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RAJD NA ZDROWIE – 30.01.2016 r

W polskich domach od wieków
robiło się zdrowotne nalewki
w tysiącach odmian, stosując
różnorodne receptury. Dobra
nalewka musi być klarowna, mieć
wspaniały kolor, smak danego
owocu, nie może być za słodka
i zbyt wytrawna. I najważniejsze –
musi mieć swoją moc.
30.01.2016r. już po raz 5 odbył się
„Rajd na zdrowie”. Organizacją zajęli
się, członkowie klubu PTTK w Koninie
pod przewodnictwem Ani i Kazia
Witkowskich. Kilkuosobowa grupa
już po 14.00 wyruszyła pieszo
wzdłuż wału przeciwpowodziowego,
w kierunku miejscowości Chójki, gdzie
spotkaliśmy się z pozostałymi
uczestnikami, którzy dojechali do nas,
autobusem linii 57. Dalszy etap naszego rajdu ok. 3 km pokonywaliśmy
wspólnie, pod kierunkiem Kazia Witkowskiego, który trasę urozmaicał nam
konkursem. Wszystkie osoby, które brały aktywny udział w quizie,
odpowiadając na pytania krajoznawcze, lub wykonując różne zadania, otrzymały
nagrody ufundowane przez Kazia. Wacek otrzymał śliwowicę, Renia - odkurzacz
bezprzewodowy, Ulka S. - naszyjnik, Andrzej - książkę kucharską, a Ulka Ł. najprawdziwsze 100 zł. Czy nagrodzeni są zadowoleni, zapytajcie ich sami 
Celem naszej wędrówki było Gospodarstwo Agroturystyczne PRADOLINA
w Szczepidle, gdzie czekał na nas, domowy, gorący posiłek, przygotowany jak
zwykle, przez naszą Janeczkę. Całe towarzystwo rajdu doskonale bawiło się
przy dobrej muzyce prezentowanej przez DJ Ewę i Grzegorza Feknerów, przy
suto zastawionych stołach, degustując domowe nalewki. Ważnym punktem
naszej imprezy był konkurs na „najlepszą na świecie nalewkę”. Do oceny
domowych eliksirów zgłoszono nalewki
o różnych smakach (z czarnego bzu, wiśni,
mięty, pigwy, aronii, truskawki, czarnej
porzeczki, anyżu, śliwki, malin, żurawiny,
gruszki, jeżyn, itd.) Za stołem zasiadło
5-osobowe jury: Ula Łącka, Tadeusz
Dziardziel, Kazimierz Witkowski, Ula
Sypniewska i Krzysztof Łyjak, które
dokonało
degustacji
25 nalewek.
Zadaniem jury było ocenić: smak, aromat
i klarowność nalewki. W konkursie zwyciężyła wiśniówka, przygotowana przez kol. Krzysztofa Stasiaka. Kolejne
miejsca zajęli Andrzej Przybylski i Ula Glanc. Dla zwycięzców konkursu przygotowano dyplomy i nagrody
książkowe. Tym razem, ze względu na ograniczone możliwości lokalowe, w rajdzie uczestniczyło jedynie 51 osób.
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