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KIRÁNDULÁS? KINCSKERESÉS? VADÁSZAT? GASZTROTÚRA? 
 

 

PÁRATLAN ÉLMÉNYT NYÚJTÓ KALAND A   

NEFAG Zrt. VENDÉGEKÉNT 
 



Tudta, hogy a karcagi hata r 

dé lkéléti ré szé n domboro-

dik égy szé p alaku  halom, 

ézt névézik Apava ra nak.? 

Ré gén, dé mé g a mu lt é v-

sza zad déréka n is, hatalmas 

kitérjédé su  mocsarak vétté k ko ru l. A hajdani hadja ra sok idéjé n, a to ro k-

tata r ido kbén, Karcag né pé nék éz a halom volt ménédé khélyé. Ezé rt névéz-

té él az uto kor Apava ra nak, vagyis apa ink va ra nak. 

      

KARCAG-APAVA RA 

Tudta, hogy az Alfo ldi to lgyés ér-

do k égy ré szé bén kitu no  é létfélté -

télékét tala lnak a fo ldalatti gom-

ba k é s bo vén térémnék? Az érdé -

szét téru lété n tala lhato ak Ma-

gyarorsza g légjobban térmo  nya ri 

szarvasgomba s téru létéi, amé-

lyékbo l ké pzétt kéréso kutya k sé-

gí tsé gé vél félké szu lt szakémbé-

rék, a légkí mé létésébb mo dszér-

rél gyu jtik a gomba t. Ez a gyu jté s é s a féllélé s o ro mé soka ig csak kévé s, iga-

za n u gyés gomba sznak adatott még, dé ma ma r az o  ségí tsé gu kkél, a mi ér-

déinkbén ba rki sza ma ra mégtapasztalhato . 

AZ ALFÖ LD-A SZARVASGÖMBA K HAZA JA 



REKÖRD-A SZARVASGÖMBA K Ö RIA SA 

           Tudta, hogy na lunk tala lta k  

           még az éddigi légnagyobb  

           nya ri szarvasgomba t Magyar 

           orsza gon? A to mégé 1280 

gramm, azaz to bb, mint égy kilogramm! A vila g légnagyobb gomba ja to l csak 

20 gramm va lasztja él é s ma is a Mézo gazdasa gi Mu zéum kia llí ta sa nak ré -

szé . 

A PRÖGRAM 

Szarvasgomba-vada szat 

Program helyszíne:  

NEFAG Zrt. Karcag-Apava ri Vada szha za 

5300 Karcag, Apava ra,  

Fo ldrajzi koordina ta k: É 47° 18' 38", K 20° 56' 18" 
 

A Karcag-apava ri vada szha z Budapéstto l kb. 170 km-ré, Hajdu szoboszlo to l 

kb. 35 km-ré Karcag hata ra ban, a 4-és sza mu  fo u t, a Hortoba gy-Béréttyo  é s 

a Karcagot Bucsa val o sszéko to  u t a ltal hata rolt ko zél 600 hékta ros érdo té-

ru létén tala lhato .  

Sí k alfo ldiés jéllégu  a ta j. 

  



 

Ebbén a csoda s ko rnyézétbén va rjuk la togato inkat szakke pzett gomba -
szokkal és speciálisan kiképzett gombakereső kutyákkal. Az érké-
zo  véndé gék lé tsza ma to l fu ggo én égy vagy to bb gomba sszal indulunk 
kérésé sré égy max. 20 fo bo l a llo  csoporttal.   

 

A 1,5-2 órás terepi bemutató során a Vadászház környézétébén lé-
vo  érdo téru lété n mégtékintju k a szarvasgomba gyu jté si mo dja t, alapvé-
to  tudnivalo kkal bo ví tju k ismérétéinkét a trifla ro l, hagyoma nyairo l é s 
félhaszna la sa ro l. Kiké pzétt kéréso  kutya k mutatja k még a gomba lélo -
hélyé t, ahonnan gondos o vatossa ggal félszédju k, majd visszatakarjuk a 
térmo  foltot.  

 

 

 

Program megnevezése: 

Szarvasgomba-vada szat 

 

Program tartalma: 

Az é rdéklo do két a NEFAG Zrt. Karcag-
Apava ri Vada szha za na l, szarvasgomba s pa -
linka ko stola sa val égybéko tvé fogadjuk. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ezt ko véto én vétí tétt ké pés élo -
ada s, valamint isméréttérjészto  
kisfilm o sszégzi az aznap gyu jto tt 
ismérétéinkét. Tova bba  léhéto sé g 
nyí lik a szarvasgomba-vada szat 

sora n gyu jto tt trifla k, illétvé szarvasgomba bo l ké szu lt térmé kék még-
va sa rla sa ra, égy ro vid bémutata st ko véto én. Hazavihétju k a gomba t so -
ban, olajban, mé zbén, szélétélvé vagy égé szbén, dé mindénké ppén fé-
léjthététlén zamata val.  

 

Program időtartama 

4 o ra  
 

A programra jelent-
kezők min. létszáma: 
7 fő 

(Enné l kévésébb jéléntké-
zo  ésété n a program a ra 
fix. 66.500 Ft + A FA) 

 

A program ára:  

 9500 Ft/fo  + A FA 

A sikérés vada szatot ko véto én véndé géin-
két égy igazi magyaros í zvila gu , 3 foga sos 
é tkézé sré (szarvasgomba s lévés, magya-
ros/vadé tél, désszért) invita ljuk, égy po-
ha r bor kí sé rété bén. 
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Kérjük előzetesen jelezni a részvételi szándékot az  
alábbi elérhetőségeken:  

 

NEFAG Zrt. 

 Terjéki Tímea projektasszisztens 

Telefon: +36/20 471-6296 

E-mail: t.terjeki@nefag.hu 

 

Web: www.nefag.hu/szarvasgomba 
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