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I FESTIWAL SMAKÓW LICZYRZEPY 2012 – zaproszenie do zgłoszenia udziału 
 

15 sierpnia 2012 
 

Zachęcamy kucharzy oraz pracowników gastronomii do stworzenia drużyn, zachęcamy 
producentów lokalnych żywności wysokiej jakości, rękodzielników do wzięcia udziału w I 
Festiwalu Smaków Liczyrzepy 2012 w Karpaczu. W trakcie Festiwalu organizowane będą 
konkurencje dla Drużyn Kucharskich (12 ekip) oraz lokalnych producentów i rękodzielników. 
Planowane są m. in. konkursy (szczegóły w dołączonym Regulaminie): 
 
1. na najlepszą Kuchnię Liczyrzepy, 
 
2. na najlepsze Danie Liczyrzepy 2012, 
 
3. na najlepsze produkty regionalne-Skarb Ducha Gór.  
 
W czasie Festiwalu będą przyrządzane danie zgłoszone do Konkursu na Danie Liczyrzepy do 
przygotowania go wyłącznie z produktów wytwarzanych na terenie powiatu jeleniogórkiego  i 
ościennych. Impreza ta ma na celu promować i przybliżyć mieszkańcom okolic oraz turystom: 
dziedzictwo kulinarne naszego Regionu, lokalne produkty oraz twórczość lokalnych artystów i 
rzemieślników. 
 
Organizator Festiwalu: Restauracja Dwór Liczyrzepy, Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 
Ducha Gór 
 
Współorganizatorzy: Urząd Miasta Karpacz, Hotel Relaks*** Wellnes & SPA, , Sudecki Klub 
Szefów Kuchni. 
 
Miejsce:  Karpacz, ul. Obrońców Pokoju 4b (teren obok restauracji Dwór Liczyrzepy) 
 
Termin: 15.08.2012 godz. 12:00-23:00. 
 
Festiwal Smaków Liczyrzepy poprowadzi i zasiądzie jako przewodniczący Jury: Jasiek Kuroń 
(kucharz, syn Macieja Kuronia, gospodarz programu kulinarnego w telewizji Kuchnia.tv).  
Kolejnymi atrakcjami dla mieszkańców i turystów będą: 
• stoiska z lokalnymi i regionalnymi produktami spożywczymi, 
• stoiska z wyrobami lokalnych i regionalnych artystów, 
• występy zespołów lokalnych, 
• pokazy kulinarne 
 warsztaty: lukrowania pierników, filcowania wełny i czerpania papieru. 
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Impreza zostanie zakończona Karkonoską Biesiadą poprowadzoną przez grupę Ferajna 
Makuli, którzy będą zabawiać Gości piosenką, dowcipami, konkursami oraz humorystycznymi 
anegdotami, na którą zapraszamy wszystkie Drużyny Festiwalu. 
 
Chcemy stworzyć wydarzenie, które będzie promować Kuchnię lokalną i z obszaru Dolnego 
Śląska, promować obszar Kotliny jeleniogórskiej oraz łączyć to z rozrywką na wysokim 
poziomie. Wierzymy, że nasz  Festiwal zostanie na stałe wpisany w Kulturalny Kalendarz miasta 
Karpacz i z roku na roku będzie cieszył się większą popularnością. 
 
Zachęcamy do udziału w tworzeniu tak wyjątkowego wydarzenia jak: I Festiwal Smaków 
Liczyrzepy 2012 
 
  
Kontakt dla zainteresowanych:  
Milena Szumiata 
Tel. 506 430 837 
E-mail: dworliczyrzepy@dworliczyrzepy.pl 

 
 


