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GASZTRONÓMIAI ÉLMÉNYTÉR: 
AZ ÚJ KREATÍV HELY, KREATÍV EMBEREKNEK 

ÉS AKTÍV KÖZÖSSÉGEINKNEK, 
KREATÍV KEZDEMÉNYEZÉSEK MEGVALÓSÍTÓINAK

Törekszünk arra, hogy a helyi termelők, kézművesek 

termékei elérhetőbbek, ismertebbek legyenek.A 

környék vadon termő, ehető, gyűjthető növényei 

ismertebbé váljanak, a régi hagyományok, 

főzési-sütési eljárások újra használhatóak és 

tanulhatóak legyenek.

A mi feladatunk, hogy amikor 2019 tavaszán ez a 

remek hely kinyitja kapuit a nyilvánosság előtt, az 

elkészült gasztronómiaiés kulturális élménytér 

megteljen élettel. Azon dolgozunk, hogy 

fenntarthatóvá tegyük, környezettudatos, 

közösségfejlesztő, helyi értékeket megtartó 

programokat dolgozzunk ki, és valósítsunk meg 

közösségünk számára.
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keretében és támogatásával valósul meg. Projekt 

azonosító: HUHR/1601/2.1.3/0022



FENNTARTHATÓ ASZTAL – 
KULINÁRIS HAGYOMÁNYOK ÉS

INNOVÁCIÓK A BARANYA ZÖLDÚT 
MENTÉN (EAT GREEN)

A projekt célkitűzése, hogy erősítse a nemzetközi 

együttműködést, elősegítse a helyi értékek

és örökségek felértékelődését és felfedezését, 

hozzájáruljon az ökotudatosság növekedéséhez,

illetve, hogy környezettudatos és egészséges 

életmódra ösztönözze a lakosokat. Mindezt 

a fenntartható és környezettudatos gasztroturizmus 

fejlesztése révén kívánja elérni. Ezen célok

szolgálatára készül Cserkúton a kulináris műhely 

és közösségi tér.

Bízunk benne, hogy az új, egyedi turisztikai 

attrakciók következtében a projekt által érintett 

terület turisztikai pozíciója erősödik, a térségünkbe 

látogatók száma emelkedni fog és a helyi közösségek

hosszú távon is profitálnak majd 

az Eat Green projekt eredményeiből.

Az EatGreen -HUHR/1601/2.1.3/0022 pályázat 

keretein beül a cserkúti hivatal udvarában, a régi pajta 

helyén kialakításra kerül egy új épület, ami teljesen 

felszerelt, modern konyhával, és 80 fő befogadására 

alkalmas rendezvényteremmel rendelkezik majd. 

Ez egyrészt megoldást nyújt majd egy régi 

problémára, hiszen az eddig kultúrházként működő 

épületet a falu már kinőtte. Kiváló helyszín lesz 

a nagyobb rendezvényeknek, szakköröknek, 

kluboknak, civil szervezetek és a helyi illetve a régió 

lakosságának programjaihoz, eseményeihez.

A gasztronómiai élménytér projekt fő céljahogy 

elősegítse a helyi értékek megerősödését, 

hozzájáruljonaz ökotudatosság fejlesztéséhez, 

valamint a környezettudatos és egészséges 

életmódra ösztönözze az idelátogatókat.

A helyszín mind a helyi, mind a környékbeli civil 

szervezetek, továbbá a régió lakosai számára 

elérhetővé válik. A nyitottan működő színtér 

rendszeres és formabontó, nem mindennapi 

események helyszíne is lesz egyben. 

Valóban élmény kínál majd mind gasztronómiai, 

mint turisztikai szempontból.


