
 

/Pieczęć MGOK/               Mordy, dnia 19.10.2019 r. 

                                                    

Protokół Komisji Konkursowej  

z wyboru zgłoszonych potrwa na  

Konkurs Kulinarny  „Biesiada Podlasko- Mazowiecka” 

 

Dnia 19 października Komisja Konkursowa w składzie: 

Przewodnicząca Komisji - Anna Szpura 

Członek Komisji- Wiesława Malczewska 

Członek Komisji- Adam Filipczuk, 

wyłoniła zwycięzców w konkursie kulinarnym „Biesiada Podlasko- Mazowiecka”. 

Konkurs odbywał się w ramach zadania publicznego Ocalić od zapomnienia, które 

dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura ludowa  

i tradycyjna. 

Głównymi celami konkursu były: promocja i wspieranie tradycyjnej kuchni 

regionalnej z terenu Mazowsza i Podlasia; 

 reaktywowanie i zachowanie od zapomnienia tradycji kulinarnych z terenu  

Mazowsza i Podlasia; 

 odtwarzanie starych przepisów kulinarnych z terenu Mazowsza i Podlasia, 

spisanie ich i opracowanie na nowo; 

 wzmocnienie tożsamości regionalnej. 

 

Do konkursu wpłynęło 69 potraw w 7 kategoriach: dania mięsne i półmięsne -7 ; 

sałatki, surówki i przystawki- 11 ; pieczywo- 5; zupy i buliony- 8; dania warzywne- 3; 

ciasta i desery- 21; napoje alkoholowe i bezalkoholowe- 14. 

 Komisja potrawy oceniała pod względem: smaku, estetyki, zgodności z tradycją 

regionu, samodzielnością wykonania oraz sposobem podania. 

Decyzją Komisji przyznano: 

1.w kategorii: DANIA MIĘSNE I PÓŁMIĘSNE 

I miejsce- KGW Wyczółki (faszerowana mięsem cukinia) 

II miejsce- Zdzisława Tomaszewska ( pasztet z pieca) 

III  miejsce- Beata Strąk (salceson domowy) 



2. w kategorii: SAŁATKI, SURÓWKI I PRZYSTAWKI 

          I miejsce- Katarzyna Kotowska- (papryczki chili pomidorowe 

nadziewane serem) 

          II miejsce- Andrzej Krasnodębski- (śledź ala matias z suszonymi 

pomidorami) 

          III miejsce- Anna Kowalczyk- (oszukany orzech) 

 

3. w kategorii: PIECZYWO  

         I miejsce- Krystyna Noszczak- (chleb żytni na zakwasie) 

         II miejsce- Barbara Guz- (chleb mieszany) 

         III miejsce- Jadwiga Michalak (chleb) 

 

4. w kategorii ZUPY I BULIONY 

         I miejsce- KGW Dwojaki Czepielin (zupa dyniowa z pestkami dyni) 

         II miejsce- Malwina Strąk- (zupa dyniowa z muszkatem) 

         III miejsce- Teresa Czapczak (barszcz ukraiński) 

 

5. w kategorii DANIA WARZYWNE 

          I miejsce- Barbara Gąsewicz- (pierogi niemojskie) 

          II miejsce- Marta Trębicka (krokiety z kapustą i grzybami) 

          III miejsce- Sandra Kokieć (paprykarz z kaszy jaglanej) 

 

6. w kategorii CIASTA I DESERY 

         I miejsce- Marta Krasnodębska- (ciasto marchewkowe) 

         II miejsce- Jadwiga Zdun- (ciastka kruche przez maszynkę) 

         III miejsce- Anna Błońska- (szarlotka) 

 

7. w kategorii NAPOJE ALKOHOLOWE I BEZALKOHOLOWE 

         I miejsce- Kazimierz Orzyłowski (nalewka z żółtych malin) 

         II miejsce- Halina Haładaj  (wiśniówka) 

         III miejsce- Katarzyna Żylak  (nalewka pigwowa) 

 

Na tym protokół zakończono 

/podpisy członków komisji/ 


