
P O W I A T   S T R Z E L E C K I6

Poni¿ej prezentujemy kandydatów do tytu³u w dwóch kategoriach. Wybierz po jednym z ka¿dej z nich, wytnij i wype³nij za³¹czon¹ kartê
oceny, a potem prze�lij j¹ na adres Starostwo Strzeleckie, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, lub wrzuæ do urny w holu
starostwa. Wiêcej informacji o bior¹cych udzia³ w konkursie produktach, regulamin i wzór karty do g³osowania znajdziesz na stronie
www.powiastrzelecki.pl w dziale �NPP�. Jaki produkt stanie siê wizytówk¹ Twojego powiatu?

Nie pozwól, by inni zadecydowali za Ciebie !!! Karta do g³osowania na str. 8

WYBIERZ NAJLEPSZY PRODUKT POWIATU
STRZELECKIEGO 2007 I WYGRAJ CENNE NAGRODY !!!

Ko³ocz �l¹ski w naszej piekarni jest produkowany na bazie surowców naturalnych, co daje
nam wysok¹ jako�æ i niebiañski smak gotowego wyrobu. Ciasto dro¿d¿owe jest sporz¹dza-
ne metod¹ dwufazow¹ tj. najpierw przygotowywany jest rozczyn, z którego wyrabia siê
ciasto. Na ciasto nak³adamy masy: serow¹, makow¹, mus jab³kowy lub w zale¿no�ci od
sezonu inne owoce np. jagody, �liwki, rabarbar lub truskawki. Ca³o�æ wykañczamy po-
sypk¹, uk³adaj¹c j¹ w ró¿ne wzory tak, jak kiedy� robi³y to �l¹skie gospodynie. Po wypie-
czeniu i przestygniêciu, ko³acz posypujemy cukrem pudrem. Po tej czynno�ci ko³acz nadaje
siê do spo¿ycia.

Ko³ocz �l¹ski

Producent: �Piekarnia Grabowski�,
ul.Ko�ciuszki, Otmice, tel.  774617340

Kategoria: Przetwórstwo rolno-spo¿ywcze

Pasieka ustawienia jest z dala od ruchliwych dróg pod lasem. W maju na rzepaku, pó�niej
akacja, malina le�na oraz lipa. Nektar tych kwiatów daje wielosmakowy naturalny miód.

Producent: �Pasieka Wêdrowna�,
Otmice, ul.Ko�ciuszki 16,  tel. 77 4617329

Miód Pszczeli Wielokwiatowy
Kategoria: Przetwórstwo rolno-spo¿ywcze

Rury stalowe bez szwu

Rury stalowe bez szwu gor¹cowalcowane w zakresie �rednic od 21,3mm do 114,3mm i
grubo�ci �cianek od 2,0mm do 8,8mm.

Producent: �Walcownia Rur Andrzej�, ul. Ksiêdza Wajdy 1,
47-120 Zawadzkie, tel. 774561106

Kategoria: dzia³alno�æ produkcyjna

System komunikacji
wewnêtrznej � schody

Produkty: schody wewnêtrzne, schody oszczêdno�ciowe m³ynarskie, schody sk³adane i
no¿ycowe.

Producent: �PAHER� sp.j., ul.D³uga 2, 47-110 Kolonowskie, tel. 077 461 10 01

Kategoria: Dzia³alno�æ produkcyjna


