фестивал на традиционните храни,
поминък и занаяти
Проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България“

Кулинарното наследство
на Тракия
Ивайловград

Информация за настаняване
в Ивайловград и района
може да намерите на
http://tic-ivaylovgrad.info/styles/hoteli
За повече информация и резервации:
Народно читалище „Пробуда 1914“
Ивайловград, ул. „Орфей“ 1
тел. 03661/ 6051
е-mail: chitalishtelibrary_ivg@abv.bg
Бъдете наши гости!

Снимки: Михаил Георгиев

Не се колебайте, елате в Ивайловград на 7–8 септември 2013 г.,
за да се включите във втория Фестивал
на традиционните храни, поминък и занаяти

„Кулинарното наследство на Тракия”
Благодатна земя с покоряващ пейзаж и гори, които се оглеждат в
кристалните води на язовира... Незаличени следи от древната култура
на траките. Трудолюбиви местни хора, съхранили етно-традиции,
занаятчийство и безценно културно богатство.
Най-обаятелният южен кът на България – Ивайловград!
Тук, окъпани от светлината на южното слънце, лозята събират топлина,
която превръщат в емоция! И с всяка глътка от великолепното вино,
човек усеща как духът на Дионисий нашепва легендите на Тракия.
Краят на лятото в Източните Родопи е изобилно време, когато
работливите стопани прибират богатата земеделската реколта от
пипер, домати, зеле, картофи, бадеми, смокини, орехи и грозде.

През дните на фестивала гостите ще имат възможност да опитат и да
си купят от слънчевите плодове на Долна Тракия и да вкусят местни
специалитети, приготвени по древни тракийски рецепти. На живописните
сергии ще намерите разнообразие от плодове и зеленчуци, мед, тахан,
вино, тестени изделия, млечни продукти, сладка, билки и подправки,
плетива, домашно тъкани кърпи и постелки, изделия на приложното
изкуство.
Фестивалът стартира с „Вечер на последното вино“, а на следващия ден
ще се посветите в тайните на местната кухня – как се прави бърканица и
трахана, как се точи баница и зелник и как се пече под връшник.
За по-сръчните се предлагат демонстрации и обучение по занаяти – всеки
може да се включи в различни работилници и да получи удостоверение
„Майстор за един ден“.
И като на празник, добрите съседи също са тук – със свои щандове се
представят различни производители от Турция и Гърция.
Гостите могат да се включат в туристически атракции и обиколки:
 постоянна етнографска експозиция в Паскалевата къща;
 античната вила „Армира“ и спектакъл „Съзвездие, наречено Любов“;
 експозиционен център на родовата памет в читалището на кв. Лъджа;
 исторически музей;
 дегустационен винен тур;
 панорамен тур до местността „Дупката“.

