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QUEST
LEŚNYMI SMAKAMI
W BRONOWCU

Grupy szkolne tu chętnie na warsztaty przyjeżdżają

Jak wejdziesz na zielone podwórze

I sztuki kulinarne u Pani Alicji pobierają

Nigdzie nie siadaj i nie patrz ku górze

Uczą się, jak chleb można z mąki wyrabiać

Po lewej jest domek niewielki, biały

Gdy się upiecze, mogą go z masłem zajadać

Skręć przed nim w lewo, nie bądź nieśmiały

Gdzie to jest?
Bronowiec jest przysiółkiem Parowej. Dojechać tu można z Osiecznicy w kierunku Ruszowa.
W Parowej należy skręcić w prawo, przy drogowskazie na Agroturystykę „AGRO RELAX”.
Po 300 m zaparkuj samochód na parkingu i jesteś u celu.

Gdy parę kroków zrobisz przed siebie
Zobaczysz miejsce – gorące jak w niebie
To piec stary do chleba przygotowany

Tematyka
Wyprawa przedstawi gospodarstwo agroturystyczne w Bronowcu jako miejsce na szlaku
kulinarnym po Borach Dolnośląskich „Leśnymi Smakami”. Dowiesz się o potrawach, z jakich słynie
gospodarstwo oraz o jego ofercie i niektórych tajnikach przygotowywania pysznych potraw i dań.

Jeśli masz szczęście, to będzie rozgrzany

Jak szukać skarbu?
Postępuj zgodnie z poleceniami. Podczas wyprawy przyda Ci się umiejętność liczenia.
Jak znajdziesz skarb, to przybij pieczęć na karcie wyprawy i dyskretnie odłóż go na miejsce.

I później przez wszystkich ze smakiem jedzony

To w tym piecu właśnie chlebek jest pieczony
Policz drzwiczki, które on z przodu ma
Ich liczbę wpisz do kratki, jeśli się da

Czas przejścia: 20 minut

Masło samodzielnie przez dzieci jest robione
Z trudem i mozołem w maselnicy tłuczone
Serek wiejski też mogą przygotować
Dobrze wycisnąć i na chlebek podać
Na dachu wiaty po lewej stronie
Masz napis uderzający w Twe skronie
Policz na nim kolorowe litery
Wpisz do kratki na trzy cztery
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Za wiatą jest miejsce na ognisko

Wróć na środek zielonego podwórza

Znajduje się tam wielkie palenisko

Z lewej strony kolejny „domek” się wynurza

Tu uczniowie kurs pieczenia kiełbasek mają

Stoi tam wiata dla turystów – grzybiarzy

Pilnując szaszłyków, rybki doglądają

W niej siedzą, jeśli grzyb im się przydarzy

Witaj Odkrywco przy Agroturystyce

Stań tyłem do wejścia podróżniku drogi

Mając staw po swej lewej ręce

Grzyby na stole oczyszczą z zabrudzenia

Za chwilę dowiesz się nieco o jedzeniu, a nie o muzyce

Do miejsca postoju koni kieruj swe nogi

Udaj się do przodu naprędce

Później za domek noszą do suszenia

Dzisiejszy quest to kulinarna przygoda

Przy „wiacie” drewnianej ono się znajduje

Kieruj się do furtki przy domu

Po paru godzinach – grzyb już gotowy

Która ochoty na jedzenie darów lasu Ci doda

Bo koni bacznie - jak trzeba pilnuje

Idź śmiało, odważnie a nie po kryjomu

Idź zobacz suszarnię – piec stalowy

Wyprawę zacznij z parkingu przy domostwie

Przy gospodarstwie szlak konny przebiega

Alicja słynie z wyrobów z dziczyzny

Zobacz ostrożnie, co w nim się znajduje

W którym gospodarze kucharzą radośnie

Nierzadko koniarze zajadą na pajdę chleba

Polskie to jadło, nie ma w nim chińszczyzny

Policz „skrzyneczki” a nie pożałujesz

Słynni są w regionie ze smacznego gotowania

Chleb tu głównie na zakwasie jest robiony

Kaczka w polewie czy pasztet z dzika

Dalej za domkiem jest drewniana wiata

Oni specjały pichcą od samego rana

Czego zazdroszczą niektóre matki i żony

Ech, na widok ślinka z ust szybko umyka

Gdzie ludzie przyjeżdżają wiosną i co lata
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Kiedy z przyrodą poobcują

Teraz idź pod parasol i drzwi szklane

Później dary lasu sobie kosztują

A wnet informacje o skarbie będą Ci znane

Jagody w lesie z radością zbierają

Zsumować liczby zebrane musisz

Następnie ochoczo ze śmietaną zjadają

Nie pomyl się jednak, bo się zawrócisz

Jeśli ktoś woli, to cukrem posypie
A dla smakoszy to pieróg z talerza łypie

Popatrz wokoło bardzo uważnie
Szukaj z tą liczbą zwierzęcia odważnie
Nie bój się, nic Ci ono nie zrobi groźnego
Chyba, że źle policzyłeś kolego
Tam skarb ukryty został dla Ciebie
Przybij pieczęć – bądź dumny z siebie
Jak szczęście Ci dzisiaj dopisze wielkie
To Pani Alicja da Ci wrzucić coś na patelnie
Być może traﬁsz do spiżarni Pani Ali
Znajdziesz w niej rarytasy, a to się chwali
Bo tam są różne przetwory i specjały
Ach, jaki ten świat jest wspaniały

I tak właśnie w tym „ziemskim raju”

I to już jest koniec kulinarnej przygody

Ludzie wypoczywają z całego kraju

Jeśli chcesz, to napij się pysznej wody

Wieść poszła w Polskę „Ala nieźle gotuje”

Która na pewno wznieci Twe łaknienie

Kto z gotowania postawi jej „dwóję”?

I skusisz się na pyszne Alicji jedzenie
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PIECZĄTKĘ PRZYBIJ NA KARCIE WYPRAWY
ORAZ NA STR. 40
Autorzy tekstów: Mieszkańcy Bronowca
Rysunki: Anetta Kamińska
Opiekun Wyprawy: Alicja Wyszyńska
Korekta: Ewelina Baran
Konsultacje: Krzysztof Szustka – trener questingu
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