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SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

VIIIOgólnopo lsk i
Festiwal Dobre-
go Smaku zgro-

madził na poznańskiej sta-
rówce ludzi ceniących znako-
mity smak i zdrową żywność.
Na barwnie przystrojonych sto-
iskach producenci dumnie
prezentowali zarówno smaki
własnych regionów, jak i Eu-
ropy czy świata. 

Ryby, sery i nalewki

Miłośnicy smaku i zapachu
mogli cieszyć oczy i podnie-
bienia kulinarnymi specjała-
mi, wśród których były m.in.
szare kluchy, wędzone i sma-
żone ryby z Mazur, sery zagro-
dowe z Dolnego Śląska, Pod-
hala i Podlasia, wiele wyśmie-
nitych gatunków wędlin. Nie za-
brakło także tradycyjnej na-
lewki, w tym wielu odmian
słynnej benedyktynki, przygo-
towywanej przez opactwo be-
nedyktynów w Lubiniu.

Na stoiskach znaleźć można
było też smakołyki z niemal
wszystkich regionów Europy, 
w tym m.in. węgierskie wędli-
ny, litewskie czarne chleby 
(w tym np. gatunek wypiekany
na liściach tataraku), kindziuki,
hiszpańskie oliwy, francuskie
oliwki, suszone pomidory i ser
halloumi z Cypru oraz wina.

Samorząd województwa po
raz drugi był organizatorem
Strefy Smaku Wielkopolski, 

w ramach której swoje natural-
ne produkty i potrawy oraz re-
gionalne rękodzieło prezento-
wały lokalne grupy działania
wraz z producentami, przetwór-
cami i gospodarstwami agrotu-
rystycznymi z Wielkopolski.

Podobnie jak w ubiegłym
roku, oferta strefy smaku, przy-
gotowana we współpracy re-
gionalnego samorządu z part-
nerami, przyciągnęła tłumy od-
wiedzających, a prawdziwa
uczta zmysłów wzbogacona zo-
stała dobrą muzyką, również na
żywo.

Jak żyją pszczoły?

Na stoisku LGD „Unia Nad-
warciańska” można było spró-
bować różnego rodzaju świe-
żych miodów, w tym wielo-
kwiatowego czy lipowego, 
a także cenionego przez znaw-
ców miodu gryczanego, pi-
kantnego, spadziowego oraz
rzepakowego. 

Dla najmłodszych przygo-
towano pokaz „Poznaj życie
pszczół i doceń wartość ich
pracy!”, konkurs wiedzy w ra-
mach pokazu „Pszczeli Raj” 
i pokaz zdjęć „Życie pszczół 
w obiektywie”. Każdy odwie-
dzający stoisko miał też moż-
liwość przymierzenia odzieży
pszczelarskiej.

Lokalna Grupa Działania
„Gościnna Wielkopolska” przy-
gotowała m.in. warsztaty dla

dzieci „Magiczna podróż po
Biskupiźnie”, podczas których
najmłodsi uczyli się najpopu-
larniejszego tańca biskupiań-
skiego – wiwata. 

Na scenie głównej festiwalu
Krystyna Drzażdżyńska zapre-
zentowała pokaz przygotowania
potrawy z grzybów shiitake.

„Przysmak jutrosiński” zain-
spirowany został klimatyczną 
i uroczą miejscowością w po-
łudniowej Wielkopolsce – Ju-
trosinem. Potrawa ta – wymy-
ślona przed czterema laty 
z okazji odwiedzin gości z Fran-
cji, stała się atrakcją miasta, 
a same grzyby shiitake wraz 

z grzybnią można było obejrzeć
w Strefie Smaku Wielkopolski.

Warsztaty i koktajle

Dla młodych i starszych dzie-
ci artystki z obszaru czarn-
kowsko-trzcianeckiego przy-
gotowały warsztaty zdobienia
zakładek do książek metodą
scrapbookingu, tj. zdobienia al-
bumów, kartek, notesów, za-
kładek do książek typowymi
dla niej papierami ozdobnymi,
wstążkami, cekinami, guzika-
mi, koralikami oraz warsztaty
dla dzieci z malowania talerzy
biskwitowych (z surowej cera-
miki).

Ponadto na stoisku LGD
„Solidarni w Partnerstwie”
można było m.in. skosztować
witaminowych koktajli wa-
rzywno-owocowo-ziołowych 
i wyrobów charakterystycznych
dla regionu: wędlin w cieście 
oraz rogali kasztelańskich. 

LGD „Kraina Trzech Rzek”
przygotowała warsztaty z wy-
pieku tradycyjnego wiejskie-
go chleba na zakwasie, w wy-
konaniu przedstawicieli go-
spodarstwa agroturystyczne-
go „Pod Lipą” z Sycyna.

Oleje tłoczone na zimno, 
w tym wielkopolski olej rydzowy,
lniany, budwigowy, z pestek
dyni, z nasion wiesiołka, rzepa-
kowy oraz olej z czarnuszki były
z kolei oferowane przez LGD
„Dolina Samy”. Przy stoisku
LGD „Puszcza Notecka” można
było natomiast degustować
przetwory owocowo-warzywne
z międzychodzkiej firmy rodzin-
nej z dużymi tradycjami.

– Ogólnopolski Festiwal Do-
brego Smaku to niewątpliwie
jedno z największych i najważ-
niejszych wydarzeń związanych
z dziedzictwem kulinarnym 
w Polsce – podkreśla członek
zarządu województwa wielko-
polskiego Tomasz Bugajski. 
– Tegoroczna edycja przed-
sięwzięcia stała się miejscem
spotkań wszystkich osób po-
szukujących ciekawych, in-
spirujących doznań i sma-
ków.

Smak tradycji na Starym Rynku
W dniach 14-17 sierpnia w Poznaniu odbył się VIII Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku.

Organizowana w stolicy Wielkopolski impreza charakteryzuje się niepowtarzalnym klimatem.

Strefa Smaku Wielkopolski przyciągnęła wielu gości.
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Warsztaty z malowania talerzy zainteresowały dzieci i rodziców.

Dużą popularnością cieszyły się zajęcia z robienia polnych kwiatów z bibuły.

Miłośnicy smaku i zapachu 
mogli cieszyć oczy i podniebienia
kulinarnymi specjałami, wśród

których były m.in.: szare kluchy, 
wędzone i smażone ryby czy różnorodne
sery i wędliny.


