
Europa na widelcu 
 

 

4 czerwca (środa) 

 

10.00–21.00 Jarmark produktów i potraw europejskich i targi książki kulinarnej 

– Rynek 

 

14.00–19.00 warsztaty „Fakty i mity kuchni dietetycznej”  – Centrum Nauk o 

Żywności i Żywieniu, ul. Józefa Chełmońskiego 37–41 – obowiązują zapisy 

(www.warsztaty2014.smakiwroclawia.pl). 
 

 

5 czerwca (czwartek) 

 

10.00–21.00 Jarmark produktów i potraw europejskich i targi książki kulinarnej 

– Rynek 

 

14.00–19.00 konferencja „Europa regionów. Polska regionów” – kino Nowe 

Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a–21 – dla wszystkich zainteresowanych 

(wejściówki do odebrania w kasie kina) 

 

14.00–16.00 Część 1. Kultura i tradycja  

1. Kuchnia jako element kultury.  

2. Kuchnia regionalna jako element tożsamości lokalnej.  

3. Kuchnie regionalne Polski.  

4. Dzieje kuchni dolnośląskiej.  

5. „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” – produkty regionalne na co dzień.  

6. W lodówce bogatych i biednych Polaków – zwyczaje żywieniowe w 

rozwarstwionym społeczeństwie.  

16.00–16.30 Przerwa 

16.30–19.00 Część 2. Nowości i trendy 

7. „Chleba naszego powszedniego…”, czyli dlaczego chleb nie smakuje jak dawniej.  

8. „Każ przynieść wina mój Grzegorzu miły…” – prawne aspekty domowej produkcji 

alkoholu i kultura picia.  

9. Czy zdrowo może być smacznie, czy smacznie może być zdrowo?  

10. Wow, kuchnia show – programy kulinarne a zwyczaje żywieniowe.  

11. Jedzenie w sieci czy w sieci jedzenia.  

12. Kolekcjonerzy wrażeń – kuchnia molekularna.  

 

6 czerwca (piątek) 

 

10.00–21.00 Jarmark produktów i potraw europejskich i targi książki kulinarnej 

– Rynek 

 

Szaleństwo szparagowo-truskawkowe – Rynek 

 

16.00 Koncert polsko-ukraińskiego zespołu Hoverla 

16.30 ABC dobrych truskawek i szparagów 

 

 smażenie konfitur 

 pokazy kulinarne 

 warsztaty pieczenia chleba 

 pojedynek mistrzów – Robert Makłowicz vs. Piotr Kucharski 

 zabawy z nagrodami 

 prezentacja jury I Konkursu na Najlepsze Smaki Dolnego Śląska 

 

19.00 Koncert krakowskiego zespołu Chluba 



 

 

Strefa piwa – stoiska polskich  browarów regionalnych, minibrowarów  i browarów 

restauracyjnych oraz prezentacja piw Europy – Browar Mieszczański, ul. Hubska 44 

 

17.00 Europejski Bazar Smakosza – rozpoczęcie sprzedaży 

18.00 Warsztaty warzenia i historia piwa – prowadzenie Marta Kurek 

19.00 Koncert zespołu CPN 

20.30 Premiera nowego piwa z browaru Doctor Brew 

21.00 Koncert zespołu Freewolni 

 

 

7 czerwca (sobota) 

 

10.00–21.00 Jarmark produktów i potraw europejskich i targi książki kulinarnej 

– Rynek 

 

Biesiada europejska – Rynek 

 

11.30 Koncert polsko-ukraińskiego zespołu Hoverla 

12.00 Parada kucharzy i przedstawienie szefów kuchni na scenie 

12.30 Uroczyste otwarcie biesiady – prezentacja programu, menu i rozpoczęcie 

degustacji.  

 

 atrakcje dla dzieci: warsztaty kulinarne i teatrzyk „Małe Mi” 

 zabawy z nagrodami 

 warsztaty pieczenia chleba 

 

12.45 Prezentacja potraw regionalnych i opowieści kulinarne – Robert Makłowicz i   

          Piotr Bikont 

13.15 Koncert chorwackiego mistrza harmonijki ustnej Tomislava Golubana 

13.30 Pokaz kulinarny Roberta Makłowicza 

14.00 Prezentacja jury VI Wrocławskiego Turnieju Nalewek, IV Wrocławskiej Potyczki    

         Destylatów Owocowych i I Konkursu Win Domowych 

14.15 Koncert słowackiego zespołu Družina 

15.00 Spacer po jarmarku i targach książki – Robert Makłowicz i Piotr Bikont 

15.30 Niespodzianka dla publiczności 

16.00 Ogłoszenie wyników I Konkursu na Najlepsze Smaki Dolnego Śląska  i  

         rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze danie z truskawek i szparagów   

         organizowanego przez Cooklet 

16.30 Koncert chorwackiego mistrza harmonijki ustnej Tomislava Golubana 

17.00 Pokaz gotowania przygotowany przez bloggerów kulinarnych 

17.45 Kilka słów o piwie – Tomasz Kopyra 

18.00 Ogłoszenie wyników VI Wrocławskiego Turnieju Nalewek, IV Wrocławskiej Potyczki  

         Destylatów Owocowych i I Konkursu Win Domowych 

18.15 Tort Europy na widelcu dla wszystkich zgromadzonych na rynku gości! 

19.30 Koncert finałowy WrocLove Big Band ze Stanisławem Soyką 

 

 

Strefa piwa – stoiska polskich  browarów regionalnych, minibrowarów  i browarów 

restauracyjnych oraz prezentacja piw Europy – Browar Mieszczański, ul. Hubska 44 

 

16.00 Europejski Bazar Smakosza – rozpoczęcie sprzedaży 

17.00 Warsztaty warzenia piwa  

17.30 Koncert zespołu Bellrock 

19.00 Koncert zespołu ABSTA 

19.30 Degustacja piw wytworzonych przez wrocławskich piwowarów 

20.00 Co ty wiesz o piwie? – wykład Tomasza Kopyry  

 


