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Miejsce imprezy:   

ogólnopolskie  

sera 
święto 

www.uwm.edu.pl/festser 

Wybór serowego  i twarogowego króla    
●  Czy wiesz że… – stoisko eksperta   
●  Laboratorium sera i twarogu  
●  Uczta serowa – degustacje i pokazy 
kulinarne ●  Konkursy z nagrodami  
● Uliczka młodych seromaniaków ● 
Występy zespołów muzycznych  ●  
… i moc innych  atrakcji  dla dorosłych  

i dzieci. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY  Z  FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA 



Program imprezy:  
sobota, 13 września 2014 niedziela, 14 września 2014  

11.00 
 

Oficjalne otwarcie OGÓLNOPOLSKIEGO ŚWIĘTA SERA  

- FESTIWALU SERÓW I TWAROGÓW POLSKIEGO MLECZARSTWA 
 

10.00–18.00  
 

DEGUSTACJA SERÓW ORAZ TWAROGÓW na stoiskach producentów 
 

SEROWY I TWAROGOWY KRÓL – dwudniowy konkurs konsumentów 

na najlepszy ser i twaróg 
 

CZY WIESZ ŻE… – STOISKO EKSPERTA – to tu, w bezpośrednim 

kontakcie z krajowymi autorytetami serowarstwa, uzyskasz odpowiedź na 

nurtujące pytania dotyczące np. wyboru dobrego sera, rodzajów i różnic 

między gatunkami serów, roli żywieniowej nabiału, doboru wina do sera, itd.  

LABORATORIUM SERA I TWAROGU – wystawa fotograficzna oraz 

pokazy filmowe poświęcone tajnikom przemysłowej produkcji serów 

dojrzewających i twarogów najwyższej jakości 
 

SER W KUCHNI I GASTRONOMI – pokaz i degustacja różnorodnych 

potraw przygotowanych na bazie serów i twarogów przez kucharzy m.in. 

Restauracji Lazur Spółdzielni Mleczarskiej LAZUR, kucharzy reprezentujących 

Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA i innych wystawców Festiwalu 
 

SER NA OKRĄGŁO – pokaz wspólnego gotowania z szefem kuchni OMEGA 

hotel 
 

ARCHITEKCI SEROWARSTWA – aktywny udział dzieci w mini pokazie 

technologiczno-laboratoryjnym, w którym będą badać mleko, produkować 

ser i masło, poznają sprzęt i stosowane dodatki technologiczne 
 

„BOSO PRZEZ… MLECZNĄ KRAINĘ” – wtajemniczać najmłodszych w 

arkana mleczarstwa będą studenci – pogadanka z prezentacją multimedialną 
 

ULICZKA SEROMANIAKÓW – animacje dla dzieci w formie różnorodnych 

„mleczarskich” zabaw, konkursów oraz gier (z upominkami i nagrodami)  

10.00-17.00 
 

DEGUSTACJA SERÓW ORAZ TWAROGÓW na stoiskach producentów 
 

SEROWY I TWAROGOWY KRÓL – drugi dzień konkursu konsumentów 

na najlepszy ser i twaróg 

CZY WIESZ ŻE… – STOISKO EKSPERTA – to tu, w bezpośrednim 

kontakcie z krajowymi autorytetami serowarstwa, uzyskasz odpowiedź na 

nurtujące pytania dotyczące np. wyboru dobrego sera, rodzajów i różnic 

między gatunkami serów, roli żywieniowej nabiału, doboru wina do sera, itd.  
 

SEROWE IMPRESJE ŚNIADANIOWE – degustacja zorganizowana przez 

studentów - członków Naukowego Koła Technologów Mleczarstwa WNoŻ 

UWM w Olsztynie, przy współudziale „Piekarni” Z. Dąbkowskiego 
 

SER W KUCHNI I GASTRONOMI – pokaz i degustacja różnorodnych 

potraw przygotowanych na bazie serów i twarogów przez kucharzy 

Restauracji Lazur Spółdzielni Mleczarskiej LAZUR, kucharzy reprezentujących 

Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA i innych wystawców Festiwalu 
 

ARCHITEKCI SEROWARSTWA – aktywny udział dzieci w mini pokazie 

technologiczno-laboratoryjnym, w którym będą badać mleko, produkować ser 

i masło, poznają sprzęt i stosowane dodatki technologiczne 

„BOSO PRZEZ… MLECZNĄ KRAINĘ” – wtajemniczać najmłodszych  

w arkana mleczarstwa będą studenci – pogadanka z prezentacją 

multimedialną 

ULICZKA SEROMANIAKÓW – animacje dla dzieci w formie różnorodnych 

„mleczarskich” zabaw, konkursów oraz gier (z upominkami i nagrodami)  
 

16.00  
 

Ogłoszenie wyników dwudniowego konkursu konsumentów 

SEROWY I TWAROGOWY KRÓL oraz wręczenie pucharów 

Rektora UWM w Olsztynie HIT TWAROGOWY i HIT SEROWY 


