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I Festiwal promocyjno Edukacyjny w Gminie Krzczonów 

Kiszeniaki i Kwaszeniaki  
 

W dniu 5 12 2015 Cech Rzemiosł Spożywczych organizuje I Festiwal Promocyjno Edukacyjny w 
Krzczonowie na temat kwaszenia i kiszenia produktów  oraz ich przechowywania z wykorzystaniem 
tradycyjnych  sposobów konserwowania żywności. 

Organizujemy to w formie ogólnodostępnej , pod ogrzewanymi namiotami, nieodpłatnej ale jednocześnie 
chcemy dotrzeć do jak największej ilości osób z terenów wiejskich i miejskich, tak aby zaprezentować to co 
jest siłą gospodyń wiejskich. Zapewniamy bezpłatne miejsca wystawowe  

Będzie prowadzone całodzienne widowisko z kwaszeniem i kiszeniem różnych produktów, jak również 
pokazy kulinarne przeprowadzone przez lubelskich  kucharzy. 

Również będziemy prowadzili różne zabawy integracyjne dla dzieci i młodzieży, oraz będzie prowadzone 
szkolenie z zakresu podstawowych zasad sanitarnych, potrzebnych przy realizacji kiermaszy i wystaw. 

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich , Koła Aktywnych Kobiet oraz inne 
organizacje, które zainteresowane są udziałem w naszym Festiwalu. 

Zostaną przeprowadzone konkursy  

-najlepszy produkt własnoręcznie kiszony- zapraszamy do zaprezentowania wszystkich produktów robionych 
przez gospodynie domowe, komisja oceni smak , prezentację oraz walory wizualne 

-najlepszy produkt w kategorii produktu tradycyjnego –wypiek z użyciem surowców kwaszonych, np. 
kulebiak, Piróg z kwaszonymi jabłkami, gruszkami itp. 

-najładniejsze stoisko – prezentacja całego asortymentu produktów –dowolność składników 

Oraz wiele , wiele innych atrakcji 

W każdym z konkursów niezależna komisja przyzna po 3 miejsca z nagrodami a dla wszystkich będą 
nagrody pocieszenia. 

Będą przeprowadzone inne konkursy w formie zabaw mające za zadanie zintegrować środowiska wiejsko –
miejskie . 

Przesyłamy w załączniku kartę zgłoszeniową na Festiwal 

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby kochające i ceniące dobre smaki zachowane dla 
pokoleń. 
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem cech_spozywczy@o2.pl 

Oraz wszystkich szczegółowych informacji udziela Wójcik El żbieta 502287502 


