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1 esteś tym, co jesz. I nie chodzi

! o konkretne danie, tylko jego

I znaczenie, rolę integracfrn4, to
! - jak i z klm się je. Dla jednych
7 oznaczato powrót do przekazy-
ch z pokolenia na pokolenie tradycji
arnych, dla innych - nowobogackie
lwanie się na ziemiańskie obyczaje.
zachwycają się sytq i ciężkostrawną
niq chłopską, ociekając4 tfuszczem
esterolem; podkreślaj4 wartości kon.
ltywne. Dla innych wegańska dieta
idor prosto z Wzaka sq konieczn;rm
łrieniem Iewicowych, ekologicznych
dów Jedni czyniątakz czystego he.
mu, inni z konieczności' bo lekarz
Lł. Jedni mają zacięcie etnologiczne,
obią to dla kasy, bo z pasji uczynili

clostępny w po|skiei cenie!

sposób na ązcie. Wszysry zafascynowani
ideq slow food, czyIi przeciwieństwa fost
food' zgodrue Bńerdzą, że wjedzeniu mo-
ze chodzić o coś więcej niż samo jedzenie.
ostatecznie zawsze chodzi o ludzi,Można
się było o tym przekonać na Festiwalu
Smaku w Grucznie, trzeciej edycji im-
prezy promuj4cej regionalne produkty
i potrawy.

BŁAżEJAK, czYll NlEzNośNA
PoTĘGA SMAKU
- Jeszcze sto lat temu te tereny sŁynęty
z eksportu najlepszej w Europie gęsiny
- opowiada Hieronim Błłżejakz Torunia,
wytwórca cenionych nalewek' przez wie-
lu uważany za geniusza smaku. Jednak
w czasach poprzedzających epokę wiel-
kich, zmechanizowanych fuczarni, ubojni
i chłodni gęsi musiaĘ dotrzeć do miejsca
swojego przeznaczeniaw Niemczech i Ho-
landii żywe. Jesienią z podtoruńskich wsi
przepędzano w stronę Gdańska wielkie
stada gęsi. Inna metoda transportu, z uwa-
gi na ich liczbę, nie wchodziła w rachubę.
W}rpasione na nadwiślańskich łąkach gęsi
musiały wędrować nawet 200 km, zanim
zostaĘ zaokrętowane w swojq ostatnię
podróż. Nienawykłe do tak forsownych
spacerów ptaki, które w postaci dzikiej

Relax

SYLW|A szLANDRow|cz' była poznanianka
. wie|ką sławą cieszą się jej sery owcze

Mieszczuchy
Wskrzeszatą
uriejskie tradycie
KUlrnarne
raczej przecież pĘwajq i latajq, a nie
maszerują, boleśnie zdzierały sobie skórę
na łapkach. Aby je przedĘm uchronić,
przed podróząmaczano im łapki w ciepłej
smole i oblepiano piaskiem,by ottzymaĘ
coś w rodzaju butów.
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Ekskluzywna kolekcja aksamitnych brzr
. Groove Armada. Massive Attacl
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