
Фестивал на традиционните храни, поминък и 
занаяти 

„Кулинарното наследство на Тракия”

1 – 2 септември 2012

Първи фестивален ден, 1 септември, събота

15:00 За гости и туристи ще бъдат организирани два безплатни опознавателни тура:
• Панорамен тур – включва защитената местност „Дупката”; посещение на 

Паскалевата къща с постоянна етнографска експозиция и
възможност за моментна снимка с автентичен костюм; експозиционен център на 
родовата памет в читалището в кв. Лъджа и закупуване на сувенири; Антична вила 
„Армира”, сред чиито руини на чаша вино ще се потопите в мистерията на спектакъла 
„Съзвездие, наречено Любов”.

• Винен тур – включва посещение на винарски изби „Ямантиеви” и „Лайт 
Касъл”.

20:00 Откриване на фестивала с „Вечер на последното вино”

Място на провеждане:  Комплекс „Лайт Касъл”

Програмата включва:
• Изложение на вина от винарски изби и производители от региона;
• Дегустация на вина и храни: включва специализиран семинар,  представен от 

професионални сомелиери и кулинари;
• Аксесоари, свързани с храненето и виното;
• Вино, храна и музика – артистична програма.

* Туровете тръгват от читалището в гр. Ивайловград.
За предварителна заявка за  записване в туровете тел:  03661/6051  или на  email: 
chitalishtelibrary_ivg@abv.bg

Фестивалът „Кулинарното наследство на Тракия” се организира от НЧ „Пробуда 1914” 
Ивайловград, община Ивайловград и местната общност по проект „Активни граждански 

общности чрез читалищата в България” на Платформа „АГОРА”, финансиран от Фондация 
„Америка за България”.

mailto:chitalishtelibrary_ivg@abv.bg


Втори фестивален ден, 2 септември, неделя

Място на провеждане:  Комплекс „Лайт Касъл”

08:00 – 10:00 Подреждане на щандове с плодове, зеленчуци, традиционни храни и художествени 
занаяти от региона на Тракия 

10:00 – през 
целия ден

• Съпътстваща културна програма с  изяви на  състави от читалища  и други 
участници от Региона

• Продажба на хранителни продукти и художествени изделия 
• Кулинария и  занаяти – демонстрации и работилници за всички  гости и 

желаещи да  се включат, които ще получат удостоверение „Майстор за един 
ден”

12:00 Благотворителна изложба-базар на традиционна кухня „От градината  – в чинията” 
с международно участие 

12:40 Демонстрация  (с приготвяне на място)  и дегустация на традиционни храни и 
напитки. Ястията ще се дегустират и оценяват от жури.

14:30 Карвинг-демонстрация 
15:30 Номинации на журито и награждаване на участниците 
16:30 Детска програма – включва занимателни, образователни игри и състезания и 

провеждане на мини обучение по кулинария за деца.
18:00 Закриване на фестивала

Фестивалът „Кулинарното наследство на Тракия” се организира от НЧ „Пробуда 1914” 
Ивайловград, община Ивайловград и местната общност по проект „Активни граждански 

общности чрез читалищата в България” на Платформа „АГОРА”, финансиран от Фондация 
„Америка за България”.


