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A konzorciumban megvalósuló Gasztroélmény Programsorozat célja az, hogy nemtől,
nemzetiségtől, állampolgárságtól függetlenül minden társadalmi réteg, minden
korcsoportját bevonja a gasztronómia színes, élvezetes és változatos világába. Ennek
eredményeképpen a 2010-es évben létrejövő rendezvények szervesen kapcsolódnak a
„Határtalan Város” című pécsi, Európa Kulturális Program pályázat elképzeléseihez.
Az egészséges táplálkozást szem előtt tartva törekvéseink között szerepel olyan tarka
és fiatalos programok kialakítása, amelynek során a pécsi gasztronómiai értékek
megőrzése, újrafelfedezése, a régi magyar konyha elfeledett hagyományainak
feltérképezése kiemelt szerepet játszik.
Mindennek keretében fontosnak ítéljük, hogy a gasztronómiai élmények mellé
kulturális és oktatási tevékenységeket rendeljünk, és ezzel elősegítsük a régió
társadalmi kapcsolatainak felpezsdítését, a bor fogyasztási kultúra hagyományainak
megőrzését, valamint a multikulturális városunk előnyeit kihasználva közös erővel
együtt elérjük azt, hogy hosszú évek munkája után Pécs a gasztronómia „fellegvárává”
is váljon.
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2010. január 29.
2010. február
2010. március
2010. március 25-27.

Évadnyitó gálaest
Sajtótájékoztató az éves rendezvények részletes bemutatásával
Gasztroegyetem, kávéházi beszélgetések
Gasztroegyetem, kávéházi beszélgetések
Nemzetközi konferencia a doktorandusz hallgatók számára a minőségi
konferenciaturizmus jegyében

2010. április 1.
2010. április

1. Országos Extrém Grill-bajnokság
Gasztroegyetem, kávéházi beszélgetések

2010. május

Gasztroegyetem, kávéházi beszélgetések

2010. június

Pannon Borrégió TOP 25 Borbemutatóján a sajtfogyasztási kultúra
népszerűsítése a régió sajtkínálatának bemutatásával

2010. július-augusztus
2010. szeptember

Pécs közterein történelmi hagyományokat bemutató gasztronómiai kiállítás
Összegyetemi beköltözős salátakészítő verseny
„Kutatók éjszakáján” gasztronómiai előadások, bemutatók

2010. október
2010. október 2.

Baranya vidéki ízei, nemzetiségi konyhái a város éttermeiben
Nemzetközi Sütő-Főző Fesztivál

2010. november

Várossal a határon túl – tematikus nemzetközi hetek a régió éttermeinek
bevonásával

2010. december

Szilveszteri évadzáró jótékonysági vacsoraest
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Évadnyitó gálaest

Gasztroegyetem

Kávéházi beszélgetések

A pohárköszöntőt követően bemutatásra kerül a Pécs 2010 Gasztrokulturális Főváros
teljes programsorozata az érintett partnerek és a média képviselőinek jelenlétében. Az
egyes fogások között tájékoztatót tart Teleky Zoltán chef. A borokról a Sauska Pincészet
gondoskodik. A gála további részében szerepel táncbemutató, ének, élőzene mellett egy
meglepetésprogram is. Az est fővédnöke: Zsiga István a Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség Pécs és környéke regionális elnöke.
Időpont: 2010. január 29. Helyszín: Expo Center Pécs, Teleky Bistro
A rendezvénysorozat célja, hogy a gasztronómiai kultúra hagyományainak megőrzését,
és ápolását szem előtt tartva lehetőséget teremtsen a minőségi magyar konyha
újrafelfedezésére, a régiós gasztrokincsek megismerésére, az egyéni gasztronómiai
műveltség és igényesség fejlesztésére, az egészséges és minőségi táplálkozási igény
felkeltésére, valamint a fenntartható, környezettudatos fogyasztási szokások terjesztésére.
Egy kis ízelítő a kurzus témáiból:
- Magyar gasztronómiatörténet, Czifray István munkássága
- Alapanyagismeret, konyhatechnológiák, elkészítési metódusok
- A mai magyar gasztronómia problémái, közízlésbeli anomáliák
- Regionális bor- és gasztrokultúra
- Chef-bemutatók minőségi, magyar alapanyagok segítségével
- Borászatok bemutatói kóstolásokkal
- Közös főzési gyakorlatok neves szakemberek irányításával
Időpont: 2010. február, március, április, május hónapokban 1-1 alkalommal
Helyszín: Előadótermek, látványkonyhák Pécsett és a régióban
A kávéházi beszélgetések a Pécsi Közgazdász Egyesület korábbi kezdeményezését nyitja
meg az egész régió számára. A beszélgetéseken a régió vezető személyiségeit, oktatóit,
városvezetőit lehet megismerni egy másik, emberi oldaláról, miközben a régió török korig
visszanyúló kávéházi kultúrájának egy-egy szeletébe lehet bepillantást nyerni.
Időpont: 2010. február, március, április, május hónapokban 1-1 alkalommal
Helyszín: Pécsi kávézók

Nemzetközi Doktorandusz
Konferencia

A Doktoranduszok Országos Szövetségével közös együttműködésben meghirdetett
doktorandusz konferencia a PhD és DLA hallgatók számára a minőségi konferenciaturizmus
jegyében kerül megrendezésre. Az idei évben az innováció, a művészetek és a
felelősségvállalás mellett a gasztronómia témaköréhez kapcsolódó szekciókat alakítunk ki
Pécs és a régió gasztronómiai értékeinek bemutatásához.
Az előadásokon túlmenően a konferencia ebédek és vacsorák is a csúcsgasztronómia
jegyében kerülnek megrendezésre.
Célunk, hogy a téma civil szervezeteinek mintaértékű együttműködése nemzetközi szinten is
bemutassa a város értékeit.
Időpont: 2010. március 25-27. Helyszín: PTE-FEEK

1. Országos Extrém Grill bajnokság

Vajon mi a legőrültebb dolog a környezetedben, amin grillezhetsz? Anyu vasalója, a
szomszéd Skodájának a motorházteteje? Hagyományteremtő jelleggel a rendezvény célja
az, hogy az igényes konyhát közelebb hozza a fiatalabb korosztályhoz. A rendezvény
extrémitását a nevező csapatok fantáziája határozza meg. Felhasználható bármely
nyersanyag: hús, hal vagy zöldség, gyümölcs, száraz- vagy zöldfűszerek. A feldolgozott ipari
kész- vagy félkész-termékek, öntetek, krémek, ízesítők, aromák azonban nem kívánatosak.
Az értékelést főleg az elkészült étel minősége adja, de értékes pontok kaphatóak a grilleszköz
ötletességére is. A rendezvényt színesítik fellépő zenekarok, előadóművészek, bemutatók,
és a régió borászainak standjai. A széles tömegeket célzó rendezvényre az egész országból
fogadunk nevezéseket 5-10 fős csapatokban. Időpont: 2010. április 1. Helyszín: Pécs
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Pannon Borrégió
TOP 25

Pécs közterein történelmi
hagyományokat bemutató
gasztronómiai kiállítás

Az üzletek polcai roskadoznak a finomabbnál finomabb sajtoktól, amelyek előállításuktól kezdve
egészen elfogyasztásukig folyamatosan fejlődnek, érlelődnek. A régió egyik kiemelt borbemutóját
a régió sajtkínálatának bemutatásával fűszerezzük annak érdekében, hogy visszahozzuk a méltán
híres sajtfogyasztási kultúrát.
Időpont: 2010. június Helyszín: Pécs
Fontosnak tarjuk a magyar konyha régi hagyományainak bemutatását, amely színesíthet több
2010-es nyári rendezvényt, és teret adhat a régió hagyományőrző kezdeményezéseinek. A téma
köré összpontosulnak további programok, amellett, hogy az érdeklődőknek lehetőségük nyílik
majd ezer év legjellegzetesebb ételeinek megismerésére a honfoglalástól napjainkig.
Időpont: 2010. július-augusztus, Helyszín: Pécsi közterek

Összegyetemi beköltözős
salátakészítő verseny

Az országban elsőként szeretnénk ilyen témájú versenybe bevonni az összes egyetemi és főiskolai
kar hallgatóját és a helyi, regionális vállalkozásokat. Ez utóbb megnevezett szervezeteknek
lehetőséget adva a hallgatókkal történő kapcsolatteremtésre. A program a kreativitás jegyében
kelt életre. A saláták amellett, hogy közkedvelt vendégvárók, viszonylag rövid idő alatt ízletes és
látványos alkotásokká alakulnak jól bevált receptek vagy egyéni fantáziánk alapján.
Időpont: 2010. szeptember. Helyszín: PTE

“Kutatók éjszakája”

Az országos kezdeményezést, amelyet a Pécsi Tudományegyetem is hagyománnyá teremtett megtöltjük
és tarkítjuk gasztronómiai előadásokkal, bemutatókkal. Időpont: 2010. szeptember Helyszín: PTE

Baranya vidéki ízei

Az érintett nemzetiségi önkormányzatok bevonásával a Magyarországon élő nemzetiségek konyháit mutatjuk be a város ismert éttermeiben. Időpont: 2010. október. Helyszín: Pécsi éttermek

Nemzetközi Sütő-Főző
Fesztivál

Az évek óta népszerű Falusi Vendégfogadók Országos Sütő-Főző Fesztiválja 2010-ben külföldi
partnerek bevonásával nemzetközi szintre emeli a falusi turizmus népszerűsítését, valamint a
Gasztroélmény Programsorozat részeként kiegészül egészségmegőrző programokkal, és kulturális
bemutatókkal. A versengő csapatok feladata a helyszínen átvett nyersanyagcsomagból egy ételsor
kitalálása, elkészítése. Időpont: 2010. október 2. Helyszín: Pécs, Malomvölgy

Várossal a határon túl

Tematikus nemzetközi hetek a régió éttermeinek bevonásával. A több hetes programmal
célunk a régióban kevésbé ismert, és nemzetiségi képviselettel nem rendelkező országok
gasztrokultúrájának bemutatása. Időpont: 2010. november. Helyszín: Régió éttermei

Szilveszteri évadzáró
jótékonysági vacsoraest

A rendezvény bevételéből a régió hátrányos helyzetű fiataljainak részvételét kívánjuk biztosítani a
gasztronómiai rendezvényeken. Időpont: 2010. december. Helyszín: Pécs
Jelentkezés, bővebb információ: info@pecsigastroclub.hu, pke@ktk.pte.hu
www.pecsigastroclub.hu. Tel.: 20/288 77 77

