Święto Jagody w Chocianowie
Głównymi atrakcjami Święta jest promocja produktów lokalnych, rękodzielnictwa oraz międzynarodowy koncert pod nazwą ,,Świat pod Kyczerą’’. Podczas
Dni Jagody można skosztować najróżniejszych przysmaków jagodowych: tradycyjnych jagodzianek, mazurków, serników oraz tortów. Na stołach nie brakuje dżemów, powideł, soków, koktajli, win, pierogów i nalewek. Odbywa się również konkurs na najsmaczniejszy produkt jagodowy w kategoriach: nalewki
i wina jagodowe, wypieki, potrawy oraz przetwory. Potrawy prezentowane są
na udekorowanych stoiskach, spośród których najpiękniejsze jest nagradzane.
W ramach Święta Jagody, organizowany jest również konkurs zbierania jagód
na czas, który odbywa się w chocianowskich lasach przy wsparciu organizacyjnym Nadleśnictwa Chocianów.
TERMIN
1 lipca (sobota)
MIEJSCE
Stadion sportowy w Chocianowie,
powiat polkowicki
ORGANIZATOR
Chocianowski Ośrodek Kultury
www.chok.pl
KONTAKT
Krystyna Kozołup
tel. 76 818 55 80
e-mail: chok5@wp.pl
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CHOCIANÓW

Pečenica w Gościszowie

GOŚCISZÓW

TERMIN
1-2 lipca (sobota-niedziela)
MIEJSCE
Park Dworski w Gościszowie, powiat bolesławiecki
ORGANIZATORZY
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu,
Rada Sołecka wsi Gościszów, Zespół Gościszowianki
www.gckis.nowogrodziec.pl
www.nowogrodziec.pl
KONTAKT
Marzena Mrozik – Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Nowogrodźcu
tel. 663 110 061, 75 731 63 98
e-mail: m.mrozik@nowogrodziec.pl

Kalendarz
imprez
kulinarnych
Dolnego Śląska
| 63

lipiec

Pečenica, czyli święto pieczonego prosiaka to impreza, która cieszy się wielką
sympatią widzów. Pečenica, czyli pieczony prosiak, był przygotowywany tylko
na specjalne okazje, głównie na ważne uroczystości rodzinne. Organizatorzy
chcą, aby Święto Pečenica odgrywało podobną rolę do tej, jaką miały uroczystości w Bośni. Tam pečenica była główną atrakcją świąt, podczas których
spotykały się całe rodziny. Święto ma połączyć nie tylko społeczność lokalną
naszej gminy, ale i mieszkańców z innych regionów naszego kraju jak również
z Niemiec, Czech i terenów byłej Jugosławii. Dziś reemigranci i ich potomkowie, którzy pieczołowicie kultywują swoje tradycje, będące połączeniem kultury polskiej i bałkańskiej, dzielą się swoimi doświadczeniami właśnie podczas
Pečenicy.

Letnie Grillowanie w gminie Przeworno
„Wydarzenie doskonale wspiera kultywowanie, propagowanie i pogłębianie
wiedzy o polskiej tradycji kulinarnej oraz wspólne, aktywne biesiadowanie na
łonie natury. Podczas imprezy profesjonalny kucharz gotuje potrawę regionalną (np. Gulasz Przeworniański), na wielkiej patelni plenerowej. Odbywają się
również warsztaty kulinarne oraz konkursy dla publiczności.
Chcemy, aby kolejne edycje naszej imprezy cieszyły się coraz większą popularnością, dlatego też staramy się aby program „Letniego Grillowania” z roku
na rok ewoluował nowymi atrakcjami. Zachęcamy do obejrzenia poprzednich
edycji na naszym profilu na facebooku: Gmina Przeworno. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenie Gminy Przeworno i do udziału w naszej imprezie.
TERMIN
2 lipca (niedziela)
MIEJSCE
Centrum kulturalno-oświatowe
w Przewornie, ul. Kolejowa,
Przeworno, powiat strzeliński
ORGANIZATOR
Gmina Przeworno
www.przeworno.pl
facebook: Gmina Przeworno
KONTAKT
Marzena Brzozowska – Łukasiewicz
tel. 74 8101 314
e-mail: m.brzozowska@przeworno.pl
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PRZEWORNO

V Festiwal Smaków Liczyrzepy

KARPACZ

TERMIN
2 lipca (niedziela)
MIEJSCE
teren przy Restauracji Dwór Liczyrzepy,
Ul. Obrońców Pokoju 4B, Karpacz, godz. 12.00-18.00
ORGANIZATORZY
Atar Spółka z o.o. oraz Stowarzyszenie Wpierania
Kształcenia Młodzieży w Karpaczu
www.dworliczyrzepy.pl
KONTAKT
Maciej Rybiałek
tel. 76 648 06 50
e-mail: m.rybialek@hotel-relaks.pl
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Festiwal Smaków Liczyrzepy to cykliczne (V edycja) wydarzenie, które z sukcesem promuje kuchnię regionalną, region oraz łączy to z rozrywką na wysokim poziomie. Całodniowa rodzinna impreza ma na celu zapoznanie odwiedzających ze smakami kuchni regionu Karkonoszy poprzez degustację wielu
tradycyjnych potraw oraz lokalnych produktów. Dużą popularnością cieszą się
konkursy kulinarne oraz słynny już pojedynek kucharzy „na żywo”, w którym do
rywalizacji stają profesjonalni kucharze przygotowujący wyjątkowe potrawy
na oczach widzów. Śmiejące się Pierożki Podgórzyńskie, Zupę Górska oraz inne
zwycięskie regionalne dania z poprzednich edycji Festiwalu Smaków Liczyrzepy można spróbować w Restauracji Dwór Liczyrzepy. Liczyrzepa zaprasza na
dzień pełen kulinarnych atrakcji!

Jagodowe Lato w Ruszowie
W ramach „Jagodowego Lata” organizowane są: „Jagodowy Rajd Rowerowy”,
konkurs w zbieraniu jagód, konkurs w lepieniu pierogów. Smak słońca i ciepłego, pachnącego lasu zaklęty w słodkich jagodach. Wszystko, co kojarzy się
z jasnym, pełnym smaków latem, zebrane na talerzach pod przeróżną postacią.
Pierogi, ciasta, desery, a także świeże owoce – skosztować smaku jagód oraz
wszelkich wariacji na ich temat – oto idea „Jagodowego Lata”. Corocznie organizowana przez lokalne stowarzyszenia i mieszkańców Ruszowa impreza,
to wspaniała okazja do skosztowania potraw, których głównym bohaterem są
jagody, świeżo zebrane w okolicznych lasach.
TERMIN
8 lipca (sobota)
MIEJSCE
Plac przy Domu Kultury w Ruszowie,
powiat zgorzelecki
ORGANIZATORZY
lokalne stowarzyszenia, mieszkańcy Ruszowa
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RUSZÓW

