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TÖRTÉNELMI MÚLT 

• A Zsindelyes tanyát az 1850- es években létesíthették és ekkor a Dessewffy család 

birtokolta. 

• A Dessewffy család megjelenése és birtokszerzése meghatározó szerepet töltött be 

Szabolcs vármegyében, a Zsindelyes tanyán a XVIII. és XIX. században. 

• Ezt Bagoly István okleveles gépészmérnök dédapjának (Csanádi Adorján, aki a Dessewffy 

uradalom tiszttartója volt) hagyatékából előkerült térkép igazolja. 

     

 

 



TÖRTÉNELMI MÚLT 



TÖRTÉNELMI MÚLT 

• A szeszgyártás nem volt idegen a Dessewffyeknek, ezt a tényt az is bizonyítja, hogy 

Dessewffy Arisztid szeszgyári mérnöki végzettséggel rendelkezett. 

• A tanya épületei között megtalálható volt egy szeszgyár, ahol feldolgozták az uradalom, a 

község és a környező tanyák mezőgazdasági terményeit. 

• A gyümölcsök összegyűjtése, illetve az erjesztés jellegzetes kisüzemi, házkörüli 

tevékenység volt. 

 



TÖRTÉNELMI MÚLT 

• A pálinka kifőzését a kezdetektől külön főzdékben végezték, eleinte uradalmi ellenőrzés és 

adóztatás mellett, majd az 1920- as évektől megjelentek az államilag ellenőrzött 

szeszfőzdékben a szeszmérőgépek, ezáltal a termelés követhetővé vált. 

• Az alkohol forgalmazása a tanya kocsmájában valósult meg. 

• A Zsindelyes Kereskedőház Kft.  a pálinkafőzés hagyományát megőrizte és követi is a jövőben. 

• Szabolcs- Szatmár- Bereg megye klimatikus adottságai kedvezőek a „pálinkagyümölcsök” 

termelése szempontjából, ez eredményezi azt, hogy a gyümölcsök ízvilága kivételesen gazdag, 

ami a belőlük készült italok egyediségének záloga. 

 



HÍR VÉDJEGY HASZNÁLATI JOG ELNYERÉSÉRE PÁLYÁZOTT 
TERMÉKEINK 

• Zsindelyes Újfehértói Fürtös Ágyas Meggypálinka 

o Az Újfehértói fürtös meggyfajta termesztési igényei és a földrajzi terület adottságai szerencsésen egybeesnek,         

itt született az Újfehértói fürtös meggyfajta, innen származik Szabolcs- Szatmár- Bereg megye 

meggytermesztésének nagy része. 

o XIX. század elejétől nagyszámban jelentek meg gyümölcsfák (félvad cigánymeggy, Szilágyi- és Pándy- 

meggyfajták). 

o 1970- es években meggyültetvények is megjelentek a kisgazdaságokban (Pándy- meggy, Újfehértói fürtös 

meggy).  

o Az Újfehértón végzett fajtanemesítés eredményeként létrehozott Újfehértói fürtös meggyből készült pálinka 

harmonikus ízvilágát a további félévig tartó gyümölcsön való érlelése során kapja meg. A friss, édes-savas 

meggyszemek szakszerű feldolgozásával nyert pálinka a gyümölcságynak köszönhetően egy utánozhatatlan 

piros- bordó árnyalatot kap. Illatában az üde citrusos jegyek mellett a különböző virágillatok teszik bonbonossá 

a pálinkát. Zamatában a mandulás magjelleg egy hosszan lecsengő ízélményt kölcsönöz. 

 

 



HÍR VÉDJEGY HASZNÁLATI JOG ELNYERÉSÉRE PÁLYÁZOTT 
TERMÉKEINK 

• Zsindelyes Besztercei Szilvapálinka 

o A közismert besztercei szilva régi, hagyományos magyarfajta. 

o Magyarországon a középkor végén tűnt fel. 

o Magyarországon a szilvatermesztés igen népszerű, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

tradícionális.  

o A besztercei szilvából főzött pálinka összehasonlíthatatlan más pálinkával, hiszen a 

gyümölcs egyike az aromákban leggazdagabb szilvafajtáknak. 

o Összetett jellegét leginkább egy lágy, édes nektár jelleg és a karakteres marcipános 

magjelleg határozza meg. Az eperfahordóban történő érlelés nemcsak a pálinka színét 

tette hangulatosabbá, de ízében is kellemesen jelen van a hordó. 

 

 



HÍR VÉDJEGY HASZNÁLATI JOG ELNYERÉSÉRE PÁLYÁZOTT 
TERMÉKEINK 

• Zsindelyes Vilmoskörte Pálinka 

o A vilmoskörte a „körték királynője.” 

o Nemcsak formája, de íz- és zamatanyaga is a tökéletesség, a méltóság, a teljes 

elegancia demostrálása. 

o A kellőképpen beérett, szalmasárga vilmoskörte édes- citrusos lendületét a 

tölgyfahordós érlelés kompenzálja, ezáltal alkotva teljes harmóniát. 

 



HÍR VÉDJEGY HASZNÁLATI JOG ELNYERÉSÉRE PÁLYÁZOTT 
TERMÉKEINK 

• Zsindelyes Cseresznyepálinka 

o A környék egyik jellemző gyümölcse.  

o A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei időjárás kedvező a termesztéshez, mivel 

a cseresznye a téli hidegre nem érzékeny, viszont tavasztól a napsütéses 

órák száma meghatározó. 

o A ropogós, feketére érett cseresznyéből készített pálinka egy fenséges 

csokoládés zamattal kápráztat el minket, emellett jól felismerhetően füstölt 

mandulás illat jelenik meg. Egyszerű, de mégis fenséges. 

 

 

 



HÍR VÉDJEGY HASZNÁLATI JOG ELNYERÉSÉRE PÁLYÁZOTT 
TERMÉKEINK 

• Zsindelyes Kajszibarack Pálinka 

o A nap érlelte, puha húsú kajszibarack illata leginkább rózsa és virágillatok 

kombinációit forrasztja eggyé. Íze a magkarakter mandulás 

kesernyésségét, valamint nagymamáink baracklekvárját idézi fel. 

 

 



HÍR VÉDJEGY HASZNÁLATI JOG ELNYERÉSÉRE PÁLYÁZOTT 
TERMÉKEINK 

• Zsindelyes Szabolcsi Almapálinka 

o A gyorsan melegedő nyírségi homoktalajok megkötésére igen alkalmasnak bizonyult az 

almafák telepítése. 

o A gyümölcstermő terület 50 %- át összefüggő, nagy almaültetvények borítják, ezzel a 

szabolcsi táj országosan ismert gyümölcse lett. 

o A kezdetektől jellemző volt az alma szeszipari célú felhasználása. 

o Az almapálinka a legnagyobb mennyiségben előállított szeszesital, a tájegységen a 

leggyakrabban fogyasztott pálinkává vált. 

o A Szabolcsi Alma hagyományosan megterem a környékünkön, amely a szabolcsi tájjellegnek 

és az itt megtermő zamatos és lédús almáknak köszönhetően földrajzi eredetséget élvez. A 

fahéjas, édeskés ízeket a tölgyfahordó enyhén füstös karaktere teszi még különlegesebbé. 

 

 

 

 

 

 



HÍR VÉDJEGY HASZNÁLATI JOG ELNYERÉSÉRE PÁLYÁZOTT 
TERMÉKEINK 

• Zsindelyes Újfehértói Meggypálinka 

o A meggy vadon termő példányai már a település létrejöttekor 

megtalálhatóak voltak a határban. 

o A meggy termesztési igényeihez Újfehértó és környéke kiváló földrajzi és 

klimatikai adottságokkal rendelkezik, így nem véletlen, hogy a XVII. század 

második felében ezen a területen alakult ki a meggytermesztés kultúrája. 

 

 



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! 


