Konkurs wojewódzki “Nasze Kulinarne
Dziedzictwo – Smaki Regionów”
Celem konkursu jest poznanie i udokumentowanie dolnośląskich regionalnych
produktów żywnościowych oraz regionalnych dań i potraw, osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami, według
tych samych receptur. Ideą konkursu jest też przygotowanie producentów do
ubiegania się o ochronę, zgodną z ustawodawstwem unijnym oraz zachęcanie
mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. W ramach konkursu Komisja Konkursowa oceni najlepszy regionalny
produkt żywnościowy oraz najlepsze danie i potrawę regionalną. Dodatkowo
zostanie nominowany laureat do ogólnopolskiej nagrody „Perła 2017”, która
zostanie wręczona podczas Wielkiego Finału Konkursu w czasie trwania Międzynarodowych Targów Spożywczych Polagra Food w Poznaniu.
TERMIN
WRZESIEŃ
MIEJSCE
Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu
ORGANIZATOR
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu
www.umwd.pl
KONTAKT
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Obszarów Wiejskich
tel. 71 776 93 50
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WROCŁAW

„Leśne smaki” w Gminie Kotla
We wrześniu na polanie w Grochowicach w gminie Kotla podczas ”Hubertusa” mają miejsce prezentacje kulinarne „Leśne smaki”. W tym roku będzie to
już piąta edycja tego wydarzenia. Ma on na celu identyfikację oraz promocję
oryginalnych produktów regionalnych powstałych na bazie płodów leśnych i
dzikiej zwierzyny, a także budowanie lokalnej tożsamości. Prezentacje cieszą
się dużym zainteresowaniem, szczególnie przedstawicieli kół gospodyń wiejskich. W regulaminie tegorocznego przeglądu przewiduje się pięć kategorii,
a w każdej z nich nagrody i upominki dla wystawców: potrawy na bazie runa
leśnego, przetwory domowe z runa leśnego, wyroby i potrawy z dziczyzny, napoje regionalne, inne produkty, w tym domowe wypieki na bazie owoców runa
leśnego.
GROCHOWICE
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wrzesień

TERMIN
wrzesień
MIEJSCE
polana w Grochowicach, Gmina Kotla,
powiat głogowski
ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli
www.gokiskotla.pl
KONTAKT
Iwona Adamczak – Dyrektor GOKiS
tel. 76 83 18 388
e-mail: dyrektor@gokiswkotli.pl

Festiwal Karpia w Miliczu
Jest to trzydniowa impreza wpisana w dwumiesięczny cykl imprez „Dni Karpia
w Dolinie Baryczy”. Wydarzenie urozmaicają pokazy kulinarne, przygotowane
na bazie ryb słodkowodnych oraz koncert gwiazd. Podczas imprezy nie zabraknie lokalnych restauratorów ze swoimi popisowymi daniami rybnymi oraz producenci i usługodawcy z Doliny Baryczy. Na uczestników czeka moc atrakcji
w postaci występów lokalnych artystów, konkurs Bieg Karpia, turniej nalewek,
turniej drwali. Oprócz znanego w całej Polsce karpia milickiego, przygotowanego na wiele sposobów oraz zupy rybnej, można spróbować i nabyć owoce
oraz przetwory od lokalnych sadowników. Zapraszamy!
TERMIN
wrzesień
MIEJSCE
Stacja „Milicz-Zamek”, ul. Trzebnicka, Milicz
ORGANIZATORZY
Gmina Milicz
Ośrodek Kultury w Miliczu
Starostwo Powiatowe w Miliczu
Stowarzyszenie „Partnerstwo
dla Doliny Baryczy”
www.dnikarpa.barycz.pl
KONTAKT
Gmina Milicz, Michał Gołąb, tel. 504 897 021
Ośrodek Kultury w Miliczu, tel. 71 38 41 1 24
Starostwo Powiatowe w Miliczu, Wydział
Oświaty i Promocji,
tel. 71 38 41 328 lub 71 38 31 630
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MILICZ

Grzybomania w Stroniu Śląskim
Grzybomania to wiejski festyn poświęcony tradycji grzybobrania, organizowany w jedną z wrześniowych sobót w Stroniu Śląskim wsi. Impreza jest inicjatywą Koła Gospodyń Wiejskich zrzeszającego kobiety, które pragną kultywować
w Stroniu wsi wiejskie tradycje i promować swoją miejscowość. Program festynu kręci się wokół grzybów, a impreza odbywa się na pięknie zagospodarowanej działce sołeckiej. Będą pyszne dania grzybowe i konkursy z nagrodami: na
największą ilość zebranych grzybów oraz wiedzy z rozpoznawania grzybów.
Pracownicy Nadleśnictwa zaskoczą pięknie przygotowanym leśnym stoiskiem,
z przyrodniczymi zagadkami i atrakcjami („ścieżka zmysłów”, „koło fortuny”).
Nie obędzie się bez jarmarku koszy grzybiarskich. Będą też śpiewy i tańce.
Przyjedźcie na „Grzybomanię” jeśli lubicie jesień, las i grzyby! Zapraszamy!

wrzesień

STRONIE ŚLĄSKIE

TERMIN
wrzesień
MIEJSCE
Stronie Śląskie wieś, powiat kłodzki
ORGANIZATOR
sołectwo oraz KGW Stronie śląskie
KONTAKT
Sołectwo Stronie – Wieś
sołtys Pani Czesława Piechnik
tel. 74 8143 097
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Święto Pieczonego Ziemniaka
w Głębowicach
Święto Pieczonego Ziemniaka to już piąta, jubileuszowa impreza promująca
różnego rodzaju konkursy oraz potrawy przyrządzone z lokalnego produktu,
jakim jest ziemniak. Specjalnością mieszkańców są pieczone pierogi z ziemniakami.
TERMIN
wrzesień
MIEJSCE
Głębowice, gmina Wińsko,
powiat wołowski
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Głębowiczanie
KONTAKT
Janina Adamus
tel. 609 932 472
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GŁĘBOWICE

