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Pomorskie – nabierz kolorów!
Województwo pomorskie będzie teraz promowane nowym hasłem: „Pomorskie-nabierz

kolorów”. Nowe promocyjne hasło ogłoszono podczas zorganizowanych w miniony weekend

Gdańskich Targów Turystycznych. Ma być bardziej kolorowo, atrakcyjnie i, miejmy

nadzieję, smacznie. W ramach targów przeprowadzono też bowiem konkurs kulinarny

gospodarstw agroturystycznych „Wieś pomorska zaprasza”. Było smacznie, ale przede

wszystkim było obiecująco – gospodynie i gospodarze postawili na jakość i swojskość. 

Do konkursu zgłoszono 29 potraw, przetworów i napitków, przyznano 22 nagrody w

poszczególnych kategoriach. Na konkursowych stoiskach, w otoczeniu gospodyń i

gospodarzy przyodzianych w kaszubskie i kociewskie stroje, pyszniły się swojskie wędliny,

ryby z kaszubskich jezior, przetwory z pomorskich lasów, domowe pierogi, wina,

nalewki i likiery, a przede wszystkim objawienie roku: wianuszek gdański.



Z jurorskiego obowiązku, ale w większości przypadków ze smakoszowskiej ciekawości,

zdegustowałem blisko trzydzieści konkursowych próbek przygotowanych dla nas w

jurorskim zaułku, ale to właśnie wianuszek gdański stał się dla mnie niekwestionowanym

liderem konkursu. Przepis z annałów starogdańskiej kuchni, najwyższej jakości swojskie

składniki, doskonałe umiejętności gospodyni i proszę – geniusz tradycyjnego wypieku,

maślany tort, zmaterializował się na talerzu i zachwycił mnie bezgranicznie.

Wianuszek gdański wypiekła Halina Łuc ze Słajszewa. Do jego przygotowania wykorzystała

swojskie masło i wiejskie jaja. Nawet budyń rozluźniający maślaną masę przygotowała na



sposób domowy. Ciasto wypiekła w starej wysokiej formie z kominkiem, dzięki czemu

wianuszek sprawiał wrażenie ogromnego. Z patery zerkał na mnie pomazany białą masą żółty

biszkopt w posypce z przesmażonych na maśle płatków owsianych. Cóż za wyrafinowanie w

prostocie – pomyślałem, po czym poniosłem pierwszy kęs do ust. Przy degustacji

poszczególnych próbek konkursowych czasami mlaskałem, niekiedy mruczałem, ale tym

razem wykrzyknąłem, zwracając na siebie uwagę pozostałych członków jury. Ale cóż to było

za fantastyczne ciasto! Doskonała mieszanka delikatności grubego, ale i odpowiednio

jędrnego, biszkoptu i muślinowej masy na bazie swojskiego masła i swojskiego budyniu. Czy

trzeba czegoś więcej? Tak, owej odrobiny przesmażonych na maśle płatków owsianych,

dodających całości małych miłych smakowych akcentów.

Pomorskie atrakcje turystyczne – www.OdkryjPomorze.pl !


