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G iż e. Tłumy w Wiejskim Centrum Inicjatyw na dorocznej imprezie

Przez pół dnia pili i bili na czas

Już po raz szósty Stowarzyszenie Agroturystyczne ”Mazurska Kraina” zorganizowało Powiatowe Święto Mleka. Poza
promocją produktów lokalnych nie
zabrakło wielu innych atrakcji.
Zbigniew Malinowski
z.malinowski@gazetaolsztynska.pl

Już po raz szósty Stowarzyszenie Agroturystyczne ”Mazurska Kraina” w Giżach zorganizowało Powiatowe Święto Mleka. Tegoroczna impreza, która coraz bardziej wyrasta na ponadlokalną, cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców wsi.
Do Giż zjechali licznie m.in.
przedstawiciele władz samorządowych i sołtysi z powiatów oleckiego i ełckiego.
Wszystkich witał prezes „Mazurskiej Krainy“ Janusz Hendzel.
— Tegoroczne święto nastawione jest na większą promocję produktów lokalnych
— mówi Janusz Hendzel. —

Mogą one w przyszłości przyciągać do nas większe rzesze
turystów.
Stoiska z produktami lokalnymi były oblegane przez
uczestników Święta Mleka.
Każdy mógł spróbować, jak
m.in. smakują smalec ekologiczny z jabłek i cebuli, sum w
kapuście, rozmaite ciasta czy
też nalewki i wina. Hitem
były jednak tzw. giżki i kiełbasa giżowska.
— Giżki to uwędzone kawałki wołowiny, które wcześniej były moczone w mleku —
wyjaśnia Jerzy Koźbiel, doradca Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO“. — Dzięki temu mięso uzyskało specyficzną barwę i smak. Z kolei do kiełbasy giżowskiej dodawane jest zsiadłe mleko.
W przyszłym roku zostaną

zgłoszone do ochrony, jako
tradycyjne produkty lokalne
dostępne nie tylko w gospodarstwach agroturystycznych.
Organizatorzy zadbali też o
szereg innych atrakcji. Odbył się m.in. sztandarowy konkurs imprezy, jakim jest picie
mleka na czas. Półlitrową butelkę najszybciej opróżnił
przez smoczek Karol Grabowski z Giż.
Rozegrano też mistrzostwa
powiatu oleckiego w biciu
śmietany z cukrem. W tej
konkurencji najlepsza była
Ewelina Smyk z Giż. W części
artystycznej wystąpił zespół
„Świętowiacy” ze Świętajna,
Miejska Orkiestra Dęta z
Olecka oraz zespół muzyczny
„Michtom”.

Olecko.wm.pl
zobacz zdjęcia
Konkurs na najszybsze zjedzenie porcji bitej śmietany bez użycia łyżki
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SKUP STARYCH
I ROZBITYCH POJAZDÓW
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POMOC DROGOWA - AUTOLAWETA

SKUP ZŁOMU I SUROWCÓW WTÓRNYCH
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO WSZYSTKICH MAREK

kom. 501 611 961, tel. 87 523 91 17
Olecko, ul. Ełcka 2 (stara Melioracja)
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