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Weź udział  
w gęsinowych konkursach!

Przepis na gęsinę

•  Jadłodzielnia Targowisko Manhattan
ul. Zygmunta Działowskiego 13, Toruń
• Jadłodzielnia Waryńskiego
ul. Waryńskiego 19, Toruń
• Jadłodzielnia DS nr 3
ul. Stanisława Moniuszki 16/20, Toruń

• Jadłodzielnia WSG
ul. Królowej Jadwigi 14, Bydgoszcz
• Jadłodzielnia Wspólna Spiżarnia
ul. Gdańska 79, Bydgoszcz
• Jadłodzielnia Cyganka
ul. Cyganka 24, Włocławek

Podziel się z innymi
Piękną świętomarcińską tradycją jest dzielenie się i wspólne biesiadowanie.

Dlatego warto przygotować trochę większy posiłek i jego część oddać najbardziej 
potrzebującym. Możemy to zrobić w jednej z jadłodzielni w regionie:

,,Kujawsko-Pomorska Gęsina na św. Marcina” to nie tylko 
Festiwal w Przysieku i przepisy na smakowite potrawy, ale także 

konkursy dla dzieci i ich rodziców. Na uczestników czekają 
atrakcyjne nagrody!

MARSZAŁEK PIOTR CAŁBECKI I MICHEL MORAN WSPÓLNIE  
PRZYGOTOWUJĄ SZASZŁYKI Z GĘSINY

SZASZŁYKI Z GĘSIĄ WĄTRÓBKĄ,  
BOCZKIEM I SOSEM

SKŁADNIKI:

• 250 g wątróbki gęsiej
• 200 g wędzonego boczku
• 1 papryka
• 1 biała cebula
• 1 łodyga selera naciowego
• kilka łyżek oliwy z oliwek
• 100 ml czerwonego wina
• sok z jagód
• łyżka masła 82 proc.
• cukier brązowy
• sól i pieprz do smaku
• kilka liści cykorii i pomidorki cherry
• rozmaryn

PRZYGOTOWANIE: 

Seler naciowy i cebulę kroimy w krążki, wrzucamy na patelnię z oliwą z oliwek, 
mieszamy. Kiedy zmięknie, dodajemy czerwone wino i cukier, odparowujemy  
na małym ogniu. Pod koniec dolewamy sok z jagód, dosypujemy sól oraz pieprz, 
zdejmujemy z palnika, zagęszczamy łyżką masła.

W międzyczasie na drugiej patelni podsmażamy pokrojone w grubą kostkę papryki 
oraz wędzony boczek, przekładamy do innego naczynia. Czyścimy wątrobę z żył, 
obtaczamy w mące i układamy na tej samej patelni, doprawiamy solą i pieprzem, 
smażymy 3–4 minuty z każdej strony. Wątróbka musi być lekko różowa, delikatna 
i soczysta. Przygotowujemy szaszłyki z wątróbki, boczku i papryki, układamy  
na blasze, dodajemy gałązki świeżego rozmarynu, zapiekamy w piekarniku.

Szaszłyki układamy na liściach cykorii, z przekrojonymi na pół pomidorkami cherry, 
polane winnym sosem z selera naciowego, cebulki i soku z jagód. Smacznego!

KONKURS RODZINNY 
Gęsinowe relacje

Pokażcie nam, jak wspólnie świętujecie 11 listopada, przyrządzacie 
smakowite potrawy z gęsiny i razem zasiadacie do stołu!

Relacja może mieć formę filmu, prezentacji, albumu lub inną, zgodnie 
z Waszym pomysłem. Autorów najbardziej kreatywnych prac nagrodzimy 

rodzinnym zestawem rowerów, sprzętem AGD, książkami o tematyce 
kulinarnej i voucherami na kolację złożoną z potraw z gęsiny.

 
Na zgłoszenia czekamy od 12 do 19 listopada. Można je przesyłać pocztą 

tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219, 
z dopiskiem ,,Konkurs gęsinowe relacje”, a także mailowo na adres:  

gesina@kujawsko-pomorskie.pl.

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI 
Lecą gąski do książki

Weź udział w konkursie plastycznym i wyślij do nas pracę, której 
motywem przewodnim będzie gęś. Prace laureatów znajdą się w wydanej 

w przyszłym roku książce kucharskiej. 
Malowana, wyklejana, rysowana ołówkiem – możliwości jest mnóstwo! 

Prace wykonane w dowolnej technice, w maksymalnym formacie A3, 
prosimy przesyłać od 4 do 15 listopada na adres: Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, 

pokój 219, z dopiskiem ,,Konkurs plastyczny gęsina”.

Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów, a na odwrotnej 
stronie pracy podać dane kontaktowe: imię i nazwisko dziecka, szkołę i klasę, 

w których się uczy, telefon do rodzica lub opiekuna.

https://www.youtube.com/umwkp
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