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INFORMACJA PRASOWA
FESTIWAL DOBREGO SMAKU MA JUŻ 17 LAT!
Od 12 do 15 sierpnia wybierzemy się w podróż kulinarną dzięki XVII edycji Festiwalu
Dobrego Smaku. Oprócz konkursu na najlepsze danie, deser lodowy, smak lodów oraz
koktajl spośród restauracji z Łodzi, Zgierza i Pabianic, uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w wielu inspirujących spotkaniach czy warsztatach, a także imprezach tematycznych. Wszystko to związane będzie z hasłem tegorocznej edycji, czyli ,,Wszystko co w
Łodzi najlepsze’’.
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Inauguracja XVII edycji Festiwalu Dobrego Smaku odbędzie się na OFF Piotrkowskiej
podczas wielkiej uczty pt. OFF jakiego nie znacie. Przy wspólnym stole goście będą mogli
spróbować dań z OFF-owych restauracji, a także wysłuchać klimatycznego koncertu
kwartetu Piotra Krzemińskiego. Już następnego dnia rozpocznie się wielki konkurs restauracje z Łodzi, Zgierza i Pabianic będą rywalizować o tytuł najlepszego dania, deseru
lodowego, smaku lodów oraz koktajlu. W tym roku zwycięzców nie wybiera wyłonione
jury, ale sami konsumenci, którzy głosować będą przez stronę fds.pl/glosowanie. Jak co
roku pomocne będą festiwalowe mapki, na których znajdą się wszystkie lokalizacje i
pełny harmonogram wydarzeń. Zarówno na Facebooku, jak i Instagramie Festiwalu
Dobrego Smaku zobaczyć już można konkursowe propozycje uchwycone przez fotografów z Lodz You Eat.
12 sierpnia otworzy się także wyjątkowe miejsce, czyli centrum festiwalowe, restauracja
Kokolobolo. To właśnie w niej powrócimy do czasów międzywojennych podczas spotkań,
warsztatów i degustacji. Tego samego dnia imprezowy tramwaj wraz z przewodnikiem
zabiorą nas w podróż po łódzkich smakach. W piątek w restauracji Kokolobolo odbędzie
się natomiast cykl mini warsztatów koktajlowych, których partnerem jest Pinot. Oprócz
poznania tajników klasycznych koktajli, będzie to okazja do przygotowania własnego
trunku według receptury z 1920 roku. Po warsztatach warto wybrać się na jedyną w
swoim rodzaju Potańcówkę na OFFie, która zaskoczy wspaniałą muzyką na żywo oraz
lekcjami tańca. Będzie to świetna okazja na zabawę w letni, piątkowy wieczór. W sobotę
14 sierpnia trambus dobrego smaku zabierze swoich pasażerów na sentymentalną
podróż śladami restauracji, których już w Łodzi nie ma.
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W sobotni wieczór pop-up restaurant Kokolobolo zaprosi swoich gości na tajemniczą
kolację ze Ślepym Maksem. Na uczestników czekać będzie kuchnia z czasów międzywojennych, a także zagadka kryminalna do rozwiązania. Ten wieczór będzie z pewnością nie
tylko pyszny, ale dostarczy też uczestnikom dreszczy emocji.
W niedzielę 15 sierpnia warto wybrać się z całą rodziną na Piknik na Księżym Młynie.
Oprócz dobrego jedzenia, kiermaszu rękodzieła oraz kwiatów, a także warsztatów, znajdzie się miejsce na liczne atrakcje dla dzieci.
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