
 

 

 

 

 

Jakie kulinaria i dlaczego cieszyły się dawniej powodzeniem Jakie kulinaria i dlaczego cieszyły się dawniej powodzeniem Jakie kulinaria i dlaczego cieszyły się dawniej powodzeniem 
na Żuławach? Jak je przygotować? Czy kuchnia żuławska na Żuławach? Jak je przygotować? Czy kuchnia żuławska na Żuławach? Jak je przygotować? Czy kuchnia żuławska    
to prawdziwe europejskie i ogólnopolskie to prawdziwe europejskie i ogólnopolskie to prawdziwe europejskie i ogólnopolskie fusion fusion fusion smaków?smaków?smaków?   

   

Smaki żuławskie Smaki żuławskie Smaki żuławskie    
–––   dziedzictwo kulinarne dziedzictwo kulinarne dziedzictwo kulinarne 
delty Wisły delty Wisły delty Wisły    
zapraszamy wszystkichzapraszamy wszystkichzapraszamy wszystkich   

do kawiarenki obywatelskiej na otwartą prelekcję do kawiarenki obywatelskiej na otwartą prelekcję do kawiarenki obywatelskiej na otwartą prelekcję    
nt. nt. nt. historycznej i współczesnej żuławskiej kuchni  historycznej i współczesnej żuławskiej kuchni  historycznej i współczesnej żuławskiej kuchni     
2 grudnia 2014 roku (wtorek) o godzinie 18.00 2 grudnia 2014 roku (wtorek) o godzinie 18.00 2 grudnia 2014 roku (wtorek) o godzinie 18.00    
w Restauracji Joker w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Sienkiewicza 3)w Restauracji Joker w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Sienkiewicza 3)w Restauracji Joker w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Sienkiewicza 3)   

browarnik, pasjonat dziedzictwa kulturowego delty Wisły, autor przygotowywanej browarnik, pasjonat dziedzictwa kulturowego delty Wisły, autor przygotowywanej browarnik, pasjonat dziedzictwa kulturowego delty Wisły, autor przygotowywanej    
do druku książki kucharskiej zawierającej przepisy kulinarne znane przed laty na Żuławachdo druku książki kucharskiej zawierającej przepisy kulinarne znane przed laty na Żuławachdo druku książki kucharskiej zawierającej przepisy kulinarne znane przed laty na Żuławach   

Artur Wasielewski Artur Wasielewski Artur Wasielewski    
opowie o kuchni żuławskiej jako wciąż nieznanym, niedocenianym i niewykorzystywanym opowie o kuchni żuławskiej jako wciąż nieznanym, niedocenianym i niewykorzystywanym opowie o kuchni żuławskiej jako wciąż nieznanym, niedocenianym i niewykorzystywanym    
zasobie naszego dziedzictwa  uatrakcyjniając wykład degustacją zasobie naszego dziedzictwa  uatrakcyjniając wykład degustacją zasobie naszego dziedzictwa  uatrakcyjniając wykład degustacją zupy śliwkowej zimowejzupy śliwkowej zimowejzupy śliwkowej zimowej... 

„Smaki żuławskie Smaki żuławskie Smaki żuławskie –––   dziedzictwo kulinarne delty Wisły” to działanie w ramach projektu „Spotkania z dziedzictwem Żuław delty Wisły”dziedzictwo kulinarne delty Wisły” to działanie w ramach projektu „Spotkania z dziedzictwem Żuław delty Wisły”dziedzictwo kulinarne delty Wisły” to działanie w ramach projektu „Spotkania z dziedzictwem Żuław delty Wisły”      
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Żuławy i Mierzeja i współfinansowanego przez Województwo realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Żuławy i Mierzeja i współfinansowanego przez Województwo realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Żuławy i Mierzeja i współfinansowanego przez Województwo    Pomorskie.Pomorskie.Pomorskie.   


