Tra la Mondo

Gustoj de Podlaĥio
En Bjalistoko ne mankas restoracioj, kiuj specialiĝas pri la
kuirartoj ĉina, japana, greka, hungara aŭ hinda. Kreiĝas ankaŭ
manĝejoj, kiuj ofertas pladojn de
moderna, moda kuirarto: vegana,
alternativa, senvianda. Nemalgrandan sukceson ĝuas, ne nur en

La komenco estis tre malfacila. La festivalo unue celis infanojn. Ŝanĝo, tio estas plivastigo de la partoprenantaro je
plenkreskuloj kaj maljunuloj kaj
plilongigo de la festivalo al du
tagoj, donis pozitivajn rezultojn. La nombro de la partoprenantoj jam en la unua jaro post
la ŝanĝoj superis 100, kaj ĉiun
jaron kreskas. Dum sep tagoj
Eŭropa Festivalo de Esperanta
Kanto ekhavis sian emblemon,
dulingvan afiŝon, retpaĝon,
multajn elstarajn kunlaborantojn, sponsorojn, kaj la festivalo el sporta salono en lernejo
transloĝiĝis al la Filharmonio.
Establiĝis ankaŭ festivala estraro. En la unuaj jaroj oni donis
tre modestajn premiojn, pokalon kaj diplomon, kaj nun la
premiitoj ricevas multajn objekto-premiojn. La festivalan
konkuradon taksas internacia
ĵurio konsistanta el profesiuloj,
esperantistoj kaj muzikistoj. La
ĵurio aljuĝas specialan premion
por akompano. La listo de premioj plivastiĝis per Grand-Prix,
la Premio de la Publiko kaj de
tiu ĉi jaro la Premio de Arkones.
www

fondumozamenhof.pl

TERPOMKUKO (BABKA ZIEMNIACZANA, 6 PORCIOJ)

Bjalistoko, restoracioj, kiuj en sia
menuo havas manĝaĵojn el la ĉelima kaj regiona kuirarto: terpomkuko, terpomkolbaso, pierogi, cepelinoj.
– La kremon de bjalistokaj
gustoj kolektis kreita en 2010
Bjalistoka Gastronomia Itinero,
ariganta kelkdek restoraciojn en la
urbocentro kaj
prezentanta
ties oferton al
turistoj
kaj
urbanoj – ni
legas en „Gustoj de Podlaĥio”, gastron o m i a
gvidlibro eldonita
de
la
urbodomo de
Bjalistoko. Tie,
krom
historiojn pri bjalistokaj gustoj
kaj gastronomiajn
reme-

INGREDIENCOJ:
▪ 4 kg da terpomoj
▪ 400 g da acidkremo 18%
▪ 2 ovoj
▪ 150 g da cepo
▪ muelita pipro
▪ salo, paneroj
▪ 4 kuleroj da oleo
Preparado:
La grandajn terpomojn
senŝeligu, lavu kaj raspu sur
fajna raspilo. Kribru sur kribrilo. La akvon verŝu en bovlon. Amelon, kiu restis sur
la fundo, aldonu al la raspitaj
terpomoj. Aldonu la ovojn, salon, kremon kaj antaŭe frititan
cepon. Aldonu pipron laŭguste. Precize miksu la paston.
morojn de steluloj, ni trovas receptojn de: terpomkuko, białys,
fagopiraj blinoj, buza, terpomkolbaso, tataraj koldunoj, kindziuk, sękacz, bjalistokaj haringoj, bjalistoka malvarma supo
kaj aliaj. Antaŭ ol oni decidos
mem prepari unu el la regionaj

Metu la termoman paston en
muldilon ŝmiritan per graso kaj
panerumitan. Metu en bakfornon por ĉ. unu horo. Baku en
la temperaturo 180 gradoj. La
terpoman paston necesas bone
baki, alie estos malfacile eligi
ĝin el la muldilo. Por ke la kuko
havu kraketantan ŝelon, verŝu
sur ĝin grason.
Historie terpomkukon oni
manĝis varma kun grivoj aŭ
„senŝua kremo”, t.e. malvarma
kaj densa. Hodiaŭ oni povas
verŝi saŭcon. Terpomkuko estas bongusta ankaŭ malvarma,
kaj la sekvan tagon, tranĉita en
pecojn kaj fritita. („Gastronomia
gvidlibro tra la ĉefurbo de Podlaĥio – Gustoj de Bjalistoko”).
frandaĵoj, valoras viziti restoracion
proponantan
tiujn
manĝaĵojn en Bjalistoko, Tykocin, Sokółka, Hajnówka.
(Surbaze de:
„Gastronomia gvidlibro tra la ĉefurbo
de Podlaĥio – Gustoj de Bjalistoko”.)

Internacia kantado
Eŭropa Festivalo de Esperanta Kanto en Vroclavo festis sian
sepan naskiĝtagon en 2019. Unuafoje ĝi okazis la
17-an de majo 2013.

El inter la homoj, kiuj estas
engaĝitaj je organizado de la
Festivalo, valoras mencii ia.
Małgorzata Komarnicka, kaj
ĉefe Mila van der Horst-Kolińska, kiu ĉiam en malfacilaj momentoj subtenas la organizantojn. Eblas diri, ke ŝi estas unu
el la ĉefaj honoraj patronoj
de la Festivalo de Esperanta
Kanto.
(MK)

Eŭropa Festivalo de Esperanta Kanto por la oka fojo okazos la 23-an kaj 24an de majo 2020 en Vroclavo. Oni atendas aliĝojn ĝis la 30-a de aprilo 2020.
La festivalo daŭras du tagojn, sabaton okazas konkursa aŭskultado de la partoprenantoj kaj dimanĉon estas la koncerto de premiitoj (sinprezento de la
premiitaj partoprenantoj kaj invitita stelulo). La festivalo celas infanojn, junulojn, plenkreskulojn kaj maljunulojn kaj okazas en du kategorioj: 1. koruso aŭ
ensemblo, 2. solisto. Ĉiu partoprenanto kantas po du kantojn, unu en gepatra aŭ fremda lingvo, alian en Esperanto. Oni taksas nur la kantojn en Esperanto. Anonco de la rezultoj kaj enmanigo de la premioj okazos dimanĉon, la
24-an de majo dum la koncerto de premiitoj. Pliaj informoj:
informado.eo@gmail.com www.ecem.com.pl
(Małgorzata Komarnicka
- Ĝenerala Direktoro de Eŭropa Festivalo de Esperanta Kanto)
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