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Smaczne warsztaty 
w Grodnie 

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego była partnerem 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w projekcie p.n. 
„Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem”, którego ele-
mentem były warsztaty dla kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń 
z kilku województw. 

W czerwcu b.r. odbyło się pięć dwudniowych spotkań dla kół go-
spodyń wiejskich i stowarzyszeń z 9 województw. W ramach spotkań 
były warsztaty kulinarne oraz szkolenie m.in. dotyczące wprowadza-
nia do obrotu produktów tradycyjnych i systemów jakości żywności.

Z woj. dolnośląskiego przyjechały panie z KGW z Twardocic, 
Pielgrzymki, Chociemyśla, Borowa, Tłumaczowa i Wambierzyc. 
Przygotowały wspólnie z szefem kuchni restauracji Park w Szczecinie 
swoje regionalne specjały: roladę z pieczarkami na cieście serowym, 
smażeninę, bułeczki kapuśniaczki, gołąbki z kaszą gryczaną i grzy-
bami leśnymi, kiszkę ziemniaczaną i staropolską wielkanocną zupę 
chrzanową.

Z woj. kujawsko-pomorskiego przyjechały panie z KGW Bro-
nisławianki, Kaniewo i Tuchola. Panie przyrządzały: ,,Kujawioka’’ – 
wielkanocną babę drożdżową, szary smalec po kujawsku, zupę kwas, 
prażuchę (ziemniaczane fusze), kujawskie pierogi z serem, śliwki cy-
namonki, mace borowiackie.

Z woj. podlaskiego przyjechały panie z KGW w Dobrzyniówce, 
Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Dołubowie, Stowarzyszenia 
Aktywna Wieś w Niewinie Borowym. Panie przyrządzały kibiny, 
pierogi z kurkami i sezamem pieczone w piekarniku, zaguby.

Z woj. zachodniopomorskiego przyjechały panie z KGW w Rep-
towie, w Lasce i KGW Kopystki. Panie przyrządzały zupę dyniową 
z kluseczkami, pyzy ziemniaczane nadziewane mięsem wieprzowym 
z wędzonym boczkiem i cebulą, pierogi z zielonej soczewicy.

Z woj. pomorskiego przyjechały panie z KGW Strzeczona, Ka-
szubskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego Kościerska Chata 

i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Panie przyrządzały schab po 
myśliwsku z pieczonymi ziemniakami i sosem grzybowym, potrawkę 
z kurczaka – frykasy i konfiturę z truskawki kaszubskiej.

Z woj. lubelskiego przyjechały panie z KGW w Mikołajówce, 
Gminnego Koła Aktywnych Kobiet w Fajsławicach i Koła Aktyw-
nych Kobiet z Łobaczewa Małego. Panie przyrządzały Syrop mali-
nowy, powidła śliwkowe, chleb wiejski z otrębami, cydr sadownika, 
syrop z mięty pieprzowej i golasy z kaszy gryczanej z serem. 

Z woj. podkarpackiego przyjechały panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Rudy Różanieckiej, KGW Krzeszów i KGW Chwałowice. 
Panie przyrządzały karpia po królewsku, krupiak, napój ziołowy orzeź-
wiający i wędzone żeberka duszone z cebulą.

Z woj. śląskiego przyjechały panie z KGW w Miedźnie, KGW 
„Popielów-Radziejów”, KGW Gierałtowice. Panie przyrządzały żur 
śląski gotowany na kościach wędzonych i domowym zakwasie, „hau-
skyjzę” (ser smażony), i smalec ułański.

Z woj. łódzkiego przyjechały panie z KGW w Polesiu i KGW 
w Skroninie. Panie przyrządzały prażuchy z żeberkami i kapustą 
i pierogi z kaszą gryczaną i grzybami. 

W drugiej części projektu przewidziane zostały prezentacje 
uczestniczących w warsztatach KGW na gminnych imprezach oraz 
warsztaty kulinarne dla uczniów z lokalnych szkół, zorganizowane 
przez KGW.

Ekipa z Dolnego Śląska Panie z Pomorskiego i Zachodnioporskiego KGW Ruda Różaniecka zaprezentowała się 
na Festiwalu Galicyjskie Smaki w Narolu

Warsztaty dla KGW z Kujawsko-
-Pomorskiego i Podlaskiego


