
 

RAMOWY PROGRAM 
OGÓLNOPOLSKIEGO ŚWIĘTA SERA 

„IV FESTIWALU SERÓW I TWAROGÓW POLSKIEGO MLECZARSTWA” 
 

 

 
14.00  - początek pracy sekretariatu festiwalu w hotelu Omega, meldowanie Gości 

w hotelu, organizacja stoisk 
19.00  - kolacja 
20.00  - spotkanie organizacyjne z wystawcami 
 

 

 
7.00-10.00 - śniadanie 
10.00 – 18.00 – pierwszy dzień festiwalu 
 

1111..0000   Oficjalne otwarcie OGÓLNOPOLSKIEGO ŚWIĘTA SERA – III FESTIWALU SERÓW I 

TWAROGÓW POLSKIEGO MLECZARSTWA przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego, Prezydenta Olsztyna 
dr. Piotra Grzymowicza, Prezesa KZSM w Warszawie Waldemara Brosia oraz 
Kierownika Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością prof. dr. hab. 
Bogusława Staniewskiego 

  

1100..0000  ––  1188..0000    Degustacja serów oraz twarogów na stoiskach producentów oraz… szereg 
poniższych atrakcji pod egidą wodzireja i w rytm muzyki (ogród – główna 
hala wystawiennicza oraz  stoiska na parkingu przed hotelem, non-stop)  

  

    SEROWY I TWAROGOWY KRÓL – dwudniowy konkurs konsumentów na najlepszy 
ser i twaróg – dokonując oceny konsumenckiej serów i twarogów wybierzesz 
to, co najlepsze… (ogród – główna hala namiotowa, non-stop)  

Co godzina losowanie nagród dla publiczności  (7 razy po 5 reklamówek 
z nabiałem) 

  

SOBOTA – 10 września 2016 r. 

PIATEK – 9 września 2016 r. 



 

 

    CZY WIESZ ŻE… – STOISKO EKSPERTA – to tu, w bezpośrednim kontakcie z krajowymi 
autorytetami serowarstwa, uzyskasz odpowiedź na nurtujące Cię pytania 
dotyczące np. wyboru dobrego sera, rodzajów i różnic między gatunkami 
serów, prawidłowości znakowania serów, roli żywieniowej nabiału, itd. (ogród 
– namiot mały, non-stop)  

  

   LABORATORIUM SERA I TWAROGU – wystawa fotograficzna oraz pokazy filmowe 
poświęcone tajnikom przemysłowej produkcji serów dojrzewających i 
twarogów najwyższej jakości (sala konferencyjna) 

  

    SER W KUCHNI I GASTRONOMI – pokaz i degustacja różnorodnych potraw 
przygotowanych na bazie serów i twarogów przez kucharzy Restauracji Lazur 
Spółdzielni Mleczarskiej LAZUR w Nowych Skalmierzycach oraz kucharzy 
reprezentujących inne (chętne do udziału) zakłady mleczarskie (ogród - letnia 
Chata grillowa)  

  

   SER NA OKRĄGŁO – pokaz wspólnego gotowania z szefem kuchni hotelu na bazie 
produktów dostarczonych przez wystawców (ogród - letnia Chata grillowa) 

 

   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, a wszystko pod okiem studentów-członków 
Naukowego Koła Technologów Mleczarstwa WNoŻ UWM w Olsztynie 
(ogród – taras) 

 

   „BOSO PRZEZ… MLECZNĄ KRAINĘ” – wtajemniczać najmłodszych w arkana mleczarstwa 
będą studenci – członkowie Naukowego Koła Technologów Mleczarstwa WNoŻ UWM 
w Olsztynie – pogadanka z prezentacją multimedialną (sala konferencyjna) 
 

   ULICZKA SEROMANIAKÓW – animacje dla dzieci w formie różnorodnych „mleczarskich” 
zabaw, konkursów oraz gier (z upominkami i nagrodami), prowadzone przez 
studentów – członków Naukowego Koła Technologów Mleczarstwa WNoŻ UWM w 
Olsztynie, w tym m.in.: „Po co krowie łaty?”, „Mleczne kalambury”, „Mleczny 
malarz”, „Jestem najlepszym dojarzem”, „Od trawy do szklanki mleka – rzeka mleka”, 
„Mleczne rebusy”, „SEROteka–FOTOteka”, „Mleczny Piotruś”, „Cheese… What is this 
…?” itd.  (ogród – tereny zielone, non-stop. W razie deszczu sala konferencyjna, non-
stop) 

 

19.30 - …  Uroczysta kolacja - wystawcy, zaproszeni Goście.  

 

 

 

 
7.00-10.00 - śniadanie 
10.00-17.00 - drugi dzień festiwalu 

1100..0000  ––  1177..0000    Degustacja serów oraz twarogów na  stoiskach producentów oraz… szereg 
poniższych atrakcji pod egidą wodzireja i w rytm muzyki  (ogród – główna 
hala wystawiennicza oraz  stoiska na parkingu przed hotelem, non-stop)  

 

NIEDZIELA – 11 września 2016 r. 



 

 

   SEROWY I TWAROGOWY KRÓL – drugi dzień konkursu konsumentów na najlepszy 
ser i twaróg – dokonując oceny konsumenckiej serów i twarogów wybierzesz 
to, co najlepsze… (ogród – główna hala namiotowa, głosowanie w godz. 10.00 
– 14.00) 

Co godzina losowanie nagród dla publiczności  (7 razy po 5 reklamówek 
z nabiałem) 

1166..0000   Ogłoszenie wyników dwudniowego konkursu konsumentów SEROWY I TWAROGOWY 

KRÓL oraz wręczenie pucharów Rektora UWM w Olsztynie HIT TWAROGOWY i HIT 

SEROWY (ogród – namiot mały, godz.16.00) 

 

    CZY WIESZ ŻE… – STOISKO EKSPERTA – to tu, w bezpośrednim kontakcie z krajowymi 
autorytetami serowarstwa, uzyskasz odpowiedź na nurtujące Cię pytania 
dotyczące np. wyboru dobrego sera, rodzajów i różnic między gatunkami 
serów, prawidłowości znakowania serów, roli żywieniowej nabiału, itd. (ogród 
– namiot mały, non-stop)  

  

   KLASYKA: SER, MASŁO I CHLEB – degustacja zorganizowana przez  
studentów - członków Koła Naukowego Gastronomii Sztuki Kulinarnej WNoŻ UWM 
w Olsztynie, przy współudziale piekarni z Olsztyna (ogród - letnia Chata grillowa) 

 

   SER W KUCHNI I GASTRONOMI – pokaz i degustacja różnorodnych potraw 

przygotowanych na bazie serów i twarogów przez kucharzy Restauracji Lazur 
Spółdzielni Mleczarskiej LAZUR w Nowych Skalmierzycach oraz kucharzy 
reprezentujących inne (chętne do udziału) zakłady mleczarskie (ogród - letnia 
Chata grillowa) 
 

   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, a wszystko pod okiem studentów-członków 
Naukowego Koła Technologów Mleczarstwa WNoŻ UWM w Olsztynie (ogród – taras) 
 

   „BOSO PRZEZ… MLECZNĄ KRAINĘ” – wtajemniczać najmłodszych w arkana mleczarstwa 
będą studenci – członkowie Naukowego Koła Technologów Mleczarstwa WNoŻ UWM 
w Olsztynie – pogadanka z prezentacją multimedialną (sala konferencyjna) 
 

   ULICZKA SEROMANIAKÓW – animacje dla dzieci w formie różnorodnych „mleczarskich” 
zabaw, konkursów oraz gier (z upominkami i nagrodami), prowadzone przez 
studentów – członków Naukowego Koła Technologów Mleczarstwa WNoŻ UWM w 
Olsztynie, w tym m.in.: „Po co krowie łaty?”, „Mleczne kalambury”, „Mleczny 
malarz”, „Jestem najlepszym dojarzem”, „Od trawy do szklanki mleka – rzeka mleka”, 
„Mleczne rebusy”, „SEROteka–FOTOteka”, „Mleczny Piotruś”, „Cheese… What is this 
…?” itd.  (ogród – tereny zielone, non-stop. W razie deszczu sala konferencyjna , non-
stop) 

 

 

 
7.00-11.00 - śniadanie 

- wyjazd uczestników festiwalu 

PONIEDZIAŁEK – 12 września 2016 r. 


