PONUKA KURZOV – PREDBEŽNÝ PLÁN, KTORÝ SA BUDE
MENIŤ V SÚLADE S POŽIADAVKAMI ÚČASTNÍKOV
KURZ TRADIČNEJ VÝROBY VÍNA, - tréning pre miestnych, ktorí sa chcú

naučiť tradičnú technológiu výroby tokajského vína. O tajomstvách tokajského vína
bude pripravená publikácia.
KURZ DEGUSTÁCIE VÍNA – kurz poskytujúci vedomosti pri rozlišovaní
kvality vín pre záujemcov z regiónu aj mimo neho.
KURZ TRADIČNÉHO PEČENIA CHLEBA – zameraný na získanie
zručnosti piecť domáci chlieb tradičnou metódou. Miesto tréningu obec Čerhov,
kde takáto pec stojí.
KURZ VČELÁRSTVA - VÝROBA MEDU Z TOKAJA – tradičný chov
včelstiev pomaly upadáva. Med z TOKAJA má zvláštnu chuť v dôsledku vegetácie
rastúcej na tufoch.

KURZ TRADIČNÝCH VÝROBKOV Z OREZANÝCH PRÚTOV
VINIČA, Z DREVA - výroba upomienkových predmetov z miestneho materiálu
(drevo, prúty viniča, tuf a i.)

KURZ SUŠENIA OVOCIA, HROZNA – tradičnú techniku zberu

polosuchých bobúľ v TOKAJI je príležitosťou využiť na výrobu hrozienok z TOKAJA.
KURZ GASTRO ŠPECIALÍT – tréning prípravy tradičných jedál z TOKAJA“.
Účastníci tréningu budú mať možnosť získať zručnosti pri príprave tradičných
jedál.
KURZ PRE POSKYTOVANIE UBYTOVANIA NA SÚKROMÍ –
tradičná tokajská pohostinnosť – tréning prípravy vybranej skupiny vlastníkov
domov na poskytovanie ubytovania na súkromí. Ponuka takéhoto ubytovania v
regióne Tokaj chýba. Účastníci tréningu získajú základy nevyhnutných štandardov
pre poskytovanie ubytovania a ekonomické a právne rady pre prevádzkovanie
ubytovania na súkromí v súlade s legislatívou.
Rozsah: každý kurz bude tvoriť iný počet stretnutí – podľa príslušného
plánu
Kurzy sú určené pre dospelých a mládež od 14 rokov.
Začiatok organizovania kurzov je naplánovaný na január 2014.

OŽIVENIE TRADIČNÝCH REMESIEL – „REMESLO AJ NA
TOKAJI MÁ ZLATÉ DNO“ TRÉNINGOVÝ PROGRAM
Vzdelávacia aktivita, ktorá je zameraná na oživenie tradičných
remesiel v regióne.
Pod vedením skúsených lektorov budete mať možnosť zúčastniť sa na ľubovoľnom
kurze a získať tak teoretické vedomosti i praktické zručnosti, ktoré budete môcť neskôr
zúročiť v rámci vybraného remesla či už ako svoju záľubu pre vlastné potešenie alebo
ako základ Vášho budúceho podnikania.
Ľudia v regióne, ich predkovia, odjakživa spracovávali miestne prírodné suroviny,
vyrábali rôzne produkty. V súčasnosti značná časť remeselných postupov, produktov
postupne zaniká, lebo sú náročné na zručnosť a prácnosť, ktorú treba pri ich výrobe
preukázať. Oživením týchto tradičných techník a technologických postupov sa rozšíri
ponuka produktov a služieb pre cestovný ruch - pribudnú nové regionálne produkty a
služby na Tokaji.

Z hľadiska zachovania kontinuity je dôležité, aby sa záujemci pravidelne
zúčastňovali na stretnutiach.
Technika, náradie a pomôcky obstarané pre jednotlivé kurzy ako aj informačné
materiály budú zabezpečené organizátorom kurzov.
Termín prijímania prihlášok (počet účastníkov obmedzený):
do 20. januára 2014
V prípade záujmu si vyžiadajte záväznú prihlášku emailom na adresu
matulayova@tvc.sk alebo macikova@tvc.sk. Prípadne nás kontaktujte
ohľadne ďalších informácií na čísle 0905 480 113 alebo 0915 999 009.
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