1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat
az „Epertermesztés”
települési és tájegységi értéktárba történő felvételéhez

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1.

A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Sándorfalvi Kulturális Központ

2.

A javaslatot benyújtó
Név:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:

személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Gajdosné Pataki Zsuzsanna
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 6.
06 (62) 251-291
sfalvakultura@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1.

A nemzeti érték megnevezése: Epertermesztés

2.

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszer egészség és
 épített
gazdaság
életmód
környezet
 ipari és műszaki
 kulturális
 sport
megoldások
örökség
 természeti környezet
 turizmus

3.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Sándorfalva közigazgatási területe

4.

Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
 települési
tájegységi
 megyei
 külhoni magyarság

5.

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és
történetének leírása
A szamóca eredetileg vadon terem, apró kis, piros gyümölcs, amellyel sok-sok
erdőben találkozhatsz, ha a szarvasok le nem legelik előled. Jellegzetes illata
és zamata van. Ennek a nemesített, termesztett változatát nevezik
földiepernek, ez terem ma a kertekben, és kapható a zöldségesnél. A földieper
nagyon hasonlít a szamócára, ám annál jóval nagyobb.
A termesztett szamóca eredetét Kelet-Ázsiába teszik, de a vadon élő szamócát
már az ősember is gyűjtögette, fogyasztotta. A római kori írásos anyagok már
megemlékeznek a vadon termő szamóca fogyasztásáról, de ismert volt a
germánok körében is, akik – mai szóval méregtelenítőként – nagyobb
mennyiségben fogyasztották. Termesztése a XV. század környékén kezdődött,
majd számos keresztezés, finomítás után alakultak ki a ma termesztett fajok.

Sándorfalva közelmúltjában mezőgazdasági tevékenységként megjelent a
földieper termelés.
A földieper virágzás után egy hónappal már érnek a szemek. Folyamatosan
érik, ami azt jelenti, hogy az érés alatt 2–4 naponként lehet szüretelni. Mivel
érzékeny gyümölcsről van szó, érdemes kora délelőtt szedni, amikor már nem
harmatos a szem, és még nincs túl meleg. A meleg és a pára káros a
gyümölcs további eltarthatósága szempontjából.
A földieperrel nemcsak mint táplálékkal találkozhatunk, hanem jelképként is
jelentős volt. Díszítő elemként rajzolták, hímezték. Hármas levélalakja a
Szentháromság jelképe lett, sok helyen még három szem szamócát is
áldoztak. A szegényebb emberek körében azonban egyszerű gyümölcs
maradt, amelyhez szinte elsőként jutottak hozzá a téli hónapok után, és
amelyről azt tartották, hogy bármennyit ehet belőle az ember, mégse lakik jól
tőle.
6.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Sándorfalva új mezőgazdasági tevékenysége, mely megélhetést is jelent sok
lakosnak.
A földieper egészséges: üdítő, fiatalító gyümölcs, vértisztító hatása van. Jó a
májbajok ellen, valószínűleg oldja a máj zsírlerakódásait, csökkenti a
koleszterinszintet is. Intenzív a sóoldó hatása.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
http://sandorfalva.hu
8.

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
http://vendegvaro-sandorfalva.hu
http://sandorfalva.hu

III. MELLÉKLETEK

