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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA 10. ROCZNICĘ PROGRAMU 
„TRANSFORMATIVE TASTE NY”  

  
Sztandarowy program stanu Nowy Jork „Jedz lokalnie, pij lokalnie” przyniósł 

ponad 100 mln USD wpływów do gospodarki  
  

Dzień otwartych drzwi w centrum obsługi gości Finger Lakes Welcome Center 
podkreśla rolę rolników i producentów rolnych stanu Nowy Jork oraz ofertę 

turystyczną regionu  
  

Seria uroczystości zaplanowanych na targach uczestniczących w programie 
Taste NY w całym stanie w 2023 roku  

  
  
Gubernator Kathy Hochul rozpoczęła dzisiaj obchody 10-lecia Taste NY, oficjalnego 
programu stanu Nowy Jork „Jedz lokalnie, pij lokalnie”, podczas specjalnej uroczystości 
podczas dnia otwartych drzwi w centrum obsługi gości Finger Lakes Welcome Center w 
Geneva. Impreza pokazała różnorodność i wyjątkowość rolników oraz producentów 
żywności i napojów ze stanu Nowy Jork, a także regionalnych ośrodków turystycznych. 
Dzisiejsza uroczystość jest pierwszą z serii wydarzeń, które są planowane w całym 
stanie w ramach obchodzonego w 2023 r. 10-lecia realizowanego z sukcesem 
programu, który przyniósł ponad 100 mln USD wpływów ekonomicznych dla 
producentów w stanie Nowy Jork.  
  
„W ciągu ostatniej dekady Taste NY stał się rozpoznawalną marką znaną z jakości, 
kreatywności i pasji”, powiedziała gubernator Hochul. „Taste NY jest podstawą naszej 
misji promowania rolników i producentów ze stanu Nowy Jork, pokazując najlepsze 
produkty spożywcze, napoje i upominki od firm z każdego zakątka naszego 
wspaniałego stanu. Jestem dumna, że mogę dziś ogłosić całoroczne obchody 10. 
rocznicy Taste NY i czekam na dalsze wspieranie naszych agrobiznesów i szerokiej 
gamy naszych lokalnych produktów pochodzących ze stanu Nowy Jork”.  
  
Program Taste NY znacznie się rozwinął od czasu jego powstania i obecnie produkty 
można znaleźć w prawie 70 miejscach w całym stanie Nowy Jork, w tym w 11 
regionalnych centrach obsługi gości (Welcome Centers), na lotniskach, w parkach 
stanowych, w Javits Center i innych miejscach. W ciągu ostatniej dekady Taste NY 
współpracował również z głównymi obiektami sportowymi, takimi jak MVP Arena i Blue 



Cross Arena, a także nawiązał współpracę z organizatorami wydarzeń o wysokiej 
randze, aby dostarczyć produkty Taste NY na główne wydarzenia sportowe, takie jak 
PGA Tour, Światowe Igrzyska Uniwersyteckich FISU 2023 i wyścigi konne na torze 
Saratoga Race Course.  
  
Dzisiejsza impreza inauguracyjna w Finger Lakes Welcome Center zgromadziła 
regionalnych partnerów z branży rolniczej, turystycznej i branż wspierających, którzy 
przedstawili odwiedzającym rolników i producentów ze stanu Nowy Jork, których 
produkty są dostępne w Welcome Center. Wśród sprzedawców oferujących degustacje 
swoich produktów podczas imprezy znaleźli się Smokin' Tails Distillery, Red Jacket 
Orchards, Muranda Cheese, 4J's NVR Specialty Sauces, 3 Brothers Wineries, 
Fulkerson Winery, Arbor Hill Grapery & Winery, Syrup a'La Rue, Brewery Ardennes, 
Geneva Reads, Karma Sauce, the Gourmet Butter Shop, Mama's Got You Catering, 
Green Heart of the Finger Lakes® oraz New York Kitchen. Dodatkowo, Welcome 
Center oferowało 10% zniżki na wszystkie zakupy, lody za 0,99 USD oraz możliwość 
wygrania specjalnego koszyka z prezentami z okazji 10-lecia.  
  
Targ Taste NY w Finger Lakes Welcome Center, który po raz pierwszy został otwarty w 
2018 roku, ściśle współpracuje z lokalnymi rzemieślniczymi producentami napojów, 
produktów rolniczych i kulinariów, aby promować producentów żywności i napojów z 
obszaru Finger Lakes i z całego stanu. Od momentu otwarcia Welcome Center 
wprowadziło na targ ponad 1900 produktów od ponad 280 sprzedawców działających 
na terenie stanu Nowy Jork. W 2022 roku obroty Welcome Center wyniosły blisko 
430 000 USD, co oznacza wzrost o 1,7% w stosunku do roku poprzedniego. Miejsce to 
przyciągnęło również ponad 235 600 odwiedzających, którzy zatrzymali się w nim, aby 
doświadczyć tego, co stan Nowy Jork ma najlepszego do zaoferowania.  
  
Stanowy Komisarz ds. Rolnictwa w stanie Nowy Jork, Richard A. Ball, powiedział: 
„Od 10 lat Taste NY promuje wszystkie najlepsze produkty, jakie stan Nowy Jork ma do 
zaoferowania – od serów i lodów po dżemy i galaretki, syrop klonowy, napoje 
rzemieślnicze, słodycze, a nawet artykuły upominkowe, takie jak świece i mydło. 
Program ten ma ogromny wpływ na naszych producentów, pomagając dostrzec ich 
ciężką pracę i przedstawić nowym konsumentom ich ofertę. Jestem podekscytowany, 
że w tym roku obchodzimy dekadę istnienia Taste NY i cieszę się na ekscytujący rok 
przed nami”.  
  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Gratulujemy wszystkim, którzy świętują dziesięciolecie programu Taste 
NY. Ta smakowita inicjatywa posłużyła do zaprezentowania wszystkich najwyższej 
jakości produktów rolnych stanu i okazała się niebywałym sukcesem, rozwijając 
przemysł turystyczny i wspierając ogólną gospodarkę stanu Nowy Jork”.  
  
Sekretarz urzędu miasta Geneva, Amie Hendrix, powiedziała: „Miasto Geneva jest 
zaszczycone, że może być gospodarzem rozpoczęcia tych całorocznych obchodów. 
Doceniamy możliwość zaprezentowania pracy naszych lokalnych rolników i 
producentów gościom z całego świata dzięki współpracy w ramach Taste NY. 



Gratulujemy wszystkim, świętując dziesiąte urodziny partnerstwa, które pozwala nam 
naprawdę pokazać, dlaczego mieszkańcy stanu Nowy Jork są tak dumni z tego, że 
jedzą lokalne produkty spożywcze i piją lokalnie wytwarzane napoje”.  
  
Menedżerka targu w Finger Lakes Welcome Center, Jennifer Kime, powiedziała: 
„Zespół Finger Lakes Welcome Center jest zaszczycony, że został wybrany jako 
miejsce rozpoczęcia całorocznych obchodów 10-lecia programu Taste NY. Udział w 
programie Taste NY to satysfakcjonujące doświadczenie, ponieważ prezentujemy 
bogactwo stanu Nowy Jork, skupiając się na regionie Finger Lakes. Od momentu 
otwarcia 65% prezentowanych przez nas produktów pochodzi od dostawców z naszego 
regionu. Jeśli nie odwiedziliście Centrum, zachęcamy do tego, ponieważ oferujemy 
program lojalnościowy obejmujący kawę, degustacje napojów rzemieślniczych oraz – w 
miesiącach letnich – możliwość pobytu na świeżym powietrzu nad jeziorem, aby cieszyć 
się smakiem lokalnej kanapki i orzeźwiającym napojem”.  
  
Prezes i dyrektor generalna Finger Lakes Visitors Connection, Valerie Knoblauch, 
powiedziała: „Powiązanie naszej branży turystycznej z dobrymi „smakami stanu Nowy 
Jork” jest przykładem tego, z czym mamy do czynienia w Finger Lakes Welcome Center 
w Geneva. Finger Lakes Welcome Center, jako główne miejsce organizacji obchodów 
rocznicy programu Taste NY, daje odwiedzającym możliwość poznania z mnogości i 
różnorodności produktów wytwarzanych w stanie Nowy Jork. Kolejnym krokiem dla 
wielu zwiedzających jest chęć dowiedzenia się, gdzie i kto wyprodukował te produkty. 
Jako pracownicy centrum powitalnego, chętnie dzielimy się informacjami o 
producentach i miejscach, które można odwiedzić, aby dokonać dalszej degustacji. 
Odwiedzający przedłużają pobyt, wracają, a także szukają naszych produktów u siebie. 
Taste NY to ogromna korzyść dla naszej lokalnej gospodarki”.  
  
Kierowniczka sklepu z produktami rolnymi Red Jacket Orchards, Natalie Baris, 
powiedziała: „Red Jacket Orchards jest dumnym zwolennikiem i partnerem Taste NY 
od samego początku. Prezentując produkowane w małych partiach, unikalne produkty 
w całym stanie Nowy Jork, Taste NY pomogło rozwinąć się tak wielu producentom z 
branży. Wznosimy toast naszą szklanką (soku), aby uczcić ostatnie 10 lat i życzymy 
kolejnych 10”.  
  
Właściciel Green Heart of the Finger Lakes®, Jeffrey H. Wells, powiedział: 
„Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy być częścią obchodów 10-lecia Taste NY. Jest to 
dla nas szczególnie znaczące, ponieważ mieliśmy wspaniałą okazję być długoletnim 
sprzedawcą w Geneva Finger Lakes Welcome Center, przez sześć z tych 10 lat. Taste 
NY i Green Heart of the Finger Lakes® są dla nas symbolem wszystkiego tego, co nasz 
stan i region ma najlepszego do zaoferowania”.  
  
Dyrektor programowa Cornell Cooperative Extension w hrabstwie Sullivan, 
Vanessa Petrossian, powiedziała: „10-lecie Taste NY oznacza dekadę poświęcenia 
dla sektora rolniczego stanu Nowy Jork. Jesteśmy wdzięczni za pozytywny wpływ, jaki 
inicjatywa ta wywarła na rolników i producentów w naszych społecznościach w całym 
stanie. Program jest świadectwem siły współpracy i partnerstwa, i jesteśmy zobowiązani 



do kontynuowania pracy na rzecz naszych rolników i lokalnych małych firm w 
nadchodzących latach. Mając swój udział w osiągnięciu tego kamienia milowego 
poprzez prowadzenie Hudson Valley | Catskills Welcome Center i ShopTasteNY.com, 
jesteśmy dumni ze wszystkiego, co zostało osiągnięte i z niecierpliwością czekamy na 
stworzenie jeszcze większych możliwości dla wszystkich, którym służymy”.  
  
Partner w Muranda Cheese, Tom Murray, powiedział: „Muranda Cheese jest 
dumnym partnerem Taste NY od początku jego istnienia. Partnerstwo pozwoliło na 
rozwój naszego biznesu. Program Taste NY umożliwia odwiedzającym skorzystanie z 
unikalnych możliwości tutaj, w regionie Central New York, i w innych miejscach. 
Prosimy o wzniesienie toastu za kolejne 10 lat i więcej”.  
  
W tym roku planowana jest seria wydarzeń w całym stanie z okazji 10-lecia Taste NY, w 
tym w Welcome Centers prowadzonych przez partnerów Departamentu, w Zarządzie 
Autostrad Stanu Nowy Jork (New York State Thruway Authority) oraz w Departamencie 
Transportu Stanu Nowy Jork (New York State Department of Transportation, NYS 
DOT). Ta ważna rocznica zostanie również uczczona na specjalnej stronie internetowej 
podkreślającej przełomowe wydarzenia w ciągu 10 lat programu, a także poprzez 
kampanie w mediach społecznościowych i inne działania. Dodatkowo, 
ShopTasteNY.com uhonoruje ogólnostanowe obchody #TasteTurns10, oferując 
darmową wysyłkę przez cały rok i promując produkty z każdego regionu poprzez 
specjalne obniżki w miesiącu obchodów 10-lecia. Następne wydarzenie odbędzie się w 
Southern Tier w marcu, a informacje o dodatkowych wydarzeniach będą zamieszczane 
na stronie Taste.NY.gov, gdy tylko będą dostępne.  
  
Informacje o targu Taste NY w Finger Lakes Welcome Center  
Targ Taste NY w centrum obsługi gości Finger Lake Welcome Center oferuje gorące i 
zimne opcje lunchowe, wszystkie wykonane ze świeżych składników i produktów 
uprawianych i produkowanych przez lokalnych rolników. Targ oferuje również wino, 
piwo, cydr, przekąski i prezenty produkowane w stanie Nowy Jork. Dodatkowo, centrum 
promuje przemysł turystyczny regionu poprzez wiele interaktywnych kiosków „I Love 
New York”, które zostały rozlokowane na całym obszarze, pozwalając odwiedzającym 
sprawdzić swoją wiedzę o regionie lub zaplanować podróż.  
  
Informacje na temat programu Taste NY  
Taste NY podkreśla jakość, różnorodność i wpływ ekonomiczny żywności i napojów 
produkowanych lub przetwarzanych w stanie Nowy Jork. Program Taste NY ma na celu 
stworzenie nowych możliwości dla producentów poprzez wydarzenia, punkty detaliczne 
i współpracę, takie jak podczas targów Great New York State Fair i Turnieju Barclays w 
parku stanowym Bethpage State Park. W ciągu ostatnich 10 lat Taste NY wsparł prawie 
2000 producentów żywności i napojów uczestniczących w programie w formie 
stworzenia punktów sprzedaży detalicznej, poprzez organizację wydarzeń i sponsoring. 
W 2022 roku 311 nowych producentów zostało włączonych do programu w ramach 
centrów obsługi gości (Welcome Centers) przybywających do stanu Nowy Jork. Firmy z 
branży spożywczej i napojów zrzeszone w ramach programu Taste NY wspierają 
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również lokalnych rolników poprzez wykorzystywanie w swoich produktach składników 
uprawianych i produkowanych w stanie Nowy Jork.  
  

###  
  
  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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