Program
VIII Festiwalu Serów Farmerskich i Tradycyjnych
CZAS NA SER
LIDZBARK WARMIŃSKI, 1-3 CZERWCA 2018
Piątek, 1 czerwca, Hotel Krasicki****
11.00 -14.00 - Obrady Komisji Konkursowej na najlepszy ser
festiwalu
15.00 - Sympozjum serowarskie „Czas na Ser” skierowane do
małych wytwórców i pasjonatów serów tradycyjnych
ź System Jakość - Tradycja. Chronione oznaczenia
geograﬁczne - Izabela Byszewska
ź Wpływ chłodzenia mleka na jakość produktów
mleczarskich - Mirosław Sienkiewicz
ź Najważniejsze etapy technologii serowarskiej - Marek
Stelmaszuk
ź Moja serownia - Audrius Jokubauskas
17.00 - Laboratorium Smaku – Sery Europy - Prezentacja i komentowana degustacja serów z różnych krajów europejskich.

Sobota 2 czerwca, dziedziniec Hotelu Krasicki
09.30 - Otwarcie stoisk serowarskich, degustacja i sprzedaż serów
10.00 - Oﬁcjalne otwarcie Festiwalu „Czas na Ser”
11.00 - Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród
Warsztaty smaku
11.30 Mariaż serów i oliwy, oliwy extra vergine i inne
12.45 Sery Europy: Manchego z Hiszpani, Kaszkawał z Bułgarii,
ser z aromatem mleka zagęszczonego z Białorusi, ser kozi
z niebieską pleśnią z Francji, Corabbey z Irlandii
14.00 Świat smaków Cytrynowych Królowych: konﬁtury, sery
i desery

Dziedziniec Hotelu Krasicki

Niedziela 3 czerwca, dziedziniec Hotelu Krasicki

1-3 czerwca 2018

09.30 - Otwarcie stoisk z degustacją i sprzedażą serów
Warsztaty smaku
11.30 Świat smaków Cytrynowych Królowych: konﬁtury, sery
i desery
12.45 Mariaż serów i oliwy, oliwy extra vergine i inne
14.00 Jogurt i keﬁr w domu? To wcale nie trudne!

Atrakcje Festiwalowe:
Dziedziniec hotelowy
ź animacje dla dzieci
ź degustacja festiwalowej zupy serowej
ź stoiska z nalewkami, miodami pitnymi, lokalnym
piwem, wiśniową sangrią
ź przysmaki kuchni warmińskiej
ź muzyka na żywo
Muzeum Warmińskie (zamek lidzbarski)
ź Sobota 15.00 Gra zamkowa „Poszukiwania skarbu kustosza”
ź Niedziela 12.00 Pokaz warzenia piwa chlebowego
wytwarzanego wg tradycji średniowiecznej (degustacja)

Patronat honorowy

1-3 czerwca 2018

16.00 Zakończenie Festiwalu

VIII Festiwal Serów Farmerskich i Tradycyjnych
LIDZBARK WARMIŃSKI, 1-3 CZERWCA 2018, Dziedziniec Hotelu Krasicki
W dniach 1-3 czerwca 2018r. producenci i amatorzy
tradycyjnych serów już ósmy raz spotkają się w Lidzbarku
Warmińskim na przedzamczu i dziedzińcu Hotelu KRASICKI
na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Serów Farmerskich
i tradycyjnych. Festiwal „Czas na Ser” to święto serowej
braci, to jedyna w Polsce impreza służąca odbudowie
i rozwojowi tradycji serowarskiej oraz przywróceniu
i promocji „zapomnianych” smaków. To miejsce spotkań,
wzajemnej edukacji, wymiany doświadczeń i integracji
środowiska małych producentów oraz miłośników
tradycyjnych serów.
Festiwal buduje pozytywny wizerunek małych
wytwórców, docenia ich wysiłek oraz promuje walory serów
farmerskich i tradycyjnych, produkowanych zgodnie ze
sztuką serowarską.
Pierwszy dzień przeznaczony jest dla producentów
i osób głębiej zainteresowanych serowarstwem farmerskim
i jego problemami. Tematem przewodnim panelu
naukowego będą problemy technologiczne, na które
napotykają mali producenci w procesie produkcyjnym
farmerskiego przetwórstwa mleka. Jeden z wykładów
poprowadzi przedstawiciel Polskiej Izby Produktu
Regionalnego i Lokalnego na temat dróg i sposobów
rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych. Pan
Mirosław Sienkiewicz poruszy temat problemów
związanych z przetwórstwem mleka chłodzonego.
Przewidujemy również wystąpienie producenta serów
z Litwy, który opowie o produkcji na przykładzie własnej
serowarni. Jednym słowem, szykujemy sporą dawkę wiedzy
praktycznej.
Sobota i niedziela to tradycyjnie już dni otwarte dla
odwiedzających, a to oznacza warsztaty smaku, stragany
wypełnione serami, wypiekami, lodami, najwyższej jakości
oliwami, konﬁturami, kawą, napitkami, chutneyami, dobrym

lokalnym piwem, miodem i nalewkami oraz innymi
pysznościami. W tym roku mamy kilku nowych wystawców,
między innymi będzie można spróbować wiśniowej sangrii.
Przewidujemy nowość w postaci specjalnej przestrzeni
gastronomicznej z wiktuałami kuchni Ziemi Warmińskiej,
przygotowanymi według tradycyjnych receptur przez
Krzysztofa Mazurka, szefa kuchni Hotelu Krasicki.
A pyszności te oczywiście w towarzystwie wybornego piwa
rzemieślniczego z pobliskich lokalnych browarów oraz przy
dźwiękach muzyki na żywo.
Zainteresowani będą mogli uczestniczyć w warsztatach
smaku, podczas których będą mogli poznać sery na co dzień
niedostępne na polskim rynku i wzbogacić swoją wiedzę
o ich walorach i sposobach łączenia z innymi produktami.
Jest nam również bardzo miło poinformować, że w tym
roku z okazji Czasu Na Ser, Muzeum Warmińskie na zamku
przewiduje dodatkowe atrakcje dla odwiedzających naszą
imprezę (uchylając rąbka tajemnicy zdradzimy jedynie, że
jest to między innymi gra zamkowa).
Jak zawsze my oraz nasi wystawcy damy z siebie
wszystko, byście Państwo spędzili u nas miło czas i wrócili
z Lidzbarka Warmińskiego z samymi dobrymi wspomnieniami oraz oczywiście torbami pełnymi pysznych serów oraz
produktów naturalnych i tradycyjnych. Stawiamy tylko na
małych, tradycyjnych i rodzinnych producentów, co czyni
nasz festiwal wyjątkowym.
Ciesząc się na spotkanie z Państwem, kolejny raz
zapraszamy w dniach 1-3 czerwca 2018 do Lidzbarka
Warmińskiego – serowej stolicy Polski!

