnak.hu

Levendula párnák különbözőméretben és mintával.

 +36 30 686 9050 facebook.com/levendulaparnak

 herbaszappanok.hu herbaszappanok@gmail.com

levendula párnák, zsákok, szappanok

Hamisítatlan vidéki hangulat, friss levegő fogadja az ide látogatókat. Kertünkben
termesztett, zöldségekből, gyümölcsökből, fűszernövényekből készítjük a különböző
lekvárokat, szörpöket, savanyúságokat, zöldségkrémeket és ételízesítőket.

 +36 20 250 2240 8484 Vid, Fő u. 3.

 vidikum.hu vidikum@gmail.com

lekvárok, szörpök

Vidikum Kistermelői finomságok74
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Ördögárok Méhészet Bakonyoszlop

Családi méhészetünk jellegzetes bakonyi ízekkel, harmonikus karakterű, illatos mézekkel
kápráztatja el a vásárlókat minden évben.Gyógynövényágyon érlelt mézeink igazi
különlegességek, fő alkotóelemüket az apátsági gyógynövénykertekből szerezzük be.

 +36 30 787 1372 8418 Bakonyoszlop, Békefi Antal u. 22.

 doraneland@freemail.hu

méz, méhészeti termék

Patyi Attila - Termelői Méz

Patyi Attila méhész termékeinek palettáját 7 fajta méz, 10 féle ízesített méz, mellette
virágpor, propolisz, lépes méz és magos méz alkotják. Standján díszcsomagolt mézek,
viaszfigurák és viaszgyertyák is várják a látogatókat.

 +36 20 315 5290 8597 Pápa-Tapolcafő, Simaházi u. 7.

 banai.anita@freemail.hu

méz, méhészeti termékek

Cake-Couture Kézműves Sütemények

Kézműves cukrász üzememben különleges lisztekből készült búzaliszt és cukormentes
sütemények készülnek (lenmagliszt, zabpehelyliszt, kukoricaliszt), valamint klasszikus házi
sütemények nagymamáink receptjei alapján.

 +36 30 597 9799 8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 11/B.

 facebook.com/suti.veszprem kovacs.tamasne.cakecouture@gmail.com

kézműves cukrász termékek

Levendulás Mézeskalács

Védjegyes, kézműves mézeskalácsaim, levendulával ízesítve igazi csemegék, valamint egyedi
ajándékok is lehetnek. Csak helyi, természetes alapanyagokat tartalmaznak, minden darab
egyedi tervezés alapján kézzel készült termék.

 +36 20 669 5951 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 30.

 mezesunk.hu sarkany.zs.rita@gmail.com

mézeskalács

Többféle kiszerelésben akác, vegyes virág, napraforgó, repce, facélia mézekkel várom a
látogatókat. Minőségi termékeim, kizárólag mézet tartalmaznak, egyéb adalékanyagoktól
mentesek.

 +36 22 409 686 8065 Nagyveleg, Dózsa u. 4.

 kosipapa2@t-online.hu

méz

Kosárszky József 18-25
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Magos Varázs

Finomságaink kézzel készített, természetes alapanyagokat tartalmazó zabpelyhes kekszek,
melyek egyedi receptúra alapján kemencébe sütve készülnek. Termékeink tartósító - és
ízfokozó adalékot nem tartalmaznak!

 +36 20 328 3623 9023 Győr, Csaba u. 22.

 magosvarazs.hu magosvarazs@gmail.com

zabpelyhes kekszek
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Vikta mézeskalács

Mézeseink díszítésénél alkalmazzuk a Bakony népművészeti motívumait. Mézeskalácsaink
készítésekor igyekszünk kielégíteni a modern táplálkozási igényeket, egyik fő alapanyagunk
a saját készítésűmandulaliszt.

 +36 70 395 1428 8452 Halimba, Arany J. u. 3.

 facebook.com/Vikta mézeskalács csimorkabt@gmail.com

mézeskalács

BIOGOLD Natur Növényolaj Feldolgozó Kft.

Családi vállalkozásunk célja, hogy a hazai, tudatosan táplálkozó rétegnek jó minőségű árut,
egészséges élelmiszereket biztosítsunk. Cégünk bio és reform étolajokat, valamint olajos
magliszteket gyárt.

 +36 88 265 367 8248 Nemesvámos, Kisteleki utca 3-5.

 biogoldnatur.hu biogoldnatur@gmail.com

étolajok, olajos maglisztek

Volf Tibor Bánd

A házi sütésű kenyérhez, süteményekhez lisztre volt szükség, ezért kezdtünk tönkölyt
termeszteni.. Ma már többféle növényt termesztünk: olajtök, zab, köles, amaránt, csicsóka,
kukorica, tritikálé, melyekből kekszeket is készítünk.

 +36 30 906 9253 8443 Bánd, Petőfi út 89 / A.

 biovolf.hu tvolf@freemail.hu

kekszek, lisztek, magok, tökmagolaj

M Grillázs - Veszprém

2009 óta foglalkozunk grillázskészítéssel. A megrendelő igénye szerint szinte bármit el
tudunk készíteni, legyen szó egy esküvői asztaldíszről, vagy egy grillázsból készült figuráról.

 +36 20 567 0739 8200 Veszprém, Haszkovó u. 21/B 3/12

 mgrillazs.ekiveport.com mgrillazs@gmail.com

grillázs

83

62

97

4

35



Pepo Papa Tökmagolaj

1992 óta különböző étolajok (napraforgó-, pálma-, tökmagolaj) forgalmazásával, gasztro
vevőink kiszolgálásával is foglalkozunk. Vendégeink számára kialakítottunk egy bemutató
termet, ahol a termelés üvegfalon keresztül megtekinthető.

 +36 88 505 650 8282 Nemesvámos, Pap István utca 45.

 pepopapa.com peiba@peiba.hu

tökmagolaj
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Búzalelke Pékesség

Kenyeret sütök, nemrég kezdtem. Mikor elhatároztam, hogy komolyan gondolom,
alapítottam egy kis pékességet, Búzalelke lett a neve. Kovászolt kenyeret készítek, adalékok
nélkül, minél több saját alapanyaggal, gazdagon, sok-sok finomsággal.

 +36 20 824 5682 8285 Kisapáti, Kisapáti-hegy 1118

 facebook.com/Buzalelke buzalelke@gmail.com

kézműves pékáru

Falatnyi Pékség - Magyarpolány

Hagyomány, minőség, tradíció. E három szó jellemzi e kicsiny ˝Falatnyi ˝pékséget, mely idén
cukrászattal is bővül. Helyben dagasztott, kézműves technológiával előállított
hagyományos kenyerek és péksütemények sokasága várja a vendégeket.

 +36 88 630 493 8449 Magyarpolány, Bajcsy u. 47.

 buzalelke@gmail.com

pékáru

Anika Szappan - Levendulás Lesence

Tisztán természetes, kecsketejes szappanjainkat immár 5. éve készítjük, amelyekhez növényi
olajokat, zsírokat használunk fel. Termékeink különlegessége: a természetessége, melyet a
növényi hatóanyagok garantálnak.

 +36 20 421 5650 8300 Tapolca, Teleki P. u. 7/A.

 levendulaslesence.hu anikaszappan@gmail.com

kecsketejes kézműves szappanok

Hartai Fürjtanya

Gazdasági fürj, fürjtojás, fürj szaporítás, tenyésztés.

 +36 30 506 3627 6326 Harta, Kossuth u. 91.

 hartaifurj@gmail.com

fürjtojás

90

41-42

66

3

53



Anita Kecskesajtjai

Természetes körülmények között tartott kecskéim tejéből sajtokat készítek többféle
ízesítésben. A választékban megtalálható natúr, fokhagymás, lila- és medvehagymás,
köményes, mákos, kapros, zöldfűszeres sajt, füstölt és nem füstölt változat is.

 +36 20 980 4090 8142 Úrhida, Arany János utca 33/A

 facebook.com/Anita kecskesajtjai gyanita0608@gmail.com

kézműves kecskesajt
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Csehiné Sikos Mária

Csehiné Sikos Mária régóta foglalkozik házi sajtkészítéssel a Pápához közeli Czimmermann
malomban. A szakma fortélyait Csermajorban sajátította el, tudását azóta is folyamatosan
igyekszik bővíteni.

 +36 20 444 5227 8500 Pápa, Czimmermann Malom

 maria.csehi@gmail.com

hagyományos, házi készítésű sajtok

Sajtjaim alapanyagát 4 tehén adja, és minden héten kísérletezek újabb ízesítéssel. Emellett
joghurtot, túrót és vajat is készítek. A termékek tartósítószer és adalékanyag mentesek.
Sajtmanufaktúrám a Vulkánok Völgye LEADER Egyesület tagja.

 +36 20 973 5745 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.

 sajtesjoghurt.hu info@sajtesjoghurt.hu

tejtermékek

Ősök Háza Vitárium - Taliándörögd

Az Ősök Háza Vitárium sok éve foglalkozik a Bakony gyógynövényeivel és a falusi kultúra
népszerűsítésével. A tavalyi év óta termékpalettánk 2 új szappannal és egy Magyarországon
egyedülálló ecetkeverékkel bővült. Termékeink a településünkön készülnek, kézi erővel.

 nemes.orsolya1@gmail.com 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 48.

 szokeszappan.hu osokhaza.hu

kézműves szappan

Üzemünk alkalmas sajtok, túró, tejföl, kefir, joghurtok, vaj gyártására. A gépek ellenére ezek a
termékek nagy része kézműves termék, a hagyományos technológia alkalmazása mellett az
üzem a biztonságos minőség előállítását tűzte ki célul.

 +36 22 596 053 8071 Magyaralmás, Kült. 03/2 41335 hrsz

 magrar.gportal.hu magrar@kabelsat.hu

tejtermékek

Almási Tejtermékek

Cifra Sajtok - Csobánc szoknyájáról

16

69-70
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Pados Mariann Sajtvarázs - Sárszentmihály

Családon belüli saját tehenészetből származó tejből készítjük kézműves sajtjainkat, friss-,
füstölt és érlelt változatban immár 5 éve.

 +36 70 316 0093 8143 Sárszentmihály, Fő út 187.

 intersect@freemail.hu

tejtermékek

Nagy Róbert László Sajtász - Dég

Ősi magyar receptúra és klasszikus technológia szerint készített rusztikus füstölt
sajtkülönlegességeimet több mint húszféle ízesítéssel ajánlom. Hagyományaink és a
magyar gasztronómia eredete iránti legnagyobb tisztelettel készítem termékeimet.

 +36 30 606 4562 8135 Dég, Széchenyi u. 58/B

 facebook.com/nagyroberhazisajtok ogre.laszlo@gmail.com

tejtermékek

Míves Tejmanufaktúra

Termékeink egy kis zalai falu, Eszteregnye tejmanufaktúrájában készülnek szabad legelőn
tartott tehén frissen fejt tejéből, és nagyrészt helyben termett gyümölcsökből – kizárólag
természetes alapanyagokból.

 +36 20 551 6112 8882 Eszteregnye, Csíkfa u. 15.

 facebook.com/Míves Tejmanufaktúramivesjoghurt@zoldnet.hu

joghurtok, sajtok

Julcsi Sajtkonyhája

A sajtkonyhában különféle sajtok készülnek, legyen az grill, füstölt, natúr vagy éppen
fűszerekkel ízesített.

 +36 20 248 5433 8283 Káptalantóti, Petőfi u. 58.

 facebook.com/julcsisajtkonyhaja pal.julia.timea83@gmail.com

tejtermékek, sajtok

Ivácson Kistermelői Gazdaság

Csak olyan terméket állítunk elő és értékesítünk, amelyet magunk is szívesen fogyasztunk.
Teheneink szabadon legelnek a veszprémi legelőn és adják a jó minőségű tejet. Bivalyaink
hárskúti legelőjükről Veszprémet nézik.

 +36 30 608 7162 8200 Veszprém, Árpád u. 14.

 facebook.com/ivacson.sajt ivacson.a@gmail.com

tejtermékek
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Klausz Tibor - Bakonyvit Kft.

A bakonyi vidék termékeny táptalaján előállított káposztafélék és burgonyafélék
szakavatott kezek munkájának eredményeképpen kerülnek a fogyasztók asztalára. A közel
200 éves tradícióra visszanyíló előállítási technika garantálja a kiváló minőséget.

 +36 20 962 8060 8414 Olaszfalu, Váci Mihály u. 43.

burgonya, káposztafélék, egyéb zöldségek

Pannon Egyetem Burgonyakutatási Központ

Az 1960-ban alapított Központ az országban az egyetlen burgonyakutatásra és nemesítésre
szakosodott állami intézet. Legfőbb feladata új, rezisztens burgonyafajták előállítása és
vetőgumó-szaporítása.

 +36 30 491 7281 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

 burgonyakutatas.hu polg-zs@georgikon.hu

étkezési- és vetőburgonya

AGROINOX

Élemiszeripari berendezések saválló, inox, rozsdamentes anyagokból. Fő tevékenységünk
asztalok, berendezések, állványok-polcok, időálló kerti bútorok készítése.

 +36 20 366 4382 1105 Budapest Kőrösi-Csoma S. út 43-51.

 agroinox.hu agroinox.hungary@gmail.com

konyhatechnológia

Vámosi Sajtház - Nemesvámos

Sajtjaink kizárólag természetes alapanyagokból - tartósítószerek, ízfokozók és kemikáliák
nélkül - készülnek, oly módon, ahogy azt nagyapáink is készítették. Kínálatunkban szerepel a
friss, grillezhető gomolya , házi natúr és bükkfán füstölt sajt, stb.

 +36 30 608 0488 8248 Nemesvámos, Perkáta u. 4.

 vamosisajthaz.hu gabor.gabriella@hotmail.com

tehéntejből készült termékek

Kínálatunkban található a teheneink által biztosított friss házi tej, friss- és érlelt sajtok,
epres, málnás és natúr joghurtok, füstölt, grillezhető savósajtok, fűszeres ordakrémek,
krémsajtok és a 100% tejszínből készülő házi vaj.

 +36 30 947 0780 8200 Veszprém, Gubacs u. 4.

 amisajtunk.hu amisajtunk@gmail.com

tehéntejből készült termékek

Tekeresvölgyi Manufaktúra - Nemesvámos30-29
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Maurer Gép Kft.

Doroti PACK Kft.

A Doroti PACK Kft. Csóton tevékenykedik, már több, mint 20 éve. Főként az élelmiszeripari
terület számára dolgozunk, s ott is fő tevékenységünk a csomagolástechnika. Saját márkájú
DorPack gépeink is már 10 éve sikeresen dolgoznak a piacon.

 +36 89 354 277 8558 Csót, Rákóczi F. u. 74.

 doroti.hu info@doroti.hu

csomagológép
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EFI - Egészségfejlesztés Iroda

Az Egészségfejlesztési Iroda egy új szolgáltatási forma az egészségfejlesztés területén,
melynek célja, a korai és elkerülhető halálozást befolyásoló életmód, szokások javítása a
lakosság körében.

 +36 88 769 005 8200 Veszprém Komakút tér 1. földszint

 vmkorhaz.hu efiveszprem@vmkorhaz.hu

egészség

Huminiqum Étrend Kiegészítők

A HYMATO PRODUCTS Kft. természetes huminanyagok kutatásával, huminsav és fulvosav
alapú termékek gyártásával és termékfejlesztéssel foglalkozik. Termékeink között
megtalálható a HUMINIQUM étrend kiegészítő kapszula és szirup; ÉDEN bio csokoládé.

 +36 20 926 5998 8225 Szentkirályszabadja, Kossuth u. 33.

 hymato.hu info@hymato.hu

étrend kiegészítő

Borüveg THM Kft.

Amikor poharukat emelik valamire, csaknem mindig mi is ott vagyunk, és gondoskodunk a
megígért élvezetről. A Müller Glas & Co.ugyanis az Ön partnere az üvegek és a tartozékok,
vagyis a kupakok, a csomagolás, a konzerves üvegek és a poharak terén.

 +36 30 541 7685 9025 Győr, Bécsi út 14.

 boruveg.com gb@boruveg.com

csomagoló üvegek

Bakony és Balaton TDM

Színes palettát állítottunk össze a Bakony és Balaton vidékének látnivalóiból és
programjaiból. Kérd ingyenes kedvezménykártyánkat, amivel igazán kellemes a barangolás!
Ha sportos kikapcsolódásra vágysz, keresd a Bakony és Balaton kerékpárkölcsönzőit!

 +36 20 219 3260 8200 Veszprém, Óváros tér 2.

 bakony-balaton.hu info@bakony-balaton.hu

turisztikai információk

előtér
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54

előtér



Pannon Egyetem

A Pannon Egyetem a Közép-Dunántúli Régió meghatározó felsőoktatási intézménye. Az
intézmény öt karral rendelkezik Keszthelyen, Nagykanizsán, Pápán, Székesfehérváron és
Szombathelyen.

 +36 88 624 842 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

 uni-pannon.hu titkarsag@gtk.uni-pannon.hu

oktatás
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Trudy Kft. - Ajka

A Trudy Kft. immáron 20 éve foglalkozik kis- és nagykereskedelemmel Veszprém megyében.
Termékkínálatukban megtalálhatóak a különféle pálinkafőzők, sörfőzés kellékei, borászati
eszközök, állat eledelek, vetőmagok,műtrágyák, növényvédőszerek, stb.

 +36 88 244 444 8451 Ajka-Padragkút, Szőlőhegyi utca

 trudykft.hu info@trudykft.hu

gépforgalmazó

Mosolyvár Játszóház

A Mosolyvár Játszóház 16 éve kínál gyermekprogramokat rendezvényekre. Kézműves
foglalkozásaink: Csuhézás, nemezelés, selyem-, textil-, és üvegfestés.

 +36 70 294 6123 8229 Csopak, Szérüskert utca 14.

 legvar.net legvar.net@gmail.com

játszóház

Cégünk gyümölcsfeldolgozó berendezéseket és pálinkafőző berendezéseket gyárt.

 +36 62 284 039 6781 Domaszék, Tanya 266/M

 maurergep.hu info@maurergep.hu

gyümölcsfeldolgozó berendezések, pálinkafőző berendezések

Maurer Gép Kft.

Kézműves Kuckó

Egyedi tervezésű kézműves ajándéktárgyak ünnepkörökhöz kötődően, különféle bábok, zokni-
pacik, termésfigurák, felnőtt és gyermekszakkörök, tanfolyamok, alkotótáborok vezetése.

 +36 70 520 7725 8200 Veszprém, Előd u. 22.

 bakony-balaton.hu urakeva@gmail.com

ajándéktárgyak
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előtér

előtér



Az Új Vinoservice Kft. elsősorban borászatok és gyümölcsfeldolgozók komplett
technológiájához kínál teljes megoldást. Kínálatunkban feldolgozósor szerepel többek
között a bor, natúr gyümölcslé, lekvár, aszalványok, kézműves sörök készítői számára.

 +36 30 916 7225 8171 Balatonvilágos, Erdősor u. 1.

 vinoservice.hu info@vinoservice.hu

gépforgalmazó

Veszprém Megyei Ker. és Iparkamara
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Tourinform Veszprém

Betekints Hotel**** Finomságai

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (VKIK) 1994. október 28-án alakult. A
szervezetet nagyrészt kis- és középvállalkozások alkotják. Széleskörű kapcsolatrendszerrel
rendelkezik, melyen keresztül a gazdaság minden szegmensének képviselete megvalósul.

 +36 88 429 008 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

 veszpremikamara.hu vkik@veszpremikamara.hu

szolgáltatás

Turisztikai információnyújtás Veszprém és környéke valamint Magyarország látnivalóiról,
idegenvezető közvetítés, garantált idegenvezetések szervezés, jegyértékesítés helyi, belföldi
és külföldi rendezvényekre, ajándéktárgy értékesítés, csomagmegőrzés.

 +36 88 404 548 8200 Veszprém, Óváros tér 2.

 veszpreminfo.hu info@veszpreminfo.hu

turisztikai információk

A Betekints Wellness és Konferenciahotel a tradíciók és a hagyományok mentén az új
trendeket követve kínál magas színvonalú gasztronómiai élményt Veszprém legszebb
völgyében. A Bakony Expón libaságokat és disznótoros finomságokat kóstolhatunk náluk.

 +36 88 579 280 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi utca 4.

 betekints.hu betekints@betekints.hu

étterem, szálloda

A Vidék Minősége - Éltető Balaton-felvidék" védjegyet elnyert kézműves családi borászat és
szálláshely. Borkóstolók disznótoros és kemencés borkorcsolyával. Tangóharmonikás estek.
Családi, baráti és céges rendezvények. Palackozott borok értékesítése.

 +36 88 265 739 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 364.

 lovasipince.hu vamosivendeghaz.hu

szálláshely

Vámosi Vendégház és Lovasi Pince

Új Vinoservice Kft. 115
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vigadó-
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Sepsiszéki Kürtőskalács

15 éve sütjük a sepsiszéki kurtőskalácsot a vásárlók megelégedésére. Kürtőskalácsunk, me-
lyet vaníliás, kókuszos, kakaós, fahéjas és diós ízesítéssel készítünk, védjegyoltalom alatt áll.

 +36 20 454 3045 8066 Pusztavám, Bacsó Béla u. 4.

 sanna.hu sepsiszekikurtoskalacs@gmail.com

kürtőskalács

Hencsi házi szörpök,lekvárok.
"A természetes ízek kedvelőinek".

 +36 20 475 3384 8500 Pápa, Fecske u. 15.

 facebook.com/oreghegyitermekek berzak@freemail.hu

szörpök, lekvárok

A kemencében készült ételek illata szó szerint az orrunknál fogva vezet minket a Bakony
szívében megbúvó Szarvaskút Étteremhez. Ínycsiklandó ételeiket elhozzák nekünk a Bakony
Expóra is, melyek tökéletes összhangban vannak a Zirci Apátsági sörkülönlegességekkel!

 +36 88 414 001 8420 Zirc-Szarvaskút

 zircimanufaktura.hu szarvaskut.hu

kemencés ételek, apátsági sörkülönlegességek

A vigántpetendi pálinkafőzde könnyed és karakteresen gyümölcsös párlataival. A 40%-os Fü-
lig Jimmy sorozat tagjai fiatalos játékosok, míg a 60%-os Piszkos Fred pálinka mindig célba
ér. Náluk a vigadótéren megkóstolhatjuk a Bakny Expo borait is.

 +36 70 773 3455 8294 Vigántpetend, Hrsz 55/19.

 fuligjimmy.hu miklos.kovacs@petendipalinka.hu

pálinka, borok a piactérről

Fülig Jimmy Pálinka

vigadó-
tér

vigadó-
tér

Itt nevelkednek a vendéglátás veszprémi utánpótlásai. A Bakony Expóra szakács-, pincér-,
cukrász- és pék mestermunkákkal készülnek, de a zöldségfaragás rejtelmeibe is bepillantást
nyerhetünk náluk, és vidéki terített asztalokban is gyönyörködhetünk.

 + 36 30 444 7376 8200 Veszprém Almádi út 3.

 gasztro-vilag.hu gasztronomus@gmail.com

gasztronómia, oktatás

Veszprém Megyei Gasztronómiai Egyesületelőtér

Öreghegyi termékekvigadó-
tér

Szarvaskút Kemencés Étteremvigadó-
tér
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A BAKONY EXPO TÁMOGATÓI

A BAKONY EXPO FŐVÉDNÖKE
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter

A BAKONY EXPO VÉDNÖKEI
Jakab István a Parlament alelnöke, a MAGOSZ elnöke

dr. Viski József agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár
Porga Gyula Veszprém MJV polgármestere



NEGTáR - tájékoztatás és szaktanácsadás

Kamarai kártya a kedvezményekért

Jogi tanácsadás

Tisztességes piaci magatartás biztosítása

NAKlap - hasznos információk termelők számára

Szakmai tájékoztatók

Kamarai Piacfigyelő - naprakész piaci információk

Hírlevél - újdonságok, támogatások, pályázatok, határidők

Képzések a szakmai fejlődésért

NAK Veszprém Megyei Igazgatósága

8200 Veszprém, Mártírok útja 11.

Telefon: + 36 88 560 550

E-mail: veszprem@nak.hu

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Telefon: +36 1 802 6100

Információ: www.nak.hu

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Az élelmiszer-előállítási lánctól a mezőgazdaságon át

egészen a vidékfejlesztésig!




