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W styczniu 2014 roku rozpoczęła się 9. edycja Akcji Rekomendacji Krakowskich
Restauracji. Organizatorami Akcji byli: Urząd Miasta Krakowa, Krakowska Kongregacja
Kupiecka, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego.
W wyniku Akcji wyłoniono 141 rekomendowanych restauracji, które cechuje
wysoka jakość usług.
Lista laureatów dostępna jest na stronie www.krakow.pl/restauracje
Wyniki zostały ogłoszone 13 czerwca 2014 podczas uroczystego Finału Akcji, który
odbył się w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4.
Warunkiem uczestnictwa było dobrowolne zgłoszenie lokalu do Akcji przez
restauratorów (Karta Zgłoszenia).
Celem Akcji jest promocja krakowskich restauracji oraz krakowskiej oferty
gastronomicznej jako wysokiej jakości produktu turystycznego oraz promowanie
małopolskich potraw regionalnych i tradycyjnych.
W 9. edycji Akcji Rekomendacji Krakowskich Restauracji, oprócz ogólnej rekomendacji
(Formularz Ogólny), restauracje mogły dodatkowo zostać zgłoszone do oceny w
czterech kategoriach: „Dla wymagających”, „Dla rodzin z dziećmi”, „Z potrawą
regionalną” i „Magiczne Miejsce”.
W ramach dodatkowej kategorii „Wyjątkowy produkt kulinarny” została
przeprowadzona II edycja konkursu „Zawstydź obwarzanka i zagłosuj”.
Uczestnikami konkursu byli internauci, którzy zaproponowali, a później zagłosowali na
swój ulubiony przysmak. W efekcie wyróżnili 13 produktów, o których można
przeczytać na kraków.pl/restauracje.
Więcej informacji o konkursie:
http://krakow.pl/aktualnosci/115341,34,komunikat,frytki_zawstydzily_obwarzanka.ht
ml
W związku z utworzonymi kategoriami wyłoniono trzech równorzędnych laureatów w
kategorii „Dla wymagających”, „Dla rodzin z dziećmi” i „Magiczne miejsce”, którym
wręczono statuetki z symbolicznym krakowskim obwarzankiem. Dodatkowo Kapituła
wybrała po 6-7 restauracji wyróżnionych w ww. kategoriach.
W kategorii „Z potrawą regionalną” Kapituła wyłoniła jednego laureata oraz wyróżniła
jedną restaurację w ww. kategorii.
Podczas trwania Akcji członkowie Kapituły Rekomendującej - wśród nich
przedstawiciele branży turystycznej, gastronomicznej, szkół gastronomicznych,

środowisk gospodarczych oraz mediów dokonali oceny m.in. jadłospisu, smaku
potraw, profesjonalizmu obsługi, czystości i estetyki, a także dodatkowej oferty
związanej z daną kategorią zgłoszonych do Akcji lokali.
Kapituła Rekomendująca działała na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta
Krakowa oraz Regulaminu 9. edycji Akcji Rekomendacji Krakowskich Restauracji 2014
.
Zapraszamy do odwiedzenia rekomendowanych restauracji, jak również podzielenie
się uwagami na temat laureatów na stronach www.krakow.pl
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