
Targi Smaki Regionów 2012 w Poznaniu. 

 

W dniach 6 - 9 października  br. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów 

Poznańskich odbywały się Targi Smaki Regionów 2012. W roku bieżącym swoje najlepsze 

specjały prezentowało sześć  Lokalnych Grup Rybackich w tym Stowarzyszenie „Sieja”, 

jedna Lokalna Grupa Działania oraz laureaci konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo „Smaki 

Regionów”. 

Wystawcy prezentowali mieszkańcom Poznania oraz gościom odwiedzającym stoisko, 

najróżniejsze smakołyki naszego regionu: ryby wędzone oraz  rozmaite potrawy z ryb, 

miody, produkty z róży fałdzistolistnej,  chleby oraz ciasta i ciasteczka, pierniki, ogórki 

kiszone, wędliny, soki i wiele, wiele innych rarytasów.   

Sześć lokalnych grup rybackich z Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu 

współpracy zagospodarowało stoiska wystawiennicze. 

Na stoisku Stowarzyszenia „Sieja” prezentowało się trzech wystawców z obszaru lokalnej 

grupy rybackiej: 

-  Zakład Przetwórstwa Rybnego „PESCA” Krystyna Ewa Stanisławska promujący:  szaszłyk 

z łososia z warzywami, szaszłyk z łososia z ananasem, szproty wędzone, halibut wędzony, 

koreczki śledziowe marynowane w oleju, tuszki śledziowe bałtyckie marynowane, tuszki 

śledziowe wędzone, pstrąga wędzonego; 

- Jarosław Szysz, przedsiębiorca w branży chów i hodowla ryb promujący ryby wędzone – 

sieja, sielawa, leszcz, lin; 

 - Gospodarstwo Ekologiczne  Bożena i  Ryszard Jaszczowscy promujący konfitury z płatków 

róży, konfitury z owoców róży, soki z płatków i owoców róży, konfitury z pomidorów 

czerwonych i zielonych, przetworów z dyni. 

Targi swoimi występami uświetniły zespoły folklorystyczne zaproszone przez lokalne grupy 

rybackie - Zespół Pieśni i Tańca „Prząśniczka” i Zespół Artystyczno-Folklorystyczny 

„Jarzębiny”. W targach uczestniczyli pracownicy biura Stowarzyszenia „Sieja” oraz 

przedstawiciele Zarządu i gmin członkowskich. 

Bogactwo naszej regionalnej kuchni doceniło krajowe jury konkursu „Nasze Kulinarne 

Dziedzictwo. Smaki Regionów” przyznając w bieżącym roku aż pięć „Pereł”.  

Za najlepszy produkt „Perłę” 2012 otrzymali również nasi wystawcy - Gospodarstwo 

Ekologiczne Bożena i Ryszard Jaszczowscy  z miejscowości Przewłoki gmina Dolice za  

Konfitury z pomidorów, ponadto: za  Pierniki norbertańskie z Trzebiatowa – Trzebiatowskie 

Towarzystwo Kultury, za Świeży sok owocowo-warzywny jabłko-rabarbar - Gospodarstwo 

Rolne Sebastian Piekarz. 

Za najlepszą potrawę „Perłę” 2012 otrzymały:  Zupa krem z dyni z marynowanym dorszem i 

pianką marchewkową – Restauracja Park Hotel ze Szczecina oraz Sandacz w ziarnach 

słonecznika na placku z kiszonej kapusty – Restauracja Zamkowa ze Szczecina. 



Nasze województwo może poszczycić się także kolejnym  laureatem, który otrzymał nagrodę 

„Klucz do Polskiej Spiżarni” 2012 – szczególnego wyróżnienia Polskiej Izby Produktu 

Regionalnego i Lokalnego. Do klucza nominowani byli przedstawiciele ze wszystkich 

województw Polski, którzy swoją długoletnią pracą społeczną działali na rzecz produktów 

lokalnych i tradycyjnych, dlatego też,  to uhonorowanie jest  tym bardziej cenne. Z naszego 

regionu Klucz zdobył  Ireneusz Kostka Prezes LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego został laureatem konkursu - 

„Najciekawsza prezentacja regionu na Targach Smaki Regionów 2012”. Jan Krawczuk 

Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego odebrał dyplom i puchar od 

Stanisława Kalemby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To szczególne wyróżnienie 

przyznane zostało Urzędowi za atrakcyjną formę promocji regionu, produktów tradycyjnych i 

dziedzictwa kulturowego.  

Dziękujemy lokalnym grupom rybackim Województwa Zachodniopomorskiego za współpracę 

przy realizacji projektu. 

 


