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MAKARÓNÉ ORVOS KATALIN

KESZTHELYI JENŐ

Lenti , Akácfa utca 1/c.
Telefon: 92/354-739
E-mail: makaroneorvoskatalin@gmail.com

Lenti, Sugár út 39.
Telefon: 20/220-3637
E-mail: keszthelyi.jeno@intarziamuvesz.hu

Makaróné Orvos Katalin családi vállalkozásában hagyományos eljárással készülnek a házias húsipari termékek. Hiánypótló, egészséges hozzávalókból minőségi termékeket állítanak elő és értékesítik vevőiknek.
Ínycsiklandozó készítményeik közé tartoznak kolbászok, hurkák, sonkák, szalonnák, zsír és tepertő. Áruikat látva biztos lehet abban a vásárló, hogy hozzáértő
emberek elsőrangú termékeit szerezheti be.

Keszthelyi Jenő, intarziaművész egyik fő profilja a magyar gímszarvas portré és életképeinek elkészítése,
lovak és madarak ábrázolása illetve a portrékészítés.
A világon egyedülálló portrégyűjteménnyel rendelkezik fa intarzia műfajában. A Millennium évében száz
főből álló, 20. századi magyar vadász portré és életrajzot tartalmazó emlékalbumot jelentetett meg „Száz
év, száz vadász” címmel.

A kiadvány készítésében közreműködött:
Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft.

Helyi termelők, kézművesek,
bemutató gazdaságok
Lentiben, Letenyén, Zalalövőn
és környékükön

A kiadvány az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió
és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.

HÓBOR JÓZSEFNÉ

TAKÁCS ZSUZSANNA

MICSKÓ JENŐNÉ

VÖLGYI LÁSZLÓNÉ

Lenti, Vörösmarty Mihály utca 24/F 3/10.
Telefon: 30/496-5411
E-mail: h.eva1120@freemail.hu

Lenti, Vörösmarty Mihály utca 2/A.
Telefon: 20/529-3375
E-mail: tazsu69@gmail.com

Lenti, Vörösmarty út 24/A 4/13.
Telefon: 70/948-8008
E-mail: micsibi@freemail.hu

Lenti, Bethlen Gábor utca 50/B.
Telefon: 30/496-5410
E-mail: vagi966@citromail.hu

Hóbor Józsefné régóta foglalkozik textiljátékok készítésével. Rendkívül népszerűek a kézzel készített, varrott, vatelinnel töltött, könnyen mosható játékai, mint
például babák, bohócok, ujjbábok és zoknikukacok,
szezonális ajándékok, levendulás termékek. Egyedi
szabásminta alapján dolgozik. Mindig figyel a vevők
igényeire. Boldogan tart kézműves foglalkozásokat,
szervez játszóházat az érdeklődőknek.

Takács Zsuzsanna körülbelül öt évvel ezelőtt kezdett
el szalvétatechnikával alkotni. Később bővítette termékpalettáját, például faliórák, teásdobozok, varrós
dobozok, ajtókopogtatók, ládikók készítésével. Ünnepekre, családi összejövetelekre szívesen készít speciális
ajándéktárgyakat, mint például angyalkás díszeket.
Nagyon szeret gyerekekkel foglalkozni, kézműves foglalkozásokat tartani az érdeklődőknek.

Micskó Jenőné több mint tíz éve kezdett el kézművességgel foglalkozni. Eleinte üvegképeket, gipsz-hűtőmágneseket, textilből telefontokokat és tolltartókat
készített, jelenleg elsősorban paverpol technikával
alkot. Lehet festeni, színezni vagy antikolni. Végtelen
lehetőséget rejt magában ez a technika. Mindemellett
mandala köveket is boldogan készít. Minden színnek,
formának saját jelentése van.

Völgyi Lászlóné nagyjából nyolc évvel ezelőtt fordult
a kézművesség felé. A horgolási technikák elsajátítását követően bővítette kínálatát különféle díszekkel,
díszüvegekkel, levendulás termékekkel, dekupázsolt
fa dobozokkal, ékszertartókkal zsebkendőtartókkal,
ceruzatartókkal. Ezenfelül pálinkás üveget is szívesen
dekorál. Mindig kész az új ismeretek elsajátítására.
Kínálatát folyamatosan bővíti.

SZEKERES KATALIN
Lenti, Hársfa utca 1/A.
Telefon: 30/217-2142
A Szekeres családnak az egyik legfontosabb célkitűzése,
hogy a hetési térséget a tökmagolajukon keresztül minél szélesebb körben megismerjék az emberek. A család 1995 óta termel héj nélküli magokat adó olajtököt.
A 100%-os tökmagolaj nemcsak finom de egészséges,
gyógyászatilag is elismert csemege. A tökmagolaj leginkább salátaolajként fogyasztható. A mag pedig szárítva és pirítva egyaránt igazi finomságnak számít.

BURJÁN EMESE
Eszteregnye, Csíkfa utca 15.
Telefon: 20/551-6112
E-mail: mivesjoghurt@zoldnet.hu
Burján Emese és családja által vezetett Míves Tejmanufaktúra számos díjjal, elismeréssel büszkélkedhet.
A joghurtok Kiváló Helyi Termék díjat, sajtjai két országos sajtverseny különdíját nyerték már el. Készítményeik tartósítószer-,adaték-, és színezékmentesek.
Saját teheneik tejét dolgozzák fel és az ebből készített
termékeiket helyben termesztett gyümölcsökkel, fűszernövényekkel gazdagítják.

ZSUPÁN JÓZSEF

KULCSÁR GÁBOR

MOLNÁR JÁNOS

KOVÁCS GYULA

Csesztreg, Deák Ferenc utca 33.
Telefon: 92/373-858
E-mail: mostar@gmail.hu

Csesztreg, Kerkai Jenő utca 1.
Telefon: 70/944-5774
E-mail :kulcsargabor2@t-online.hu

Kozmadombja, Jókai utca 20.
Telefon: 30/237-6033
E-mail: molnarkozmadombjarol@gmail.com

Pórszombat, Petőfi Sándor utca 1/A.
Telefon: 30/235-1063
E-mail: tunderkertek@gmail.com

Zsupán József, csesztregi festőművész képeiből árad
a szülőföldje iránti szeretet és ragaszkodás. Rusztikus,
természetközeli alkotásai történeteket mesélnek el.
A színek mesterének tartott művész legkedvesebb
témái közé tartozik a cáki pincesor, a göcseji boronás
házak, a hetési porták és Pityerszer környéke. A művész sajátossága, hogy leginkább spaklival fest, melynek használata egy egyedi technikát igényel.

Kulcsár Gábor régóta foglalkozik almatermesztéssel.
Kínálatában megtalálható 10 különböző fajtájú étkezési alma: idared, jonagored, jonaprince, gála, golden,
braeburn, topáz, sampion, granny smith(zöldalma).
Az étkezési alma mellett natúr almalevet és almaecetet is vásárolhatuk a termelőtől. A termelő integrált
termelési módszert alkalmaz, melyhez nélkülözhetetlen a megfelelő szakmai felkészültség.

Molnár János, az egykori színikritikus egy apró zalai
településen, Kozmadombján készíti határokon túl
is ismert és kedvelt kecskesajtait. Termékei között
megtaláljuk többek között a fehérpenésszel élő, rozmaringgal és faszénnel kezelt sajtot, a rúzsos sajtot és
egy speciális kecskekrémsajtot. A környék és a főváros
számos neves éttermében, delikátesz üzletében megkóstolhatóak termékei.

Kovács Gyula, a Tündérkert mozgalom elindítója régi
magyar gyümölcsfajták felkutatásával és megőrzésével foglalkozik. Munkássága egy egyedülálló génbank
létrejöttét eredményezte. A tőle származó gyümölcsfa oltványok megvásárlásával hozzájárulhatunk a régi
magyar gyümölcsfajták népi gyógyászatban, régmúlt
gasztronómiájában betöltött szerepének elterjesztéséhez. Mindemellett kiváló gyümölcsecet választékkal bír.

TÁNCZOS CSABA

HÁRI CSABA

SÁGVÁRI ENDRE

SIMON ZOLTÁN

Pórszombat, Ady Endre utca 26.
Telefon: 30/233-3520
E-mail: tanczoscsaba@gmail.com

Becsehely, Kossuth Lajos utca 242.
Telefon: 30/268-8546
E-mail: haricsaba1975@gmail.com

Letenye, Kossuth Lajos utca 12-14.
Telefon: 30/979-7335
E-mail: mangalicaletenye@gmail.com

Csörnyeföld, hrsz. 6161.
Telefon: 30/979-4639
E-mail: szoli@enternet.hu

Tánczos Csaba felmenőitől kapta örökül méhészetét,
melyet aztán szakemberek tapasztalataival és szakkönyvek tanulmányozásával kiegészítve tökéletesített.
Csesztregen és Pórszombaton is működik méhészeti
telephelye a családnak. Termékei közül kiemelendő a
virágméz, az akácméz, illetve a krémméz, a propolisz
és a virágpor. Elsősorban a termelőtől illetve a környék
néhány üzletében lehet megvásárolni készítményeit.

Hári Csaba 2014-ben kezdte méhészeti tevékenységét. Jelenleg 25 méhcsaládról gondoskodik. Készítményei között megtaláljuk a repcemézet, az akácmézet, a vegyes virágmézet és a különböző ízesítésű
mézeket, mint például a levendulás, a bodzás, a mentás, a mogyorós, a fahéjas, a csokis és a diós mézeket.
Emellett még méhviasz gyertyákat és propolisz cseppet is vásárolhatunk a termelőtől.

Ságvári Endre családi vállalkozásában mangalica tenyésztéssel és feldolgozással foglalkozik. Az állatokat
csak gabonával és természetes táplálékkal etetik,
illetve ridegtartásban tartják. Termékeit tartósítószer
nélkül, 5 fűszer keverékével ízesíti. Készítményei között megtaláljuk többek között a füstölt mangalica
kolbászt, mangalica szalámit, angol szalonnát, kolozsvári szalonnát és a darabolt sonkát is.

A Zalai borvidék muramenti körzetének egyik kiemelkedő pincészetét vezeti Simon Zoltán szőlész-borász.
Élénk, savakban gazdag, testes, saját termesztésű borait megkóstolhatjuk pincészeténél illetve a Zalai térség
rendezvényein,fesztiváljain. Kínálatát gazdagítják fehérszőlő és kékszőlő fajták egyaránt. A csörnyeföldi Simon
Pincében előzetes bejelentkezést követően az év minden időszakában lehetőség van borkóstolóra. A házigazda a borok mellé tájjellegű ételeket kínál vendégeinek.

HARCZ ENDRE

TUBOLY ZOLTÁN

TÓTH KÁROLY

LENGYELNÉ CSONDOR KATALIN

Becsehely, Táncsics Mihály utca 115/A.
Telefon: 20/491-0473
E-mail: harcz.endre@gmail.com

Tormafölde, Szent János hegy
Telefon: 30/929-8436
E-mail: tuboly.zoltan@tubolypince.hu

Iklódbördőce, Fő út 102.
Telefon: 70/940-0435
E-mail: iklodbordoceimangalica@gmail.com

Iklódbördőce, Rózsa Ferenc utca 36.
Telefon: 70/3792572
E-mail: lengyelnecsondorkata@gmail.com

Harcz Endrének közel 20 éves tapasztalata van gyümölcstermesztésben. A közösségi oldalakon illetve
személyesen is szívesen ad tanácsot. Testvérével,
Balázzsal másfél hektáron termelik a több mint 800
fát számláló egzotikus gyömölcsöt, a kákit vagy más
néven kákiszilvát, datolyaszilvát. Eme különleges gyümölcs éretten finom, édes, lédús és tele van a szervezet számára fontos vitaminokkal.

Tormaföldén, gyönyörű természeti környezetben található a Tuboly család kézműves pincészete. Minősített boraik szűretlenek, saját élesztő használatával
készülnek. A térség egyik legjobb borászata hagyományos technológiával készíti mintegy 6 fajta borát.
Mindemellett házi pálinkát, lekvárt és gyógykertjük
legjavát is szívesen kínálják a betérő vendégeknek.
Örömmel tartanak borkóstolókat is.

Tóth Károly a családi hagyományokat követve kezdett
el mangalicák tenyésztésével foglalkozni. Az állatok
szabadtartásban, karámos-kifutós elhelyezésben vannak. Termékeit hagyományos, házi eljárással készíti és
a készítmények a fűszerezésen kívül adalékanyagot,
tartósítószert nem tartalmaznak. Ínycsiklandozó húskészítményei között megtaláljuk a füstölt sonka-és
szalonnaféléket és a töltelékárukat is.

Lengyelné Csondor Katalin évek óta foglalkozik a
környező erdők és mezők jótékony hatású kincseinek
összegyűjtésével és a kertjében megtermelt fűszer- és
gyógynövények felhasználásával készíti termékeinek
sokaságát. Mindemellett Katalin híres történetmesélő, 12 mesekönyvet írt mindez idáig. Nagy szeretettel
és hatalmas készülődéssel fogadja a gyógynövények
iránt érdeklődőket.

GERENCSÉR ISTVÁN

JÓZSA LÁSZLÓ

HÁCSKÓ IMRÉNÉ

NAGY M. KATALIN

Lenti, Csörgő utca 2.
Telefon: 30/956-3536
E-mail: akacia20@gmail.com

Lenti, Béke utca 54.
Telefon: 30/871-7575
E-mail: lacko.jozsa@gmail.com

Lenti, Zöldmező utca 11.
Telefon: 30/910-5674
E-mail: haziszotteszsuzsa@gmail.com

Lenti, Török Erdő utca 34.
Telefon: 70/375-7379
E-mail: nagymkatalin@freemail.hu

Gerencsér István nagyapjának örökségét szakmai tanulmányok elvégzésével és tapasztalatcserével kiegészítve folytatta és tökéletesítette. A méhész legfőbb
céljai között szerepel az antibiotikum nélküli és a cukormentes méz kultúrájának elterjesztése. Termékpalettáján szerepel többek között a vegyes virágméz, a
repceméz, az akácméz, a facélia méz és a szolidágó
méz , más néven aranyvesszőfű méz.

Józsa László és családja a már működő Tésztagyárat
vette át 2010-ben és szakmai tudásukkal, saját fejlesztésekkel tökéletesítették száraztésztáikat. Házias
jellegű, 8 tojásos levestésztáikon és 4 tojásos köret
tésztáikon érződik a minőségi hozzávalók felhasználása, az odaadó munka és a családi összetartás. Legkeresettebb termékük a cérnametélt, mely Termékdíjjal
gazdagította a vállalkozást.

Hácskó Imréné, a hetési, népi szőttes készítő az otthonában berendezett műhelyben, egy 150 éves szövőszéken alkot. Természetes anyagokból, vagyis lenből,
pamutból és kenderből készülnek a Hetés gazdag
szín-és motívumvilágát megjelenítő szőttesei. Szívesen tart szakmai tanfolyamokat, oktatást a mesterség
iránt érdeklődőknek. Termékpalettáján szerepel többek között az abrosz, függöny, díszpárna, tarisznyák.

Nagy M. Katalin, kézműves mindig is fontosnak tartotta a hagyományőrzést, a népszokásokat. Többféle
technikával dolgozik. Termékpalettáján szerepelnek
többek között apró ajándéktárgyak, textilből és levendulából készült termékek, angyalkák és házi áldások,
papír tündérlányok, autentikus népviseletbe öltöztetett babák. Nagy szeretettel készíti termékeit, mindenkit szívesen beavat a kézművesség rejtelmeibe.

