Eperjes (SLO)
Budapest - Nyíregyháza:
236 km
M3-as autópályán kb. 2 óra 20 perc

Kassa (SLO)
Nyíregyháza - Harangod:
15,6 km
Nyíregyháza - Máriapócs:
29,5 km
Nyíregyháza - Nyírbátor:
35,4 km
Nyíregyháza - Érpatak:
21,6 km
Nyíregyháza - Debrecen:
49,5 km
Nyíregyháza - Eperjes:
227 km
Nyíregyháza - Kassa:
192 km
Nyíregyháza - Ungvár:
92,6 km
Nyíregyháza - Munkács:
113 km
Nyíregyháza - Szatmárnémeti: 103 km

Ungvár (UA)
Munkács (UA)

Nyíregyháza
Máriapócs
Nagykálló
Nyírbátor
Érpatak

Szatmárnémeti (RO)
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Tel.: (+36 42) 310-735
Fax.: (+36 42) 310-735
E-mail: tdm@nyiregyhaza.info.hu
Internet: www.nyiregyhaza.info.hu

A kiadványban szereplő fotók jogvédelem alatt állnak, azokat
kiemelni, más célra felhasználni kizárólag a Nyíregyházi
Turisztikai Nonprofit Kft. engedélyével szabad!
Fotók: Balázs Attila, Csutkai Csaba
Grafika: Simon Tibor - ALTAMIRA Kft.
Nyomda: Szendeczki Nyomda

Három táj három varázslata

MI IS AZ A PÁLINKA?

Három táj, három pálinkája
Napjainkban ismét divatba jött a pálinka tisztelete és már nemcsak az a fontos, hogy
mennyit, hanem az is, hogy mit és hogyan iszunk. A felgyorsult világ lassan megérti,
hogy bizonyos alkalmaknak meg kell adni az őket illető tiszteletet. Az alapanyagok
gondos összeválogatása, a megfelelő főzés, a poharak és egyéb kiszolgáló tárgyak
megválasztása hozzájárul ahhoz az összhatáshoz, ami a pálinka fogyasztását ünnepélyessé teheti. Egy korty pálinka maga a természet, mellyel közelebb kerülünk a Nyírség
hangulatához. A kiadványban bemutatott zamatos ízű pálinkák megkóstolását bátran
ajánljuk nemcsak uraknak, hanem hölgyeknek is. Forduljunk szeretettel és
nyugalommal a pálinka felé, hozzuk vissza az együtt töltött idők varázslatát, a stílust –
hétköznapokban is.

Kóstolják bátran, de csak mértékkel!
A kiadvány a
Hungarikum Bizottság
támogatásával készült.

EGÉSZSÉGÜKRE!

Pálinkának csak a 110/2008/EK rendelet II. számú
mellékletének 9. számú kategóriája szerinti eljárással
készített olyan gyümölcspárlat nevezhető, amelyet
Magyarországon termett gyümölcsből készítettek, és
amelynek cefrézését, párlását, érlelését és palackozását is
Magyarországon végezték. Sűrítményből, aszalványból,
szárítmányból készült termék nem nevezhető pálinkának.
Egyes földrajzi területek kiemelkedően alkalmasak
bizonyos gyümölcsfajták termesztésére, ezeken a tájakon
évszázadok óta kiváló minőségű pálinkát készítenek. Ha a
feltételeknek megfelelnek, akkor a tájegység megkapja az
eredetvédett termék megkülönböztető jelzőt, vagyis
feltüntethető a terméken. Jelenleg nyolc ilyen tájegységgel
és gyümölcsfajtával rendelkezünk, amelyből három
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található.

SZATMÁRI SZILVAPÁLINKA
A Felső-Tisza és a Szamos-vidéknek öntéstalaján nagy hagyománya van a gyümölcstermesztésnek. Az itt élők nemcsak
nyersen értékesítették a termékeiket, de hagyományos receptek szerint a zamatos gyümölcsökből késztermékeket is
előállítottak , mint például lekvárokat, aszalványokat, pálinkákat. A szatmári szilvapálinka évszázadok óta a Szatmár-beregi
táj kiemelkedő híressége, vendégköszöntő itala. A Tisza és a Szamos öntéstalaján, az esetenként félvad módon tenyésző
kékszilvafajta valamint a kierjedt gyümölcscefre hagyományosan réz kisüstön történő többszörös lepárlása, érlelése
együttesen adja utánozhatatlan aromáját.
Kizárólag szilva felhasználásával készül a teljesen érett penyigei (nemtudom szilva) és Besztercei szilvafajta
gyümölcséből.
Érzékszervi tulajdonság: a szatmári szilvapálinka tükrösen tiszta, az érleléstől halványsárga színű, harmonikus, sima,
kellemes szilva ízű és illatú gyümölcspárlat, keserű mandulára emlékeztető magzamattal.
Alkoholtartalom: legalább 40 V/V%.

ASZALT SZILVALEVES
Hozzávalók:
aszalt szilva: 80 dkg
cukor: 20 dkg
fahéj: 3 rúd
tejföl: 3 dl
liszt: 0,15 dkg
szilvapálinka: 1 dl
só: 2 dkg
szegfűszeg: 2 dkg
szilvalekvár: 50 dkg
tejszín: 2 dl

Őrölt fahéjból, szegfűszegből fűszerkivonatot készítünk. Közben a cukrozott
sózott vízbe föltesszük az aszalt szilvát
főzni. Hozzászűrjük a fűszerkivonatot.
Mielőtt készre főzzük, szilvapálinkával
elkevert szilvalekvárt adunk hozzá.
Tejfölös habarást készítünk és besűrítjük
vele a szilvalevest. Dúsíthatjuk még kevés
tejszínnel.

SZABOLCSI ALMAPÁLINKA

ALMAPÁLINKÁS KACSAMELL ROSERA SÜTVE

Már a 18. században kiemelkedő volt ezen a területen az almatermesztés, és az
almapálinka főzése, bár előállítása nagyobb mennyiségben csak a 20. században
kezdődött. Az almapálinka, mint a legnagyobb mennyiségben előállított
szeszesital, a tájegységen leggyakrabban fogyasztott pálinkává vált, a reggeli
paraszti munkakezdések, kalákában végzett nagyobb munkák itala lett.
Az almából készült pálinkák akkor lesznek igazán nagy értékű, szép pálinkák,
ha sokáig pihentetik, illetve ha hordós érlelésnek vetik alá. A hordós érlelés
hatására a mindig ﬁatalos, "mozgékony" párlat megnyugszik és nagyon szép,
nyugodt elegáns készterméket ad.
Alapanyagként a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén termesztett érett
almát vagy az almafeldolgozásból származó fő- és mellékterméket használják fel.
A leggyakoribb almafajták: Jonathan, Jonagold, Golden, Red Delicious és Idared.
Érzékszervi tulajdonság: a hagyományos réz kisüstön történő lepárlás és a
többszöri ﬁnomító eljárás enyhe ízű és illatú, kellemes aromájú almapálinkát
eredményez. A szabolcsi almapálinka tükrösen tiszta, frissen színtelen, az
érleléstől enyhén sárga, kellemes almaízű és -illatú gyümölcspárlat.
Alkoholtartalom: legalább 40 V/V%.

Hozzávalók:
kacsamell: 2 kg
rozmaring: 5 dkg
olaj: 0,5 l
só: 4 dkg
bors: 3 dkg
almapálinka: 1dl
fokhagyma: 10 dkg
vaj: 50 dkg
alma: 70 dkg
szilva: 50 dkg
meggy: 50 dkg
fahéj: 3 rúd
méz: 10 dkg
cukorborsó: 10 dkg
petrezselyem: 1 csokor
burgonya: 2 kg

Sütés előtt néhány órára a kacsamellet
bepácoljuk a következő módon. A kevés olajos
páchoz felhasználunk almapálinkát, rozmaringágat, kevés borsot és fokhagymát. Belehelyezzük a kacsamellet és hűvösben pihentetjük. Míg a kacsamell pihen, elkészítjük a hozzá
illő gyümölcsragut. Almát, meggyet és kevés
fanyar gyümölcsöt vajon mézzel megpárolunk,
kevés almapálinkával ízesítjük. A kacsamelleket lecsöpögtetjük, majd sózzuk és kevés
olajon piros ropogósra sütjük mind a két
oldalát, majd 10 percre 190°C fokos sütőben
rosera sütjük. Tálaláskor legyező alakra szeleteljük, mellé helyezzük a gyümölcsragut,
köretként hordóburgonyát és vajas cukorborsót kínálunk hozzá.

ÚJFEHÉRTÓI
MEGGYPÁLINKA

Az újfehértói meggypálinka gyümölcse az a
meggy, amelynek vadon termő példányai már a mai
Újfehértó létrejötte idején, a 17. század eleje óta
megtalálhatók voltak. Ezt a meggyet fogyasztották
kiváló tápértéke miatt, de emésztési problémákra,
székrekedés ellen, szívpanaszra, sőt veseelégtelenségre is. Valószínűleg, ez is oka volt annak, hogy mint
„felesleget” csak későn, a 19. század végétől keverték a gyümölcshulladékba, hogy cefrévé válva a
pálinka alapanyagául szolgáljon. A jó pálinka alapja a
kiváló minőségű gyümölcs, melynek beltartalmi
értékei kimagaslóak. Ennek alapvető feltétele, hogy
a gyümölcs termesztésére legalkalmasabb termőhelyet válasszák, amely Újfehértó esetében szerencsésen megvalósul.
Az Újfehértói meggypálinka előállításához
kizárólag az Újfehértói fürtös és a Debreceni bőtermő fajták használhatók.
Érzékszervi tulajdonság: tükrösen tiszta, színtelen, kellemes meggyízű és illatú, jellegében fellelhető a gyümölcs friss zamata és a magjellegből
adódó marcipánosság.
Alkoholtartalom: legalább 40 V/V%.

MEGGYES PANNA COTTA
Hozzávalók:
tej 2,8%: 0,5 l
tejszín: 0,5 l
vaníliarúd: 2 db
kardamon: 5 g
cukor: 20 dkg
aszpik: 2 dkg
meggy: 40 dkg
vaj: 5 dkg
méz: 5 dkg
meggypálinka: 0,5 dl
mentalevél: 10 db

A meggyet kimagozzuk majd cukor
hozzáadásával meggyszószt készítünk.
Ízesítjük meggypálinkával és Y poharakba
tálaljuk, mindegyikbe egy-egy kanállal.
A tejet a kikapart vaníliarúddal közepes lángon felforraljuk a kardamommal
és a tejszínnel együtt. A kristálycukrot a
zselatinnal alaposan elkeverjük, majd a
már a lángról levett tejes alaphoz keverjük. Legalább 5 percig kevergetjük, majd
szűrön keresztül a már előkészített
meggyes poharakba szűrjük. Legalább 6
órán keresztül hűtőszekrényekbe rakjuk.
Tálaláskor mentával díszíthetjük.

A KULTURÁLT
PÁLINKAFOGYASZTÁS
SZABÁLYAI

A pálinka baráti beszélgetések, ünnepi étkezések gasztronómiai
élvezetének megkoronázása. Egyaránt fogyasztható étkezés előtt
aperetívként, és étkezés után digestívként. E nemes ital illat- és
aromaanyaga leginkább 17-20 C°-on teljesedik ki.
A pálinkás pohár egy talpas pohár, melynek tulipán formája van, ezért
szokás tulipános pohárnak is nevezni. A pohár alsó öblös része a pohár
közepe felé irányítja az illatokat, és a felső kiszélesedő rész pedig ezt a
koncentrálódott illatot közvetíti a pálinkát fogyasztó felé. Erre azért van
szükség, mivel pálinkát kis mennyiségben fogyasztunk, és ennek is
elegendőnek kell lennie, hogy a pálinka megmutassa az értékeit.
A pálinkát ajánlott apró kortyokban ízlelgetni, hogy szájunk minden
szegletébe jusson a tüzes nedűből.

PÁLINKA LOVAGRENDEK
A pálinka régi fényének helyreállításával, a
pálinkák megismertetésével, valamint minőségének folyamatos javításával foglalkoznak a különböző pálinka lovagrendek. Fő céljuk, hogy a
Magyarországon közfogyasztás céljából termelt
minőségi pálinkákat megismertessék a világgal a
hagyományok megőrzésén, népszokások felelevenítésén, rendezvények, pálinka-bemutatók,
kóstolók szervezésén keresztül. Bár az országban
több pálinka lovagrend működik, de céljuk közös:
az italkultúrában méltó helyre emeljék a hazai
pálinkákat.

