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Polska Izba Produktu  
Regionalnego i Lokalnego

  Organizacja zrzeszająca producentów 
i podmioty wspierające rynek produktów
    tradycyjnych, regionalnych i lokalnych  

w Polsce

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego:
–  Kreuje politykę wspierania rozwoju produktów regio-

nalnych i lokalnych;
– Promuje te produkty;
–  Inicjuje działania na rzecz zapewnienia wyższej jakości 

produktów dostępnych na rynku;
–  Działa na rzecz aktywnej polityki w zakresie wprowa-

dzania lokalnych i regionalnych produktów do obrotu 
gospodarczego;

– Promuje i wspiera inicjatywy gospodarcze swych 
członków;
–  Informuje konsumentów o walorach produktów regio-

nalnych i lokalnych.

Zarząd:
Prezes Izby – Izabella Byszewska; 
Wiceprezes – Jan Zwoliński;
Członkowie: Jolanta Kamieniecka, 
  Leokadia Świderska-Trebel. 

Rada:
Jan Lisiecki – Przewodniczący
Członkowie:
Alina Becla, Ireneusz Bęben, Halina Dobrowolska, Tomasz 
Donek, Jan Fołta, Edyta Jaroszewska-Nowak, Ryszard 
Jaszczowski, Marcin Just, Henryk Kaproń, Karol Majewski, 
Zdzisław Nowak, Zdzisław Pniewski, Tadeusz Przymus, 
Wojciech Radzikowski, Stefan Słociński, Stanisław Stani-
szewski, Maria Wójcik, Elżbieta Zawadzka. 

Sąd koleżeński: 
Hieronim Maryniak, Małgorzata Mazurkiewicz, Elżbieta 
Olszyńska, Kazimierz Smolak, Andrzej Żubrowski 

Oddziały regionalne i Kanclerze:
Lubelskie: prezes – Elżbieta Wójcik 
kontakt: tel. 502 287 502: wojcikela-502@wp.pl; 
Łodzkie: kanclerz – Stanisław Staniszewski,  
kontakt:  46/874 62 98; e-mail: intersol@intersolar.com.pl;
Podkarpackie: kanclerz – Alina Becla  
kontakt: 17/226 42 308;  e-mail: a.becla@wp.pl;
Świętokrzyskie: prezes – Ireneusz Bęben 
kontakt 663 196 373, ireneusz.beben@wp.pl; 
Wielkopolskie:  prezes – Wiesław Wendlandt,  
kontakt: tel.  508 030 453, e-mail: biuro @izbawlkp.pl; 
Zachodniopomorskie: kanclerz – Ryszard Jaszczowski,
kontakt:  608 288 354; e-mail: brjaszczowscy@poczta.onet.pl. 

PIPRiL opiniuje wnioski 
o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych

Smak i Tradycja
magazyn Polskiej Izby 
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Szanowni Państwo!
Czas świąteczny, kiedy na stołach królują szyn-

ki, kiełbasy, boczki i pasztety a nierzadko całe pro-
sięta,  to dobra okazja do refleksji na temat jakości 
naszych wędlin.  A ponieważ większość Polaków nie 
wyobraża sobie wielkanocnego menu bez doskona-
łych wędzonek, przypominamy trochę już odsunięty 
w cień problem z tradycyjnym wędzeniem, związa-
ny z wyśrubowanymi normami, jakie kilka lat temu 
narzuciła producentom wędlin Komisja Europejska. 
Rozporządzenie to – i słusznie -  wzbudziło protest polskich  masarzy, tych rzecz 
jasna, którzy kultywują tradycyjne receptury i technologie. A jest ich niemało, 
zwłaszcza w Polsce południowej i wschodniej, gdzie w małych zakładach ro-
dzinnych powstają prawdziwe mięsne rarytasy. Ten protest przyniósł pierwsze 
efekty – na wniosek kilku państw, w tym Polski wprowadzone zostały (na razie 
na okres 3 lat) odstępstwa od unijnych norm dla wyrobów tradycyjnie wędzo-
nych. Pisze o tym profesor  Władysław Migdał z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Krakowie i nie sposób się z nim nie zgodzić, że nasze wędliny  „powinny 
pachnieć polską tradycją, dymem i ogniem wędzarni”… 

Jednak nawet najlepsza technologia i receptura nie spełni swego zadania, je-
śli producenci nie będą mieli dostępu do dobrego surowca, dlatego sporo  miejsca 
poświęcamy dziś dobrej, jakościowej wieprzowinie, przypominając przy okazji 
walory tradycyjnych, rodzimych ras świń. Zachęcamy producentów i hodowców 
do szerszego wykorzystanie tego potencjału.   

Na szczęście, wciąż jeszcze mamy doskonałych producentów, przede wszyst-
kim wśród członków PIPRiL – przedstawiamy kilku z nich w tym numerze. 
Są to prawdziwi pasjonaci, często podtrzymujący wielopokoleniowe tradycje 
rodzinne. Ich wyroby cieszą się uznaniem konsumentów, zdobywają rozmaite 
nagrody i - przede wszystkim – certyfikat wyjątkowy, bo potwierdzony kontrolą 
czyli znak „Jakość Tradycja”. W systemie naszym mamy już kilkudziesięciu pro-
ducentów wędlin i wciąż przybywają nowi. 

Dynamiczny rozwój krajowego systemu „Jakość Tradycja” jest dla nas wy-
zwaniem by wreszcie zrealizować marzenie PIPRiL o utworzeniu szlaku kuli-
narnego, gdzie wszystkie te certyfikowane specjały mogliby posmakować (i ku-
pić) turyści. Mam nadzieję, że stanie się to wkrótce.

Z najlepszymi  Życzeniami Świątecznymi
Izabella Byszewska

Prezes PIPRiL

Na zakończenie chcę przekazać Państwu niezmiernie miłą dla nas okolicz-
ność: otóż władze Zarządu PIPRiL otrzymały odznaki Zasłużony dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Jan Zwoliński – Złotą i Izabella Byszewska – Srebrną 
za co samorządowi dolnośląskiemu dziękujemy.

Numer częściowo dofinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego 
w ramach projektu PIPRiL „Polska wieprzowina gwarancją jakości i smaku"



KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA  
MLECZARSKA we Włocławku istnieje od 
1935 roku, jej założycielami byli  właściciele 
ziemscy z okolic Włocławka i Aleksandrowa 
Kujawskiego. 

Obecnie KeSeM to ponad 480 członków 
Spółdzielni, rolników i pracowników Zakładu. Potencjał pro-
dukcyjny stanowi rozbudowany i wyposażony w nowoczesne 
linie produkcyjne Zakład we Włocławku.

KeSeM to producent najwyższej jakości wyrobów mle-
czarskich takich jak: twarogi, śmietany, jogurty, kefir, ma-
ślanka, mleko oraz masło. Wysoką jakość produktów gwa-
rantuje przede wszystkim jakość mleka pochodzącego 
z czystych ekologicznie obszarów położonych wśród Gosty-
nińsko-włocławskiego Parku Krajobrazowego od sprawdzo-
nych stałych dostawców.

Tradycja wytwarzania serów twarogowych w Polsce 
została zapoczątkowana na Kujawach. W miejscowości 
Kruszyn k/Włocławka znaleziono najstarsze ślady pro-
dukcji  twarogów liczące ok. 7000 lat. 

Twarogi KeSeM są produkowane z mleka pasteryzowanego, 
wytwarzane metodą tradycyjną. Dzięki temu zachowują żywe 
kultury bakterii oraz bogactwo łatwo przyswajalnych związ-
ków mineralnych w tym białka, wapnia i witamin. 

Większość  produktów to produkty z tzw. czy-
stą etykietą, ponieważ do ich produkcji nie sto-
suje się żadnych innych dodatków.

Wszystkie produkty Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej 
spełniają nowe rygorystyczne wymagania polskiej normy, 
charakteryzują się doskonałą jakością i wspaniałym smakiem 
oraz nowoczesnym opakowaniem. 

Wysoką jakość naszych produktów gwarantują: wielo-
letnia tradycja; nowoczesne technologie, uzupełniane no-
wościami technicznymi; udział w programach 
„Poznaj Dobrą Zywność”, „Polski Producent 
Zywności”, „Jakość i Tradycja”, „Dziedzictwo 
kulinarne”; brak konserwantów; wysokie kwali-
fikacje i doświadczenie członków Spółdzielni.

Kujawska Spółdzielnia Mleczarska, Wysoka 15,  87-800 Włocławek
tel.: 54 236 95 63, tel. kom.: 781 703 600 

www.kesem.com.pl www.naszetwarogi.com.pl. 
Odwiedź nas na naszym FB https://www.facebook.com/naszetwarogi/ 

Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów

XVII edycja konkursu
Nasza podróż po smakach regionów trwa już siedemnasty rok. Głównym celem konkursu jest identyfikacja i pro-

mocja polskich produktów regionalnych, osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi 
metodami i według tych samych receptur. Ważne było znalezienie i zachowanie narodowych specjałów, zanim odejdą w zapomnienie, 
wyparte przez „szybką” przemysłową żywność. Istotne także było zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza tych o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania, do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu, a także – po wstąpieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej – przygotowanie ich producentów do ubiegania się o ochronę zgodną z ustawodawstwem unijnym

Kalendarz finałów regionalnych: 
Zachodniopomorskie –  13 maja (sobota), Piknik nad Odrą, Szczecin; produkty i potrawy   
Kujawsko-Pomorskie –  14 maja (niedziela), Minikowo; produkty i potrawy   
Podlaskie –  17 maja (środa), Białystok; produkty
Podkarpackie –  27 maja (niedziela), Pilzno (Taurus, Święto golonki); produkty
Mazowieckie –  10 czerwca (sobota), Płońsk, Poświętne; produkty i potrawy   
Lubelskie –  10 czerwca (sobota) w Bełżycach; produkty i potrawy   
Pomorskie –  11 czerwca (niedziela); Park przy katedrze w Oliwie; produkty i potrawy
Świętokrzyskie –  18 czerwca (niedziela), Park Miejski w Kielcach; produkty
Opolskie –  2 lipca (niedziela), Muzeum Wsi Opolskiej; produkty i potrawy   
Śląskie –  30 lipca (niedziela), Chorzów (skansen); produkty i potrawy   
Warmińsko-Mazurskie –  19 sierpnia (sobota), Olsztyn; produkty i potrawy 
Lubuskie –  26 sierpnia (sobota), Zabór – Lubuskie Centrum Winiarstwa; produkty i potrawy   
Wielkopolskie –  27 sierpnia (niedziela), Gniezno; produkty i potrawy   
Dolnośląskie –  2 września (sobota); Wrocław – Pasaż Grunwaldzki; produkty i potrawy   
Małopolskie –  3 września (niedziela), Nowy Sącz; produkty i potrawy   
Łódzkie –  12 września, Warszawa, produkty i potrawy

Wielki Finał XVII edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”  odbędzie się 24 września 2017 r. w trak-
cie targów Smaki Regionów-Polagra Food w Poznaniu w pawilonie 11 (tzw. Iglica).
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Z życia PIPRiL
W pierwszym kwartale 2017 roku odbyło się wiele jar-
marków, kiermaszów i targów, na których członkowie 
PIPRiL promowali i sprzedawali swoje produkty. 

• W styczniu po raz kolejny Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zaprosiło członków PIPRiL do udzia-
łu w Międzynarodowych Targach GRUNE WOCHE 
w Berlinie, zapewniając bezpłatnie stoisko. Podróż i noc-
legi wystawcy opłacali sami. Stoiska miało 15 członków 
PIPRiL, którzy prawie przez dwa tygodnie sprzedawali 
produkty berlińczykom.

• W drugiej połowie marca po raz pierwszy na terenie 
Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowi-

cach odbyły się targi Food Show, 
unikalne wydarzenie biznesowe 
i kulinarne branży spożywczo-ga-
stronomicznej. Pro-
mowano produkty 
spożywcze, w tym 
żywność tradycyjną, 
regionalną i lokal-
ną. Taką żywności 
oferowali przede 
wszystkim członko-
wie PIPRiL i wy-
twórcy produktów ze znakiem „Jakość Tradycja”. Odbyło 
się też wiele ciekawych debat i spotkań. 

• Bogaty w imprezy targowe będzie kwiecień: w Kiel-
cach IX Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej 
i Agroturystyki AGROTRAVEL 2017 i ECOTIME 
– Targi Produktów Ekologicznych, Tradycyjnych i Na-
turalnych. Odbyły się równocześnie, w każdych uczest-
niczą członkowie Izby. Na EcoTime na stoisku „wy-
spowym” zaprezentowali się członkowie Izby z różnych 
regionów Polski, ale przede wszystkim z Oddziału Świę-
tokrzyskiego.

• Po świętach wielkanocnych, w tym samym czasie, 
odbędą się VI Targi Produktów Tradycyjnych i Ekolo-
gicznych REGIONALIA 2017 w Warszawie; XX Giełda 
Agroturystyczna w Krakowie; Festiwal Smaków i kier-
masz cukierniczy Na Słodko w Ostródzie.

PIPRiL zacieśnia współpracę  
ze środowiskiem nauki

W ramach zacieśnienia współpracy Zarządu PIPRiL 
ze środowiskiem akademickim, już drugi raz uczestniczy-
liśmy w konferencji naukowej poświęconej problematyce 
turystyki kulinarnej, organizowanej przez Szkołę Główną 
Turystyki i Rekreacji w Warszawie. Podobnie jak w roku 
ubiegłym i w tym roku Izba udzieliła patronatu tej ini-
cjatywie. Jej głównym autorem jest dr Piotr Dominik – 
wykładowca uczelni. 

Konferencja Kulinaria – wizytówką regionów tu-
rystycznych odbyła się 4 kwietnia. Przedstawiono na 
niej wiele wątków 
dotyczących spe-
cyfiki kulinariów 
różnych regionów 
nie tylko Polski ale 
i Świata – Ameryki 
Południowej, Afryki 
Wschodniej i Azji.  
We wszystkich refera-
tach podkreślano wagę 
autentyczności ofero-
wanych tam turystom 
produktów żywnościo-
wych, ich jakość wyni-
kającą z naturalności 
surowca wykorzysty-
wanego w gastronomii. 
Wiele miejsca poświęcano technikom promocji adreso-
wanej do szerokiej rzeszy konsumentów. Zaprezentowane 
wyniki badań konsumenckich wykazują coraz większe – 
rosnące i w Polsce, zainteresowanie ekokonsumpcją.     

PIPRiL była reprezentowana przez członka Zarządu 
Jolantę Kamieniecką oraz 8 producentów – członków 
niedawno powstałego Oddziału Mazowieckiego Izby.

W swym wystąpieniu J. Kamieniecka poruszyła pro-
blemy braku badań ekonomicznych nad wartością do-
daną jaką stanowią produkty tradycyjne dla rozwoju re-
gionalnego, roli szlaków kulinarnych w zrównoważonym 
rozwoju regionów turystycznych oraz   niedostatecznego 
dokumentowania wysokiej jakości produktów oferowa-
nych przez turystykę kulinarną. Postulowała konieczność 
szczególnego promowania produktów certyfikowanych, 
przytaczając jako przykład ogromny dorobek producen-
tów posiadających znak Jakość Tradycja – symbol syste-
mu certyfikacji zarządzanego przez PIPRiL. 

O drodze do zdobycia tego wyróżnienia opowiada-
li w kuluarach członkowie 
Izby – przy ich stoiskach 
zawsze można było zobaczyć 
pilnych słuchaczy – wykła-
dowców i studentów Grupa 
Uczelni VISTULA. 

   Z ŻYCIA IZBY

   Z ZYCIA IZBY
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ODDZIAŁ LUBELSKI
Oddział Lubelski planuje w 2017 roku udział w dużych 

prestiżowych wydarzeniach związanych z promocją i sprze-
dażą żywności wysokiej jakości, na których zaprezentują się 
producenci, członkowie Oddziału. Lista jest długa, a roz-
poczyna ją Kiermasz Wielkanocny w Lublinie. 

Następnie planowany jest Festiwal Produktów Pol-
ski Wschodniej w trzech województwach: wojewódz-
two lubelskie zaprasza do Bychawy w ostatni weekend 
maja, województwo podkarpackie – 9 lipca do Medyni 
Głogowskiej, a województwo podlaskie w ostatni week-
end lipca do Drohiczyna. Ta cykliczna inicjatywa cie-
szy się coraz większym zainteresowaniem producentów 
trzech województw i licznie uczestniczących mieszkań-
ców.

W tym roku, 10 czerwca, Bełżyce będą gościć uczest-
ników finału regionalnego XVII edycji konkursu Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów. 

Z kolei w pięknie położonej, nadwiślańskiej Stężycy, 
na16 lipca zaplanowano święto promujące rybactwo i da-
nia z ryb. IX Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą 
Łowiecką to druga połowa sierpnia w historycznym, peł-
nym zabytków Zwierzyńcu. A Rybczewice organizują 20 
sierpnia Święto Ziół, natomiast Lublin w połowie wrze-
śnia zaprasza na Święto Chleba.

ODDZIAŁ MAZOWSZE
• W Siedlcach, 20 października ub. r., na  Uniwer-

sytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbyło się ze-
branie założycielskie Oddziału Mazowieckiego Polskiej 
Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. To siódmy 
oddział Izby, a czwarty posiadający osobowość prawną. 
Do Zarządu Oddziału wybrani zostali: Wojciech Radzi-

kowski – prezes, Marek Czapski – wiceprezes, Adrian 
Pachnik i Maria Wójcik – członkowie. Przewodniczą-
cym Rady został Zbigniew Durajczyk. 

• 21 lutego br. była okazja zaprezentowania pro-
duktów wysokiej jakości z województwa mazowieckiego 
podczas konferencji naukowej „Ratownictwo medyczne 
z perspektywy czasu i planowania zmian”. Organizato-
rem był Wydział Przyrodniczy Instytut Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Sie-
dlcach oraz Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa 

Medycznego. Patronat nad wydarzeniem objął senator 
RP Waldemar Kraska, przewodniczący Senackiej Komi-
sji Zdrowia. W wydarzeniu uczestniczyło wiele osób ze 
środowiska medycznego województwa mazowieckiego, 
a wystąpienie miał m.in.: dr n. med. Marek Tombar-
kiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. 
Przygotowany „stolik produktów tradycyjnych i regio-
nalnych”  wytwarzanych przez członków Oddziału był 
pełen smakowitych wyrobów i cieszył się uznaniem 
obecnych. 

• 2 marca br. odbyła się II Ogólnopolska Konferen-
cja Naukowa Żywność-zdrowie-technologia-dystrybucja 
„Czynniki wpływające na rozwój młodego człowieka”. Pa-

tronat honorowy nad wydarzeniem objęli JM Rektor prof. 
dr hab. Tamara Zacharuk i prof. dr hab. Janina Skrzyczyń-
ska, dziekan Wydziału Przyrodniczego. Lidia Chojecka 
i Michał Jeliński prowadzili sesję z mistrzami „Wszystko, 
co chcielibyście wiedzieć o sporcie, ale boicie się zapytać”. 
Wojciech Radzikowski, prezes Zarządu Oddziału, mówił 

   Z ŻYCIA IZBY
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o mazowieckich produktach tradycyjnych i regionalnych 
jako przykładzie naturalnej żywności wysokiej jakości. 

Studenci Koła Naukowego Dietetyków przygotowa-
li przystawki z produktów tradycyjnych, regionalnych, 
dostarczonych przez producentów Oddziału: sernik 
z jogurtu greckiego OSM Siedlce; blok czekoladowy z  
mleka w proszku OSM Siedlce; pastę z twarogu OSM 
Siedlce ze szczypiorkiem i rzodkiewką; kanapeczki na 
słodko z serem białym OSM Siedlce i powidłami KRO-
KUS na pieczywie z Piekarni Ratuszowa Radzikowscy 
z Siedlec; grzanki z olejami „Kowalski”; babeczki z far-
szem pieczarkowym, szpinakiem i orzechami (przepis 
jest na stronie Fb/produktyregionalne). Były też miody 
z Pachniczówki i Bartnika Żuromińskiego oraz syropy 
ETERNO i KROKUSA (do degustacji z grzankami). 
Nie zabrakło innych produktów tradycyjnych i regio-
nalnych z Mazowsza. Można było spróbować napojów 
fermentowanych OSM Siedlce, pieczywa razowego żyt-
niego na naturalnym zakwasie żytnim z Piekarni Ratu-
szowa Radzikowscy z Siedlec, oleju lnianego i rzepako-
wego z G.P.H.U. „Kowalski”, aromatycznych wędlin 
o naturalnym smaku firmy Przetwórstwo Mięsne Zbi-
gniew Borkowski (Białki), Dębskiej Kawy Żołędziów-
ki, którą przed laty pijał Fryderyk Chopin z Gościńca 
Goździejewski.

• 2 kwietnia Oddział patronował wielkanocnej im-
prezie ArtBAZAR w Pomiechówku, zorganizowanej 
przez Gminny Ośrodek Kultury.

• 4 kwietnia 
członkowie Od-
działu uczestniczyli 
w konferencji „Ku-
linaria  wizytówką 
regionów turystycz-
nych” w Warszawie. 
Swoje produkty 
wystawiali: Eterno, 

Gościniec Goździejewski, 
G.P.H.U „Kowalski”, OSM 
Siedlce. Piekarnia Ratuszo-
wa Radzikowscy, Tęczowa 
Pasieka i Spółdzielnia So-
cjalna Zioła Siedleckie.

 
ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI

• 2 marca odbyło się  Zebranie Ogólne PIPRiL 
Oddziału Wielkopolskiego. Przedstawione zostały spra-
wozdania z działalności Oddziału za ubiegły rok i plany 
na najbliższe miesiące. Gośćmi honorowymi byli Ma-
rek Beer, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Maksencja Bestry z Urzędu Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Wielkopolskiego i Jan Maćkowiak, dyrektor 
Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie. Spotkanie było doskonałą okazją do omó-
wienia wspólnie zrealizowanych i planowanych projek-
tów przy smacznych wielkopolskich produktach, wy-
różnionych znakiem 
„Jakość Tradycja” .

• 24-26 marca  
Oddział podczas Tar-
gów Edukacyjnych 
w Poznaniu, na wspól-
nym stoisku z Mu-
zeum Narodowym 
Rolnictwa i Przemy-
słu Rolno-Spożyw-
czego w Szreniawie 
promował warsztaty edukacyjne „Czwartki w Muzeum 
z żywnością tradycyjną”. Warsztaty kierowane są głów-
nie do dzieci i młodzieży, a ich celem jest przybliżenie 
procesów wytwarzania produktów tradycyjnych i re-
gionalnych. Uczestnicy, oglądając eksponaty muzealne, 
mają okazję zobaczyć, w jaki sposób wytwarzano daw-
niej żywność. Mogą też dowiedzieć się, jak wygląda to 
dzisiaj, uczestnicząc w pokazie produkcji i uczestnicząc 
w jej etapach. Degustacja przygotowanych podczas 
warsztatów produktów zachęca dzieci do zdrowego od-
żywiania i wybierania regionalnych produktów. GaKa

   Z ŻYCIA IZBY

   Z ZYCIA IZBY
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Produkt regionalny 
w Strategii  
Odpowiedzialnego 
Rozwoju 
Rząd przyjął 14 lutego 2017 najważniejszy obecnie 
dokument wyznaczający ramy rozwojowe dla Polski 
– Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju ( SOR). War-
to zobaczyć, jak zostały uwzględnione w nim kwe-
stie związane z rozwojem żywności wysokiej jakości.   

Analiza, jak rządzący patrzą na przyszłość branży pro-
duktów regionalnych, tradycyjnych, lokalnych i ekologicz-
nych, jest ważna z kilku powodów. 

Po pierwsze – pozwoli zorientować się, w którą stroną iść 
będą proponowane przez decydentów zmiany. Po drugie – 
wskaże producentom i reprezentującym ich organizacjom, 
w tym Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego, 
w jaki sposób najlepiej zabiegać o interesy branży. Po trzecie 
– pozwoli oceniać, które z deklaracji składanych przez rząd 
w liczącej ponad 400 stron Strategii pozostały niezrealizowa-
ne, a tym samym zmusi do refleksji nad tym, jak ich realiza-
cję można by przyspieszyć.  

Naturalne zasoby wsi
Kluczowe wydaje się przyjęte w SOR założenie, że roz-

wój obszarów wiejskich ma się odbywać głównie poprzez 
wykorzystanie naturalnych zasobów, którymi polska wieś 
dysponuje. Do tych ostatnich z pewnością należą wyjąt-
kowe produkty żywnościowe: zarówno te, których jakość 
została już potwierdzona poprzez rejestrację w europejskim 
systemie oznaczeń geograficznych czy posiadające certyfikat 

produkcji ekologicznej, jak uczestniczące w krajowych sys-
temach jakości żywności, np. w zarządzanym przez Polską 
Izbę Produktu Regionalnego i  Lokalnego systemie „Jakość 
Tradycja”. 

Zdaniem autorów SOR „przedsiębiorcy powinni szerzej 
wykorzystywać lokalne potencjały prorozwojowe w prowadzo-
nej działalności gospodarczej”. Wykorzystanie lokalnego po-
tencjału ma wpłynąć na rozwój i przedsiębiorstw, i całego 
regionu. Patrząc z tej perspektywy, trzeba przyznać, że od 
czasów opracowanej przez resort rolnictwa w 2004 roku 
„Strategii identyfikacji i promocji produktów tradycyjnych”, ża-
den ze strategicznych dokumentów rządowych nie poświęcał 
tak wiele miejsca znaczeniu żywności wysokiej jakości. Istot-
nym jest teraz, aby jak najszybciej rządzący przeszli z fazy 
deklaratywnej do realizacji i faktycznie wsparli ten sektor 
rolno-spożywczej produkcji. 

 Żywność wysokiej jakości  
w działaniach dla MŚP
Najważniejsze informacje dla rozwoju branży produk-

tów wysokiej jakości znajdują się w obszarze SOR służącemu 
rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Wydaje się, że autorzy Strategii z automatu zaliczyli 
cały sektor produkcji rolno-spożywczej – w tym produkcji 
żywności wysokiej jakości – do sektora MŚP. Ich zdaniem 
„kluczowe jest zwiększanie konkurencyjności gospodarstw rol-
nych oraz producentów rolno-spożywczych poprzez poprawę 
ich dochodowości, integrację łańcucha żywnościowego i bar-
dziej sprawiedliwy podział wartości dodanej w tym łańcu-
chu, oparty na zasadzie partnerstwa.”  Wśród planowanych 
działań – w ramach dwóch tzw. obszarów interwencji pod 
nazwami „Konkurencyjne gospodarstwa rolne i producenci 
rolno-spożywczy” i „Wsparcie lokalnych motorów przedsię-
biorczości” – znalazły się m.in. takie działania, które można 
odnieść bezpośrednio do sektora żywności wysokiej jakości, 
a także takie, które będą miały pośredni wpływ na rozwój 
tej branży. 

Są wśród nich m.in.
• Wspieranie wytwarzania i  dystrybucji produktów  

o wysokiej jakości i  poziomie innowacyjności, w tym m.in. 
tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych.

• Modernizacja i zmiany strukturalne w rolnictwie oraz 
wzmocnienie procesów integracji poziomej i  pionowej na 
rynku rolnym służących wzrostowi efektywności ekono-
micznej i produktywności gospodarki rolno-żywnościowej.

• Rozwój innowacyjnych działań promocyjnych artyku-
łów rolnych, który oznaczać będzie wsparcie bezpieczeństwa 
żywności i jej jakości, a także rynkowego ukierunkowania 
produkcji.

• Wsparcie rozwoju lokalnych rynków rolno-spożyw-
czych: lokalnego przetwórstwa, handlu detalicznego prowa-
dzonego przez rolników, a także sprzedaży i dostaw bezpo-
średnich, również z wykorzystaniem potencjału internetu.

• Wsparcie lokalnych i regionalnych instytucji otocze-
nia biznesu: inicjatyw klastrowych, profesjonalnych usług 
dla przedsiębiorców i gospodarstw rolnych, a także poprawę 
ich dostępności dla przedsiębiorców z obszarów wiejskich, 
w tym wykorzystanie potencjału internetu.

Uczestnictwo w systemach jakości żywności to szansa dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Certyfikaty „Jakość Tradycja” ma wiele regionalnych 
mleczarni, m.in. Spółdzielnia Mleczarska „Michowianka” z Michowa w woj. 
lubelskim.
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• Wspieranie sieciowej kooperacji między instytucjami 
otoczenia biznesu, przedsiębiorcami, w  tym producentami 
rolno-spożywczymi, i specjalnymi strefami ekonomicznymi.

• Wykorzystanie potencjału rolnictwa do prowadzenia 
działalności gospodarczej towarzyszącej produkcji rolniczej 
i wspierania pozarolniczej przedsiębiorczości.

• Wykorzystanie potencjału polskich firm rodzinnych 
do rozwoju lokalnych i regionalnych łańcuchów wartości – 
integracja przedsiębiorców wokół lokalnych i  regionalnych 
czempionów gospodarczych.

Jak widać, wsparcie rozwoju sektora produkcji żywności 
wysokiej jakości ma odbywać się wieloetapowo i w zróżnico-
wany sposób. Pozytywnym wydaje się fakt, że dzięki takiemu 
podejściu producenci będą mogli starać się o preferencje i wsparcie 
z różnych źródeł i w ramach różnych instytucji; 
a nie jak dotychczas korzystać głównie z oferty 
resortu rolnictwa. 

Może jednak  martwić ograniczona pro-
pozycja konkretnych działań, czyli zapisanych 
w SOR tzw. projektów strategicznych. Wła-
śnie w ramach takich projektów realizowa-
ne będą zapisane, wyżej wymienione formy 
wsparcia. 

W odniesieniu do rozwoju produktów 
lokalnych i regionalnych jedynym  projek-
tem strategicznym jest „Odtworzenie i  wspar-
cie rozwoju lokalnych rynków rolnych – rozwój 
lokalnych struktur umożliwiających realizację 
sprzedaży i  promowania lokalnych produktów 
i podmiotów je wytwarzających, prowadzenie lo-
kalnych platform handlu produktami, których ob-
rót odbywa się na rynku lokalnym. Wykorzystanie potencjału in-
ternetu w celu dotarcia do nowych konsumentów”. Należy mieć 
nadzieję, że w przyszłości powstanie więcej takich projektów.

Innowacje potrzebne, by zwiększyć popyt 
Wiele miejsca branży rolno-spożywczej, w tym tzw. pol-

skim specjalnościom żywnościowym, poświęca się w SOR 
w części dotyczącej wsparcia eksportu i wzmocnienia roz-
poznawalności rodzimych produktów, w szczególności na 
rynkach międzynarodowych. Istotnym będzie jednak, by 
przekonać decydentów, że wśród masy produktów żywno-

ściowych, które nasz kraj eksportuje, to właśnie produkty 
uczestniczące w systemach jakości żywności mają największą 
wartość wizerunkową. 

To dzięki nim buduje się obraz całej branży i tworzy 
naturalne skojarzenia wśród konsumentów polskich i zagra-
nicznych, że „polskie znaczy smaczne i zdrowe”. 

Teoretycznie branża rolno-spożywcza została zaliczona 
do jednej z tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, 
dzięki czemu może liczyć na preferencje w udzielaniu wspar-
cia na  prace badawcze, rozwojowe i innowacyjność z fundu-
szy UE na lata 2014-2020. Ważne jednak, by na innowacje 
i innowacyjne rozwiązania w sektorze rolno-spożywczym 
patrzeć także z uwzględnieniem sektora żywności regional-
nej, tradycyjnej i ekologicznej. Tu bowiem większy nacisk 
trzeba położyć na innowacje w zakresie kreowania popytu 
i sprzedaży żywności, wykorzystując innowacyjne rozwiąza-
nia, jak dotrzeć do nowych konsumentów i na nowe rynki, 
zaś mniejszy na innowacje w procesy przetwórcze, co przy-
padku produktów regionalnych czy tradycyjnych może do-
prowadzić do utraty specyficznego charakteru wyrobu.

  Polska smakuje
Żywność zajmuje znaczące miejsce w planowanych dzia-

łaniach wzmocnienia rozpoznawalności polskich produk-
tów, marki „Polska” i Marki Polskiej Gospodarki. 

Przewidziano tu w SOR pięć konkretnych działań, które 
mają pomóc zrealizować wyznaczone cele. 

Jednym z nich jest opracowanie i  wdrożenie systemu 
promocji produktów rolno-spożywczych na lata 2017-2019. 
Jego celem miałaby być budowa silnej marki polskich pro-
duktów rolno-spożywczych pod hasłem „Polska smakuje”. 

Wszyscy producenci rodzimej żywności wysokiej jakości 
i reprezentujące ich organizacje powinny już teraz zabiegać 
o to, by tworzone mechanizmy wsparcia promocji i eksportu 
uwzględniały specyfikę wyrobów regionalnych czy tradycyj-
nych i zakładały realizację polityki promocyjnej produktów 
rolno-spożywczych właśnie w oparciu o rodzime specjalności 
żywnościowe najwyższej jakości. Czasu jest niewiele, według 
SOR system ten powinien zacząć działać jeszcze w tym roku.

dr Jakub Jasiński
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Fot. I. Byszewska

Innowacje tak, ale nie w procesy przetwórcze. Wyjątkowej jakości chleb 
z Gminnej Spółdzielni „SCh” Szadek w woj. łódzkim wypiekany jest jak 
przed laty w ceramicznym piecu, opalanym drewnem.

SOR zakłada wykorzystanie potencjału polskich firm rodzinnych, takich jak tłocznia Soków 
Owocowych „Vero” z Lubowidza czy Masarnia A.Kowalska z Bilskiej Woli 
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Pochwała wędlin 
tradycyjnie  
wędzonych
W wielkanocnym koszyczku, a następnie na świątecz-
nym wielkanocnym stole oprócz jajek, chleba, soli, 
chrzanu,  baranka i ciasta powinny znaleźć się wędliny 
– szynka i kiełbasa, zrobione z polskiego mięsa, trady-
cyjnie uwędzone.  Powinny pachnieć polską tradycją, 
dymem i ogniem wędzarni.  

Wędzenie tradycyjne  to proces prowadzony zgodnie 
z kunsztem i wiedzą lokalnych producentów, na który składa 
się osuszanie, wędzenie dymem zimnym, ciepłym, gorącym 
oraz wędzenie z pieczeniem, na blado lub ciemnobrązowo, 
wiśniowo itp. w zależności od wielowiekowej, lokalnej tra-
dycji, prowadzony w tradycyjnych wędzarniach w których 
źródłem dymu i ciepła jest spalanie kawałków twardego 
drewna z drzew liściastych o odpowiedniej wilgotności, 
w ogniu w palenisku umieszczonym w obrębie komory lub 
w pewnym oddaleniu od komory, nad którym lub w pewnej 
odległości od niego znajduje się produkt poddany wędze-
niu  na drążkach (wędliny), siatkach lub specjalnych hakach 
(ryby), laskach (śliwki) lub specjalnych półkach (sery)  

Wędzarnie tradycyjne mogą być wykonane z: cegły czer-
wonej palonej, cegły klinkierowej, cegły szamotowej, kamie-
nia, granitu, betonu zbrojonego, pustaków betonowych, bali 
drewnianych, desek (najlepiej z drzew liściastych),  blachy 
stalowej, stali nierdzewnej. Każdy z tych materiałów inaczej 
nagrzewa się i inaczej oddaje ciepło, dlatego każdej wędzarni 
należy najpierw „nauczyć się”, poznać jej właściwości, wady 
i zalety. 

Jednakże wydzielające się w czasie tradycyjnego wędzenia 
substancje smoliste (WWA) zostały uznane przez unijnych 
naukowców za szkodliwe dla zdrowia, dlatego w 2011 roku 
Komisja Europejska wydała Rozporządzenie nr 835/2011dra-
stycznie obniżające obowiązujące normy dla benzo(a)pirenu 
oraz sumy 4 WWA dla mięsa wędzonego i produktów mię-
snych wędzonych oraz dla ryb wędzonych i produktów ry-
bołówstwa wędzonych. Ponieważ sprostanie tak ostrym nor-
mom w przypadku wędzenia tradycyjnego jest bardzo trudne 
(w przypadku kiełbas cienkich np. kabanosów) prawie niere-
alne,  14 stycznia 2014 roku z inicjatywy Prezesa Firmy Tau-
rus w Ładnej k.Tarnowa odbyło się spotkanie przedstawicieli 
97 zakładów – producentów wędlin wędzonych tradycyjnie. 
Zebrani wyrazili zaniepokojenie o dalszy byt zakładów mię-
snych średniej i małej wielkości oraz pracowników w nich za-
trudnionych po wprowadzeniu nowelizacji przepisów doty-
czących zawartości benzo(a)pirenu w produktach mięsnych, 
równocześnie zwracając uwagę na zagrożenie dla tradycji 
i dziedzictwa kulinarnego reprezentowanych regionów jako 
konsekwencję wprowadzenia tych przepisów. Efektem tego 
spotkania było powołanie  Stowarzyszenia Producentów Wę-
dlin Wędzonych Tradycyjnie.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Producentów Wędlin 
Wędzonych Tradycyjnie wystąpili do Prezydenta RP, Pre-
miera Rządu RP oraz Komisji Europejskiej o:

– przedłużenie okresu przejściowego dla obowiązywania 
dotychczasowego poziomu 5,0 mikrogramów/kg benzo(a)
pirenu dla mięsa wędzonego i produktów mięsnych zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1881/2006

– utrzymanie dotychczasowego poziomu 5,0 mikro-
gramów/kg benzo(a)pirenu dla wszystkich produktów 
mięsnych lub wprowadzenie odstępstwa wyłącznie dla pro-
duktów mięsnych tradycyjnie wędzonych dopuszczającego 
zawartość benzopirenu do 5,0 mikrogramów/kg.

Z podobnymi wnioskami, oprócz Polski, wystąpiło 11 
państw: Irlandia, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Łotwa,  Por-
tugalia, Rumunia, Republika Słowacka, Finlandia, Szwecja 
oraz Zjednoczone Królestwo. 

Na wniosek tych państw Komisja Europejska w rozpo-
rządzeniu (WE) nr 1881/2006 Rozporządzeniem Komisji 
(UE) nr 1327/2014  dodała ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

 – „6. .Na zasadzie odstępstwa od art. 1 Irlandia, Hiszpa-
nia, Chorwacja, Cypr, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, 
Republika Słowacka, Finlandia, Szwecja oraz Zjednoczone 
Królestwo mogą zezwalać na wprowadzanie do obrotu na swo-
ich rynkach mięsa wędzonego tradycyjnie i produktów mięsnych 
wędzonych tradycyjnie, wędzonych na swoim terytorium i prze-
znaczonych do spożycia na swoim terytorium, wykazujących 
poziomy WWA wyższe od poziomów określonych w załączniku 
pkt 6.1.4, o ile produkty te są zgodne z najwyższymi dopusz-
czalnymi poziomami stosowanymi przed dniem 1 września 
2014 r., 

„Wymienione państwa członkowskie kontynuują monitoro-
wanie obecności WWA w mięsie wędzonym tradycyjnie i pro-
duktach mięsnych wędzonych tradycyjnie oraz ustanawiają 
w możliwych przypadkach programy mające na celu wprowa-
dzenie dobrych praktyk wędzarniczych, w zakresie wykonal-
nym z ekonomicznego punktu widzenia i możliwym bez utraty 
typowych właściwości organoleptycznych tych produktów. 

Przed upływem 3 lat od rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia dokonuje się, na podstawie wszelkich dostęp-
nych informacji, ponownej oceny sytuacji w celu stworzenia wy-
kazu wędzonych mięs i produktów mięsnych, w odniesieniu do 
których odstępstwo dotyczące lokalnej produkcji i konsumpcji 
ustanowione będzie bezterminowo”.
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W oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1327/2014  
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP wydał  rozporządze-
nie z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań wetery-
naryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych 
w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów 
zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aro-
matycznymi (WWA) w którym na podstawie art. 11 ust. 2 
ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia 
zwierzęcego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1577)

Odstępstwo określone w § 1 tego Rozporządzenia ma 
zastosowanie:

1) tylko do tych produktów mięsnych wędzonych tradycyj-
nie, które zostały zgłoszone przez podmiot prowadzący przed-
siębiorstwo spożywcze do powiatowego lekarza weterynarii wła-
ściwego ze względu na miejsce prowadzenia takiej działalności;

2) od dnia dokonania zgłoszenia.
W odpowiedzi na Rozporządzenie Ministra i Rozwoju 

Wsi 744 producentów z całego kraju zgłosiło 9647 produk-
tów wędzonych.  

W roku 2015  przeprowadzono dwa etapy monitoringu, 
którego efektem jest 3014 wyników.    

Na podstawie przeprowadzonego monitoringu i badań 
własnych prowadzonych w Katedrze Przetwórstwa Produk-
tów Zwierzęcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na-
leży stwierdzić, że efekt końcowy wędzenia tradycyjnego, 
a więc i poziom WWA w produkcie końcowym zależy od 
wielu czynników,  takich jak m.in. rodzaj surowca, rodzaj 
wytwarzanej wędliny, rodzaj stosowanej osłonki, rodzaj ob-
róbki cieplnej, temperatur a czy rodzaj i konstrukcja wędzar-
ni, a nawet wielkość kawałków drewna.

Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty oraz wyniki mo-
nitoringu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP rozważa 
przedłużenie obowiązywania  rozporządzenia z dnia 15 grud-
nia 2014 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy pro-
dukcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do 
najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wie-
lopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) 
w którym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 grud-
nia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1577) do czasu ukazania się nowego rozporzą-
dzenia Komisji Europejskiej. 

Prof.dr hab. inż. Władysław Migdał

Cenne rodzime rasy świń
Trzy polskie rasy uznane  są za zachowawcze i wpisane 
do krajowego rejestru zwierząt gospodarskich obję-
tych programem ochrony. Są to rasy rodzime wywo-
dzące się od prymitywnych świń z terenów wschodniej 
Polski – z Wileńszczyzny oraz Nowogródczyzny.

Rasa puławska. To najstarsza z utrzymywanych obecnie 
ras krajowych. Tradycje hodowlane są związane z Lubelszczy-
zną. Historia tworzenia rasy sięga lat 20. XX w., a największym 
zainteresowaniem hodowców cieszyła się w latach 50 i 60. 

XX w. Hodowla załamała się 
w latach 90., ale udało się ją 
zachować, dzięki wsparciu dla 
stad zachowawczych. W 2009 
r. rasę wpisano na Listę Pro-
duktów Tradycyjnych Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Populacja odbudowała 
się głównie na Lubelszczyźnie. 

Mięso od świń tej rasy ma doskonałą jakość. Po obróbce ter-
micznej nie traci aromatu, marmurkowaty wygląd, jest kru-
che i soczyste.

Rasa złotnicka biała. Od  początku była związana 
z Wielkopolską: nazwa pochodzi od tamtejszej wsi Złotni-

ki. Pierwszy wpis o tej rasie 
pochodzi z ksiąg z 1962 r., 
ale prace hodowlane zaczę-
ły się już w 1949 r. Rasa ta, 
podobnie jak złotnicka pstra 
i puławska, pochodzi od świń 
prymitywnych. Różni się 
od nich domieszką genów 

szwedzkiej świni landrance. Mięso ma wysoką jakość i wy-
jątkowy smak. W procesie chłodzenia o wiele mniej traci na 
masie, niż mięso innych ras hodowanych w Polsce. Walory 
smakowe wieprzowiny ze świń złotnickich białych docenio-
no i została ona wpisana na Krajową Listę Produktów Trady-
cyjnych w województwie wielkopolskim.

 
Rasa złotnicka pstra. Prace hodowlane nad tą rasą rozpo-
częły się pod koniec lat 40. XX w. Jako jedyna tradycyjna rasa 
w Polsce, nie została ona skrzyżowana 
z rasą szlachetną. Podobnie jak u świ-
ni złotnickiej białej, jej przodkiem 
jest świnia prymitywna przywiezio-
na do Polski z Kresów Wschodnich. 
Dzięki czystości rasy, mięso ma nie-
powtarzalny smak i aromat. Jest do-
skonałej jakości, co widoczne jest 
szczególnie w wyrobach surowych i długo dojrzewających. 
W 1984 r. rasa została objęta hodowlą zachowawczą. Progra-
mem hodowlanym, w tym prowadzeniem ksiąg i oceną rasy 
zajmuje się Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Rasa wielka biała polska. Nie podlega jeszcze ochronie 
zachowawczej, choć spotykana jest w gospodarstwach coraz 
rzadziej mimo doskonałych walorów mięsno-hodowlanych.

Prace nad tą rasą rozpoczęły się 
w latach 20. XX w. Skrzyżowano świ-
nie rasy białej ostrouchej z wielką bia-
łą angielską. Przerwane wojną działa-
nia, wznowiono w 1947 r., a w 1962 
roku oficjalnie wprowadzono nazwę 
WBP. Świnie tej rasy sprawdzają się 
w produkcji wielkostadnej. Mięso od 
nich charakteryzuje się cienką słoniną i dobrą jakością; jest 
smaczne, soczyste. 

Fot. I.Byszewska, E.Sieniarska,  
Instytut Zootechniki w Krakowie,  Polsus

   VADEMECUM WYTWÓRCY
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Tradycyjne rasy 
wracają do łask
Jurorzy konkursu „Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo – Smaki Regionów” sporo wiedzą 
o kulinarnych skarbach Polski.  A jed-
nocześnie mają świadomość, że nie jest 
prosto pozyskać dobry surowiec. O jako-
ściowe owoce czy warzywa, produkowane 
zgodnie z zasadami ekologii czy Integro-
wanej Produkcji, jest łatwiej. Podobnie 
w przypadku mleka. O wiele trudniejszy 
jest dostęp do dobrego surowca na pro-
dukty i przetwory mięsne. 

Zdaniem wielu masarzy nie zrobi się dobrej wędliny, 
wędzonki, kaszanki czy salcesonu z mięsa świń genetycz-
nie przysposobionych do intensywnego karmienia pasza-
mi wspomagającymi szybszy wzrost. Takie rasy muszą być 
tuczone krótko i najlepiej bez tłuszczu. A przecież tłuszcz 
jest nośnikiem smaku! 

Nie kupować oczami
Wielokrotnie mówimy o tym, także podczas konkur-

su, żeby nie kupować produktów tylko oczami bo np. 
mają ładny kolor i  nie kierować się wyłącznie ceną (ni-
ską), ale podejmować decyzję o zakupie po przeczytaniu, 
co produkt zawiera oprócz mięsa. Warto dowiedzieć się, 
czy w schabie wędzonym są: glukoza, wzmacniacze, glu-
taminian nowosodowy, aromaty, ekstrakty przypraw, sta-
bilizatory, hydrolizat białka sojowego, białko wieprzowe 
z krwi, cytrynian sodu, nieutwardzony tłuszcz palmowy 
czy aromat dymu wędzarniczego… 

Z kolei w kiełbasach bywa skrobia, błonnik sojowy, 
zestaw E-stabilizatorów, substancje zagęszczające, barwni-
ki, karagen, trifosforany, białko wieprzowe, ekstrakt droż-
dży, octany sodu, przeciwutleniacze itd. itd.

Czy z tego surowcowego mięsnego impasu jest wyj-
ście? Moim zdaniem tak, ale pod warunkiem, że nie 
ekonomia będzie głównym wyznacznikiem w produkcji 
dobrego surowca i przetworzonej żywności. Trzeba skon-
centrować się na odbudowie stad matecznych rodzimych 
ras trzody chlewnej. Wymagają one dłuższego tuczu, są 
bardziej otłuszczone, ale ich mięso jest mięsem, a tłuszcz 
tłuszczem cenionym w produkcji wędlin. 

Wielka biała polska (wbp)
Takimi cechami charakteryzują się świnie ras wielkiej 

białej polskiej, polskiej białej zwisłouchej (pbz) czy ostro-
uchej, puławskiej, złotnickich pstrej i białej. 

Świnie rasy wbp określane są jako późno dojrzewają-
ce. Dorosłe knury w kondycji hodowlanej osiągają masę 
300-350 kg, a lochy 250-300 kg. Rasa ta wraca do łask 
konsumentów i, co ważniejsze, przetwórców. 

Krzysztof Borkowski, właściciel Zakładów Mięsnych 
Mościbrody w województwie mazowieckim złożył wnio-
sek o uzyskanie prawa używania znaku „Jakość Tradycja” 
na wieprzowinę z rasy wbp. Czytamy w nim:  mięso jest 
barwy od ciemnoróżowej do ciemnoczerwonej; co zależy od 
wieku zwierząt i rodzaju elementów kulinarnych. Mięso ja-
snoróżowe jest z młodych, sześciomiesięcznych zwierząt, zaś 
ciemnoczerwone z dojrzałych osobników. Mięso ma zwartą 
strukturę; to od sztuk dorosłych jest twardsze. Powierzchnię 
ma czystą, bez przekrwień i zmiażdżonych kości. Zapach 
mięsa jest delikatny i ledwo wyczuwalny, słodkawy. Smak 
charakterystyczny dla surowego mięsa wieprzowego, bez ob-
cych substancji chemicznych. Do aplikacji dodał wniosek 
na Kiełbasę chłopską z Mościbród jako potwierdzenie, że 
tylko z najwyższej jakości surowca można zrobić wyjątko-
wy wyrób. 

Producent zwrócił uwagę, że rolnicy z gminy Wiśniew 
i Zbuczyn, od których kupuje tuczniki, od dawna ho-
dowali trzodę rasy wielka biała polska. Zwierzęta karmili 
tradycyjnie. Teraz do tego wracają. Obecnie wielu rolni-
ków z terenów wschodniego Mazowsza kontynuuje chów 
tej rasy i wykorzystuje tradycyjne metody żywienia, np. 
Małgorzata Ługowska z gminy Zbuczyn, Aleksander Za-
myłko czy Leszek Kaczorek z gminy Siedlce. 

Cieszy nas ten pierwszy wniosek o nadanie certyfikatu 
rodzimej tradycyjnej rasie, dlatego Kapituła Znaku „Jakość 
Tradycja” nie tylko pozytywnie go oceniła, ale też uzna-
ła, że trzeba pilnie znaleźć zapaleńców gotowych zająć się 
chowem trzody naszych rodzimych ras, karmić ją zgodnie 
z tradycją. Wtedy na półki sklepowe być może powrócą  
wyroby, które wielu Polaków pamięta z dzieciństwa. Od-
tworzą w wyobraźni pamięć wspaniałego smaku, aromatu 
i wizerunku prawdziwych, smakowitych wędlin. 

Jan Zwoliński 

   JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI



13

Jeżeli zastanawiasz się, która wieprzowina 
jest najlepsza, wybierz tę pochodzącą 
z trady cyjnych, polskich hodowli.  
Szukaj na opakowaniach informacji,  
że mięso pochodzi ze świń rasy puławskiej 
– to jedna z najstarszych i najbardziej 
cenionych polskich ras, której hodowlą 
zajmują się polscy rolnicy, posiadający 
niewielkie, rodzinne gospodarstwa  
na Lubelszczyźnie, Mazowszu, Podlasiu  
czy Kujawach. Mięso pochodzące ze świń  
rasy puławskiej jest kruche, smakowite 
i pełne składników odżywczych.
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Rarytasy z Bacówki
Bacówka Towary Tradycyjne Sp. z o.o. Sp.k. powstała  

9 kwietnia 2002 roku w małej miejscowości Rajbrot, 60 km 
od Krakowa. Firma produkuje wędliny klasy Premium i wy-
roby garmażeryjne. Wszystkie wyroby wytwarzane są według 
dawnych, sprawdzonych receptur.

Mięso wieprzowe do produkcji wędlin pochodzi od tuczni-
ków z lokalnej hodowli. Są to świnie znanej od wielu lat rasy 
puławskiej z dobrym rodowodem. Tuczniki muszą być żywione 
produktami naturalnymi z lokalnych upraw.

Wyjątkowy smak i aromat wędlin to zasługa starannie selek-
cjonowanego mięsa, peklowania z dodatkiem autorskiej mie-
szanki przypraw, źródlanej wody z własnego ujęcia i sposobu 
wędzenia – w dymie olchowym, bukowym lub jałowcowym. 

Szczególną grupą jakościo- 
wych wyrobów mięsnych Baców-
ki są Rarytasy, przygotowywane 
z wykorzystaniem bogatej historii 
Pogórza i znanych od lat, spraw-
dzonych receptur. 

Wyjątkowe wyroby to  m.in. 
Spyrka dymiono – smakowita, 
wędzona słonina; Szynka szołdra 
– wieprzowa w cieniutkiej otocz-
ce tłuszczyku; Bocuś bacowski 
– niezbędny na dalekich wypra-
wach; Szynka zadek po pańsku 
– szynka z udźca wieprzowego; 

Wędliny z Szadku
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłop-

ska” w Szadku jest znaczącym producentem wę-
dlin i pieczywa. Ma m.in. tytuł Polskiego Produ-
centa Żywności, Oskara Spółdzielczości i znaku 
„Jakość Tradycja” dla  wędzonki szadkowskiej, 
kiełbasy wiejskiej szadkowskiej i kaszanki z Szad-
ku.

Firma wystawia się nie tylko na ogólnopol-
skich targach żywności, lecz także na imprezach 
międzynarodowych, podczas których promuje 
polską żywność. To dzięki niej w dużej mierze Sza-
dek kojarzy się wielu mieszkańcom regionu z do-
skonałymi wyrobami wędliniarskimi. W masarni 
powstają tradycyjne produkty: wędzonki, kiełbasy, 
pieczenie, pasztety, kiszki, wyroby garmażeryjne. 

Produkty charakteryzują się niepowtarzal-
nym smakiem, który zawdzięczają przestrzeganiu 
zasad produkcji i stosowaniu tradycyjnych recep-
tur z lat 50. XX w.  niezmienionych do dzisiaj. 
Wspaniały smak to także zasługa surowca – mię-
sa od świń hodowanych przez okolicznych rolni-

ków na ziemi szadkowskiej. Zwierzęta karmione 
są naturalnymi paszami produkowanymi w miej-
scowych młynach; pasze wytwarzane są głównie 
z ziarna.

Na wysoką jakość i oryginalny smak wyrobów 
wpływają też znakomite przyprawy: pieprz czarny, 
czosnek, ziele angielskie, sól i majeranek. 

Wszystkie wędliny poddawane są obróbce ter-
micznej w tradycyjnych komorach wędzarniczych, 
gdzie dym powstaje podczas spalania drewna ol-
chowego, dębowego i jałowcowego. 

Niezwykły aromat, dobór przypraw, świeżość, 
niepowtarzalny smak i wygląd to  gwarancja zdro-
wej, sprawdzonej żywności. Doceniają to kon-
sumenci, chętnie sięgający po wyroby z Szadku; 
a także jurorzy wielu prestiżowych konkursów 
wojewódzkich i ogólnokrajowych, przyznając 
wyrobom liczne nagrody.

Szadek ma w ofercie blisko 60 rodzajów wy-
robów masarskich, które sprzedawane są w oko-
licznych miejscowościach województwa łódzkie-
go, w Łodzi, w Warszawie i Inowrocławiu.

Fot: I. Byszewska

W ofercie członków PIPRiL są znakomite przetwory mięsne. W systemie „Jakość Tradycja” uczestniczy kilku-
dziesięciu producentów wędlin z całej Polski. Certyfikaty przyznane  zostały różnorodnym produktom: mają 
je smalce, salcesony, rozmaite szynki,  kiełbasy i znakomite wędzonki. Firmy i wyroby kilku naszych członków 
prezentujemy poniżej.

Prezes Marek Kowalski postawił na 
tradycję

Szynka długo dojrzewająca – w smaku przypominająca parmeń-
ską. Lista jest długa. Warto jeszcze wspomnieć o Pasztecie od-
świętnym – klasycznym pasztecie wieprzowym, może być z żura-
winą lub ze śliwką. 

Liczne produkty Bacówki otrzymały nagrody za niepowta-
rzalny, tradycyjny charakter, m.in.: „Perłę 2012” w konkursie 
Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów czy Najlep-
szy Producent Wędlin 2015 – w grupie zakładów mniejszych 
w Ogólnopolskim Konkursie Wędliniarskim. W 2016 firmie 
przyznano certyfikat, licencję i godło „Dobra Marka 2016 – ja-
kość, zaufanie, renoma”.

Wyroby firma Bacówka Towary Tra-
dycyjne sprzedawane są przede wszystkim 
w sieci sklepów  – firmowych i franczyzo-
wych – na terenie całego kraju.

Fot: archiwum firmy

   DOBRE PRAKTYKI
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Kiełbasa z oczkiem
Mistrzowie sztuki masarskiej z rodu Wolarków 

od pokoleń mieszkają niedaleko Krakowa, w nie-
wielkiej gminie Liszki. To tam powstawały uni-
kalne receptury produkcji wędlin. Sekrety sztuki 
masarskiej, osnute ścisłą tajemnicą, przechodziły 
w rodzinie Wolarków z pokolenia na pokolenie. 
Tradycje kontynuuje firma Wyrób Wędlin Tradycyjnych Wola-
rek S.J. działająca od przeszło 20 lat. 

Typowe asortymenty „wiejskie” w tym zakładzie wytwarza-
ne są z mięsa kupowanego bezpośrednio od drobnych rolników 
z najbliższej okolicy. 

Wędliny są różnie peklowane i przygotowywane, ale łączy 
je sposób wędzenia w tradycyjnych wędzarniach opalanych wy-
łącznie drewnem odpowiednio dobranym do każdego rodzaju 
wyrobów. Jest to rygorystycznie przestrzegane, gdyż dobór od-
powiedniego gatunku drewna znacząco wpływa na smak i za-
pach wędlin. Proces wędzenia nadzoruje doświadczony masarz-
-wędzarz, a nie, jak w nowoczesnych wędzarniach gazowych czy 
elektrycznych, komputer.

Wędliny „od Wolarka” mają ciemnobrązową lśniącą barwę. 
Niektóre z kiełbas są z „oczkiem”, typowym dla wyrobów na-
turalnie wędzonych w przydomowych, wiejskich wędzarniach. 

Kiełbasy mają ścisłą, jędrną konsystencję i szla-
chetną kruchość, dzięki której słychać charak-
terystyczny trzask przy ich łamaniu. Klasyczną 
sygnaturą wyrobów lisieckich „od Wolarka” są 
też liście laurowe. 

Firma Wolarek produkuje Oryginalną Kiełba-
sę Lisiecką, która  w 2010 r. została zarejestrowana 
w UE jako Chronione Oznaczenie  Geograficzne. 

Przedsiębiorstwo może się także pochwalić Kiełbasą trady-
cyjnie wyrabianą ze znakiem „Jakość Tradycja”.

Konsumenci znajdą te wędliny w dobrych sklepach nie tyl-
ko w Małopolsce, ale też w całym kraju. 

 Fot: archiwum firmy

Chluba Podstolic
Podstolice, miejscowość położona kilka kilometrów od Kra-

kowa, nieopodal Wieliczki, od dawna słynie z wysokiej jakości 
wyrobów masarskich.  Jej początki i nazwa sięgają XIII wieku 
i związane są z urzędem podstolego, urzędnika dworskiego 
usługującego przy stole królewskim lub książęcym; zastępcy 
stolnika. Mieszkańcy Podstolic do podstolego dostarczali 
produkty i wyroby na stoły królewskie na Wawelu i na dwory 
książęce. 

W 1989 r. rodzinną tradycję  odtworzył Szczepan Gawor  
i w Podstolicach powstał zakład Gawor – Produkcja Wędlin 
Jakość i Tradycja. Tajniki wyrobu wędlin przekazał mu ojciec, 
dzięki czemu zachowały się tradycyjne metody produkcji: 

– Tuczniki karmione są w sposób tradycyjny – mówi Szczepan 
Gawor.  – Mięso marynujemy w specjalnej zalewie z dodatkiem 

mieszanki naturalnych 
ziół i soli. Następnie 
wędliny wędzimy w wę-
dzarni opalanej drew-
nem, głównie bukowym 
i owocowym. Dzięki 
temu zyskują one niepo-
wtarzalny smak i aro-
mat. 

Firma oferuje wie-
le wędlin, m.in. baleron gotowany, bekon, boczek wędzony, 
pasztetową, salceson golonkowy, kaszankę, parówki, kabanos 
książęcy, kiełbasę rzeszowską, wiejską, krakowską parzoną, 
krakowską podsuszaną, szynkę podstolego, szynkę od kości, 
szynkę orzeszek, szynkę z kością, mielonkę z pieca, pasztet 
wieprzowy. 

– Mamy wiele nagród, a wśród nich: Perłę 2013 dla szyn-
ki podstolego, Perłę 2015 dla kiełbasy wiejskiej z Podstolic i Perłę 
2016 dla kiełbasy piaszczańskiej z kija otrzymane w  konkursie 
Nasze Kulinarne Dziedzictwo  -Smaki Regionów – mówi Szcze-
pan Gawor.

Kiełbasa wiejska z Podstolic, kiełbasa piaszczańska, szynka 
podstolego, boczek gotowany z Podstolic uzyskały certyfikat 
„Jakość Tradycja”. Kiełbasa piaszczańska aplikuje o unijny znak 
Chroniona Nazwa Pochodzenia. 

Wędliny firmy Gawor – Produkcja Wędlin Jakość i Trady-
cja można kupić w sklepie firmowym w Podstolicach, wyroby 
trafiają też do okolicznych sklepów, głównie w Krakowie oraz 
sprzedawane są na targach i jarmarkach tradycyjnych i ekolo-
gicznych. Wędliny z Podstolic często reprezentują Małopolskę 
na prestiżowych targach żywności w kraju i za granicą.

 Fot: archiwum firmy
Teksty Grażyna Kurpińska
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Mali są wielcy
Zdrowa i smaczna żywność, to ta tradycyjna, lokalna, 
ekologiczna; oferowana przez małe i średnie gospo-
darstwa i drobnych przetwórców. To oni sprawiają, 
że wciąż jeszcze możemy cieszyć się wspaniałym 
jedzeniem. 

Mało kto wie, że większość gospodarstw rolnych nie 
tylko w Polsce, lecz na całym świecie stanowią te małe 
i bardzo małe. Aż 90 proc. z nich prowadzą rolnicy indy-
widualni przy wsparciu członków rodziny. Ci mali produ-
kują 80 proc. żywności na świecie. Warto też wiedzieć, że 
tam, gdzie zachowano strukturę i produktywność małych 
gospodarstw rolnych, znacznie rzadziej występują zjawi-
ska głodu i niedożywienia.

Środowisko naturalne i zdrowie
W małych gospodarstwach ziemię traktuje się z sza-

cunkiem, ponieważ ma ona jak najdłużej stanowić źródło 
utrzymania opierające się na dobrym stanie gleby i wy-
starczającej ilości wody. 

Małe gospodarstwa zużywają mniej chemii, często tak-
że z uwagi na jej koszt; osiągając dobrą wydajność, dzięki 
stosowaniu ekologicznych i tradycyjnych metod, w tym 
łączenie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Nie skupiają się 
na uprawie jednej czy dwóch odmian, tym samym da-
jąc szansę na zachowanie bioróżnorodności w rolnictwie. 
Małe gospodarstwa wykorzystują najczęściej każdy skra-
wek ziemi pod uprawę, nie pozwalając, by z odkrytej gle-
by uciekały składniki odżywcze. Mali producenci rolni, 
działając lokalnie, nie transportują daleko towarów, spo-
wolniając tym samym zmiany klimatyczne.

Tradycja i budowanie więzi

Prowadzący małe gospodarstwa i drobni wytwór-
cy żywności to bezcenna skarbnica wiedzy o rolnictwie 
i tradycyjnych sposobach produkcji żywności. Dzięki 
nim zostaje także zachowana ciągłość kulturowa obsza-
rów wiejskich, kulinarna pamięć obyczajów, obrzędów, 
świąt. Można ją odnaleźć w muzyce, języku, malarstwie 
i rzeźbie w połączeniu z pięknem krajobrazu, bogactwem 
gatunków roślin i zwierząt. We wszystkim, co w wymiarze 
komercyjnym stanowi o turystycznej atrakcyjności regio-
nów i miejsc. 

Lokalna produkcja żywności, nawet na niewielką 
skalę, pozwala na tworzenie miejsc pracy, rozwój usług, 
w tym turystycznych. Daje podstawy nie tylko do bu-
dowania i rozwoju lokalnych społeczności, lecz także do 
tworzenia silnych więzi między wsią a miastem, gdyż lo-
kalna żywność nigdy nie jest anonimowa, pochodzi od 
konkretnego producenta, często znanego odbiorcy.

Wiesz, co jesz
Czy jest nam obojętne, czym karmi się trzodę chlewną 

i w jakich warunkach się ją chowa? Czy przypadkiem nie 
są nadmiernie stosowane antybiotyki i hormony wzro-
stu? Czy wiemy, skąd pochodzi mięso? Czy to krajowa 
produkcja, czy mięso z importu? Czy chcemy wiedzieć, 
w jaki sposób zostało przetworzone mięso i ile dodano do 
niego polepszaczy, sztucznych barwników i konserwan-
tów?  

Ile czasu musiałby poświęcić konsument, by to wszyst-
ko ustalić?  Gdy jednak zaopatruje się u lokalnego produ-
centa, wie zdecydowanie więcej i o pochodzeniu mięsa, 
i sposobie jego przetwarzania. Jeśli kupuje bezpośrednio 
u lokalnego wytwórcy; wie, co je.

Justyna Erdo

Krowa polska czerwona,  fot. Ewa Sieniarska
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Nowe produkty z certyfikatem 
„Jakość Tradycja”

W systemie „Jakość Tradycja” uczestniczy już ponad 150 
producentów, którzy otrzymali certyfikaty na ponad 260 
produktów. Oto nowi „znakowicze”  

Masło Ekstra z Michowa – Spółdzielnia Mleczarska 
„Michowianka”, Michów (woj. lubelskie)

Od ponad 50 lat receptura i technologia wytwarzania pro-
duktów nie zmieniły się. Śmietankę; spasteryzowaną, odgazo-

waną i zaszczepioną czystymi kulturami bakterii, 
zmaśla się i normalizuje zawartość wody. Następnie 
wygniata się masło, formuje w prostopadłościany 
o wadze 200g i pakuje ręcznie. Masło z Michowian-
ki to jedynie najlepszej jakości śmietanka i czyste 
kultury mleczarskie. Sezonowo dodaje się natural-
ny barwnik karoten. Masło nie zawiera aromatów, 
olejów roślinnych, soli, konserwantów, zagęstni-
ków. W zakładzie nadal znajduje się maselnica fir-
my Kolding zakupiona w 1957 r. 

Twaróg półtłusty JOGO – JOGO – Łódzka Spół-
dzielnia Mleczarska,  Łódź (woj. łódzkie)

W Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej JOGO technologia 
produkcji twarogów nie zmienia się od wielu lat. Dodawany do 
mleka zakwas bakterii mlekowych to 
tradycyjnie hodowany zaczyn, któ-
ry w gospodarstwach stosowany był 
z pokolenia na pokolenie. Tradycyjne 
są wszystkie etapy produkcji twaro-
gu, łącznie z ręcznym odciskaniem 
skrzepu na chustach serowarskich 
i krojeniem twarogu w kostki. Ten sposób produkcji gwaran-
tuje uzyskiwanie produktu cenionego przez konsumentów za 
smak, aromat i wysokie walory odżywcze.

Lody Bambino – JOGO – Łódzka Spółdzielnia Mle-
czarska, Łódź (woj. łódzkie)

Lody Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej JOGO produkowa-
no już w 1966 roku. Ta tradycja kontynuowana jest nieprzerwa-
nie do dziś. Licznym konsumentom, szczególnie tym starszym, 
lody Bambino kojarzą się z młodością, ich kształtem często na 
patyku, a także z wyjątkowym, niepowtarzalnym smakiem. Ta-
jemnica smaku tkwiła i nadal wiąże się ze stosowaniem jako pod-
stawowego surowca świeżej śmietanki, czyli takiej, jaka była wy-
korzystywana w produkcji lodów w gospodarstwach domowych. 
Ważną rolę odgrywa też delikatny posmak wanilii. 

Kefir – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska  
w Łowiczu, Zakład wytwórczy ZORINA sp. z o.o., 
Kutno (woj. łódzkie)

Kefir wytwarzany jest z mleka pasteryzowanego pozyskiwa-
nego od krów rasy czarno-białej, karmionych naturalnymi pa-
szami bez GMO. Do mleka dodawane są specjalne szczepionki 

kefirowe zawierającymi ziarno kefirowe i inne 
drobnoustroje fermentacji mlekowej. Dzię-
ki rygorystycznie przestrzeganej tradycyjnej 
technologii wytwarzania kefiru, produkt ma 
znakomity smak i wysoką jakość. Tajemni-
ca stosowanego sposobu produkcji to m.in. 
metoda termostatowa, która pozwala uzyskać 
w butelce charakterystyczny trwały skrzep.

Twaróg krajanka półtłusty – Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Łowiczu, Zakład wytwórczy ZORINA 
sp. z o.o., Kutno (woj. łódzkie)

Zakład Mleczarski w Kutnie powstał w czasie II wojny 
światowej. Skup i przerób mleka rozpoczęto w 1954 r. i wtedy 
przekształcono zakład w Okręgową 
Spółdzielnię Mleczarsko – Jajczar-
ską, która zajmowała się skupem 
mleka, produkcją masła, twarogów 
i kefirów. W spółce ZORINA 100 
proc. kapitału ma OSM Łowicz. 
ZORINA kontynuuje tradycje spół-
dzielczości mleczarskiej ziemi kut-
nowskiej. Specjalizuje się w produkcji kefiru i krajanki twaro-
gowej. W firmie przestrzega się standardów najwyższej jakości 
zgodnie z wymogami sanitarnymi przewidzianymi dla branży 
mleczarskiej.

Powidła śliwkowe węgierkowe, ZPOW Agros Nova 
Sp. z o. o. Zakład Łowicz (woj. łódzkie)     

Powidła mają smak, zapach i konsystencję domowych, 
dobrze wysmażonych. Są brunatne z odcie-
niem czerwonym lub brązowym. Świetne 
do smarowania, o gęstej masie,  z fragmen-
tami miąższu i skórek. Do ich produkcji 
używane są śliwki węgierki zwykłe, łowickie 
i dąbrowickie. Gotowy produkt sporządza-
ny jest w proporcji 182 g śliwek na 100 g 
wyrobu. Powidła produkowane są bez uży-
cia pulp konserwowanych chemicznie i nie są konserwowane 
w ten sposób. Nie zawierają sztucznych substancji słodzących, 
barwników i polepszaczy, substancji modyfikowanych gene-
tycznie i alergenów. 

Sok jabłkowy – FRUIT- SAD Sp. z o.o., Dąbrówka 
Stara 20, Błędów (woj. mazowieckie)

Jabłka, z których tłoczony jest sok, pochodzą 
z sadów przekazywanych z ojca na syna. Przy upra-
wie wykorzystywane są wieloletnie doświadczenia 
sadowników i przestrzegane normy stosowania 
środków ochrony roślin, dzięki czemu owoce mają 
niezwykły smak. Sok wyciskany jest metodą tło-
czenia na zimno, zawsze z jednej tradycyjnej pol-
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skiej odmiany. Dlatego smaki są różne, zależą od odmiany jabłek. 
Otrzymany sok jest poddawany łagodnej pasteryzacji, dzięki cze-
mu zachowuje zalety świeżych owoców. Na opakowaniach podana 
jest odmiana jabłek, z jakiej wyprodukowano sok.

Szynka Szlachetna – ZM Borkowski Przetwórstwo 
Mięsne Zbigniew Borkowski, Białki  
(woj. mazowieckie)

Historia Szynki szlachetnej sięga 1964 r., w którym ojciec 
Zbigniewa Borkowskiego: Marian Borkowski przejął chałup-
niczą produkcję wyrobów wędliniarskich od ojca. Jak twier-
dzi Zbigniew Borkowski, Szynka szlachetna to perełka wśród 
wędzonek. Ma kształt nieforemny lekko spłaszczonego stożka, 
bez okrywy tłuszczowej i skóry, sznurowana jest szpagatem 
w poprzek mięśnia, z uformowa-
ną pętelką do zawieszenia na kiju 
wędzarniczym. Szynkę wyróżnia 
soczystość i delikatna kruchość 
charakterystyczna dla wędzonek 
parzonych. Wyczuwalny jest za-
pach wędzenia i lekki posmak li-
ścia laurowego. 

Chleb razowiec Marszałkowski – Piekarnia Ratuszo-
wa Radzikowscy s. c., Siedlce (woj. mazowieckie)

Chleb razowiec Marszałkowski z Siedlec to gruboziarnisty chleb 
razowy żytni produkowany na naturalnym, przygotowanym w fir-
mie zakwasie żytnim. Wytwarzany jest w przedwojennej piekarni 

prowadzonej nieprzerwanie od 1930 r. Chleb 
produkowany jest według przedwojennych re-
ceptur. Ciasto żytnie wyrabia się w technologii 
wielofazowej i fermentuje, a chleb wypieka 
w tradycyjnym piecu ceramicznym. W pro-
dukcji nie stosuje się polepszaczy, konserwan-
tów czy innych chemicznych dodatków. Chleb 
cieszy się uznaniem klientów w Siedlcach, 
Warszawie i całej Polsce. 

Twaróg tradycyjny tłusty – Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska, Siedlce (woj. mazowieckie)

Twaróg tradycyjny tłusty ma jednolitą barwę białą do lekko 
kremowej, gładką konsystencję, dobrze się kroi i dzieli na por-
cje. Charakteryzuje się delikatnym smakiem lekko kwaśnym 
dającym wrażenie lekkiego orzeźwienia. Twaróg produkowany 
jest z wykorzystaniem tradycyjnej technologii, która podobnie 
jak skład wyrobu nie zmienia się od 66 lat. Twaróg formowany 
jest w klinki poprzez napełnianie masą twarogową odpowied-
nich woreczków, układanie ich na deskach warstwowo jedne 
na drugich, co sprawia, że samoistnie odcieka serwatka. Proces 
formowania trwa około 20 minut.

Mleko pełne w proszku – Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska, Siedlce (woj. mazowieckie) 

W 1951 r. miał miejsce pionierski w Polsce rozruch 
technologiczny proszkowni mleka pełnego. Zakład w Sie-
dlcach wybudowany został w ramach programu UNICEF, 
a jego wyposażenie było darem organizacji „dla dobra pol-
skich dzieci”. Od tego roku, czyli 66 lat, OSM w Siedl-

cach dostarcza na rynek krajowy mleko w proszku, tak zwane 
niebieskie, na którym wychowało się kilka pokoleń Polaków. 
Mleko ma znak jakości Q, jest eksportowane do wielu krajów. 
Produkowane jest z najwyższej jakości mleka surowego uzyski-
wanego od krów hodowanych w rejonie działania spółdzielni.

Twaróg półtłusty z Konina – Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska, Konin (woj. wielkopolskie)

Twaróg jest tradycyjnie wytwarzany z mleka pasteryzowa-
nego pochodzącego od krów rasy czarno-białej karmionych 
naturalnymi paszami bez GMO. Mleko zakwasza się zakwa-
sem czystych kultur mleczarskich fermentacji mlekowej. Rygo-
rystyczne przestrzeganie tradycyjnych technologii wytwarzania 
zapewnia produktowi znakomity smak i wysoką jakość. Twaróg 
świetnie się nadaje się do sporządzania wielu potraw: pierogów, 
naleśników, leniwych klusek; a także wypieków: serników, 
strucli twarogowych i pączków serowych.

Twaróg wędzony, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
– Konin (woj. wielkopolskie)

Twaróg wędzony z Konina ma kształt prostokąta, krążka 
lub klinka, o barwie białej lub lekko kremowej, konsystencji 
stałej, jednolitej, zwartej, kruchej, lekko ziarnistej.  Dopusz-
czalna jest niewielka ilość serwatki. Twaróg charakteryzuje się 
czystym, lekko kwaśnym smakiem. Jest aromatyczny, od lekko 
słonego do słonego. Ma zapach charakterystyczny dla produk-
tów wędzonych. Jest chętnie kupowany przez konsumentów – 
smakoszy serów białych – w całej Polsce.

Świeży sok marchwiowo-selerowy Cymes z Pojezierza 
Wałeckiego – Victoria Cymes, Spółka z o.o., Wałcz 
(woj. zachodniopomorskie)

Soki te ze względu na sposób wytwarzania (bez 
pasteryzacji) zachowują większość prozdrowotnych 
składników zawartych w warzywach. Zawierają: an-
tyoksydanty, witaminy, związki mineralne, mikro- 
i makroelementy oraz inne składniki bioaktywne. Dla 
ich jakości i smaku duże znaczenie ma czystość środo-
wiska Pojezierza Wałeckiego. Tłoczony jest z warzyw 
co roku badanych na zawartość metali ciężkich (Cd, 
Pb) i pozostałości pestycydów, pochodzących od kwa-
lifikowanych dostawców z Kujaw i Pomorza. 

Świeży sok marchwiowy – Gospodarstwo Rolne Seba-
stian Piekarz, Kamieniec (woj. zachodniopomorskie)

Świeży sok marchwiowy tłoczony jest w tym gospodar-
stwie od 1945 r. z odmiany warzywa o nazwie karotka. Po-

pularność oku sprawiła, że tłoczony jest nie 
tylko z marchwi uprawianej przez Sebastiana 
Piekarza, lecz także ze skupowanej od oko-
licznych rolników, którzy przestrzegają zasad 
Dobrej Praktyki Rolniczej i dostarczają mar-
chew wolną od GMO.  Metoda produkcji nie 
zmieniła się, sok jest nadal wytłaczany bez 
dodatków i konserwantów, nie jest pasteryzo-
wany. Dietetycy zalecają picie soku z marchwi 
głównie dzieciom i młodzieży ze względu na 
zawartość witaminy A. 
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Czy powstanie 
Szlak kulinarny  
„Jakość i Tradycja”?
Utworzenie szlaku turystycznego „Jakość i Tradycja” 
zaproponowali członkowie PIPRiL, a pomysł zaak-
ceptowało w ubiegłym roku Walne Zgromadzenie 
Izby. Ideę prezentowano też na licznych seminariach, 
konferencjach, w publikacjach; dyskutowano o niej 
także w gronie praktyków. Pomysł podobał się, za-
chęcano do dalszych prac nad jego wdrożeniem.

Z pomysłem zapoznał się również prezes Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej, by przedstawić go do konsulta-
cji regionalnym i lokalnym organizacjom turystycznym 
i Konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne” afiliowanym 
przy POT. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lo-
kalnego zadeklarowała gotowość aktywnej współpracy 
z Konsorcjum. Na razie PIPRiL współpracuje z Polską 
Organizacją Turystyczną w zakresie promocji turystyki 
wiejskiej, podkreślając wagę promocji certyfikowanych 
produktów żywnościowych wytwarzanych w gospodar-
stwach agroturystycznych. Izba czerpie z własnej wiedzy 
i doświadczeń – spośród ponad dwustu jej członków 
wielu prowadzi działalność agroturystyczną, turystyczna 
i gastronomiczną.  Z dyskusji i wieloletnich doświadczeń 
rodzą się podstawy koncepcji szlaku JT, jako turystycz-
no-kulinarno-kulturowej oferty o funkcjach handlowych 
i edukacyjnych. 

Wzmocnienie producentów
Utworzenie szlaku ma służyć stworzeniu warunków 

do tego, by producenci uczestniczący w jego budowie 
i obsłudze  mogli rozwinąć nowe formy działalności ryn-
kowej i edukacyjnej. 

Ideą szlaku jest wzmocnienie i połączenie rozproszo-
nych do tej pory działań  producentów certyfikowanej 
żywności w sektorach handlowym i turystycznym.

Na razie producenci szukają na własną rękę nowych 
form sprzedaży i rynków zbytu produktów o udokumen-

towanej jakości a także często sami angażują się w eduka-
cję ekologiczną i prozdrowotną.

Jeśli spojrzeć w przyszłość, to dla realizacji szlaku ko-
nieczne jest rozpoznanie warunków budowania pozycji 
producentów poprzez zaangażowanie nie tylko podmio-
tów gospodarczych i przedstawicieli branżowych lecz tak-
że społeczności lokalnych. Ponadto niezbędna jest analiza 
uwarunkowań ekonomicznych efektywnego funkcjono-
wania szlaku jako turystycznej oferty, czyli oszacowanie 
kosztów i cen z punktu widzenia producentów, opraco-
wanie zasad  obsługi i zaspokajania potrzeb konsumen-
tów, stworzenie systemu informacji i promocji szlaku, 
jako produktu budowanego dzięki partnerstwu produ-
centów żywności i branży turystycznej. 

Ważne jest także to, że szlak będzie przykładem sto-
sowania zasad zrównoważonego rozwoju w skali lokalnej 
i regionalnej, ze szczególnym zaangażowaniem działań 
związanych z kulturą, ochroną środowiska przyrodnicze-
go, oświatą i ochroną zdrowia.

Innowacyjne podejście
Warto przypomnieć, że Szlak kulinarny JT to inicja-

tywa nie branży turystycznej, lecz producentów – człon-
ków PIPRiL. Jako produkt turystyczny wymaga on od-
niesienia do zasad funkcjonowania turystyki, takim jak 

m.in. sezonowość, regionalizm, kanały dystrybucji, 
mechanizmy informacji i metody promocji, a tak-
że powiązania z  prawnymi zasadami świadczenia 
usług i funkcjonowania obiektów turystycznych.

Szlak kulinarny JT nie oznacza odcięcia się od 
już istniejących i tworzonych szlaków kulinarnych 
w Polsce. Ma on uzupełnić listę. Innowacyjność 
rozwiązania polega na tym, że na pierwszym planie 
w jego ofercie znajdzie się żywność certyfikowana 
i dokładna informacja o jakości oferowanych na 
szlaku produktów.

Jolanta Kamieniecka
Fot. archiwum Gościniec Gryszczeniówka

Właściciele gospodarstwa agroturystycznego Gościniec Gryszczeniówka 
w Wargowie (Wielkopolska) mają w ofercie powidła z węgierek ze zna-
kiem „Jakość Tradycja”. Oferują także inne ceryfikowane produkty produ-
centów z Wielkopolskiego Oddziału PIPRiL
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W sercu puszczy, 
nad brzegiem rzeki...
Biebrza i Bagna Biebrzańskie, środek Biebrzań-
skiego Parku Narodowego: czy może być lepszy 
adres? Położone tam Centrum Konferencyjno-
-Wypoczynkowe Bartlowizna przyciąga wielu 
turystów i miłośników przyrody z kraju i zagra-
nicy. Firmę założył w 1999 r. w Goniądzu Hen-
ryk Bartlewski, marzyciel – realista.

Kompleks zajmuje trzy hektary: są tam trzy budyn-
ki hotelowe oferujące ponad sto miejsc noclegowych, 
Biebrzańskie Centrum Konferencyjne, Gospoda Bartla, 
nowo otwarty Dwór Bartla, a także park ze szlachetnymi 
odmianami roślin, starodrzewem, stawami wędkarskimi 
i licznymi miejscami do odpoczynku: altanami, oczka-
mi wodnymi, małą architekturą. Chętni mogą upra-
wiać sporty wodne, turystykę poznawczą i przyrodniczą, 
uczestniczyć w wycieczkach i spacerach po parku, korzy-
stać ze spływów kajakowych i na tratwach, wycieczek ro-
werowych, lotach balonem; wziąć udział w foto safari nad 
Biebrzą, przejażdżkach bryczkami lub wozami, a zimą 
skorzystać z kuligów.

Atrakcją jest także widok na Biebrzański Park Narodo-
wy, rzekę, las  – z okien komfortowo wyposażonych poko-
jów hotelowych; jak również klimat tamtejszych wnętrz, 
który tworzą unikatowe kolekcje zegarów, obrazów i por-
celany. 

Bartlowizna oferuje pełen zakres usług związanych 
z organizacją konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów, 
spotkań biznesowych. Zaplecze konferencyjne uzupełnia 
stylowy salon z kominkiem i taras widokowy z przepięk-
ną panoramą na Bagna Biebrzańskie. Tam serwowana jest 
pyszna kawa i domowe ciasto.

Podlaskie dania
Bazę gastronomiczną stanowi Gospoda Bartla ze stylo-

wą jadalnią i ciekawie zaaranżowanym wnętrzem, a także 
bogato wyposażony Dwór Bartla. 

Malowniczość biebrzańskich krajobrazów i unikalny 
ludowy wystrój restauracji stanowią doskonałą oprawę 
do degustacji miejscowych specjałów: lina w śmietanie, 
kartaczy podlaskich, dziczyzny, pierogów, wyśmienitych 
pasztetów i wyrobów wędliniarskich. Każdy gość ma oka-
zję poczuć zapach smakowitych podlaskich potraw.

Szef kuchni poleca potrawy regionalne, dania kuchni 
staropolskiej, dania z dziczyzny, ryby i nalewki. Specjalno-
ścią Dworu są: pieczona baba ziemniaczana, koktajl z raków, 
pierogi ze szczupakiem i sosem cytrynowym. Na deser nalewki 
i domowe wypieki. Wszystkie dania i produkty powstają na 
miejscu. Można je kupić także na wynos w sklepiku z wyroba-
mi regionalnymi znajdującym się w Dworze Bartla.

Kuchnia restauracji oferuje też smaczne i urozmaico-
ne śniadania, zestawy obiadowe, również wegetariańskie, 
pakiety na kolacje grillowe, kolacje uroczyste i regionalne 
(stół wiejski), dania płonące serwowane przez szefa kuchni. 

Bartlowizna, za regionalne wyroby, otrzymała tytuł 
Arcymistrza Dobrych Praktyk Gastronomicznych.

Własne wędliny
Henryk Bartlewski uznał, że znakomitym uzupełnie-

niem gastronomii będą wędliny produkowane na miejscu 
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tradycyjnymi metodami, zgodnie ze starymi, rodzinnymi 
recepturami, z mięsa świń hodowanych przez okolicznych 
rolników. Dzięki temu oferowane wyroby mają niepowta-
rzalny smak, są chętnie kupowane. 

Początkowo wędliny wytwarzano wyłącznie na potrze-
by firmy. Okazało się jednak, że zainteresowanie nimi wy-
kracza poza granice Podlasia. Wyroby wędliniarskie stały 
się świetną reklamą kompleksu i regionu podczas licznych 
imprez, targów, festiwali. Zapotrzebowanie na wędliny 
zaowocowało budową, a następnie modernizacją w 2010 
r. Zakładu Przetwórstwa Mięsnego, w którym powstają 
tradycyjne wyroby z Bartlowizny.

Warto podkreślić, że w firmie kładzie się nacisk na 
produkcję wyrobów bezpiecznych, powtarzalnych, prze-
badanych. Oferta jest bogata, m.in. kiełbasa Bartla, wiej-
ska z Podlasia, jałowcowa, z dzika; polędwiczki wędzone, 

szynka podlaska wędzona, polędwica podlaska tradycyjna, 
boczek wędzony, pasztet z dzika, pasztet z zająca. Są też 
wędliny produkowane z mięsa drobiowego: kiełbasa z in-
dyka, kabanos z indyka, szynka z indyka, pasztet z indyka 
i pasztet z gęsi.

Produkowane są nawet wędliny bezglutenowe, sprze-
dawane w szczelnych opakowaniach – firma ma prawo do 
używania międzynarodowego znaku przekreślonego kło-
sa. 

Produkty Bartlowizny są dostępne w sklepie interne-
towym firmy i w stoiskach firmowych: w Białymstoku 
i Goniądzu. Powstają kolejne takie punkty w innych 
miejscowościach, sklepy ze zdrową żywnością także pro-
wadzą sprzedaż wyrobów tradycyjnych z Bartlowizny. 

Grażyna Kurpińska
Fot. CK-W Bartlowizna

Eko-piekarnia Sp. z o.o. w Wydminach jest kontynuatorką spół-
dzielczej produkcji pieczywa od ponad 70 lat w malowniczej mazurskiej 
miejscowości Wydminy w powiecie giżyckim. Główną działalnością na-
szej firmy jest produkcja pieczywa mieszanego pszenno-żytniego.  

Od kilku lat strategia firmy polega na produkcji pieczywa TREND:  
T-radycyjne R-egionalne E-kologiczne N-aturalne D-obre

Posiadamy unijny certyfikat na produkcję pieczywa ekologicznego. 
Produkcja opiera się o stare, tradycyjne i regionalne receptury, na na-

turalnym zakwasie. Nasze produkty są znane i cenione, czego 
dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia.

Niedawno w ramach projektu „Pieczywo prozdrowotne 
na Warmii i Mazurach”  wprowadziliśmy na rynek 5 innowa-
cyjnych produktów piekarniczych na bazie pszenicy, orkiszu, 
żyta i gryki, wzbogacone o składniki bioaktywne pochodzące  
z surowców dostępnych na Warmii i Mazurach.

Sztandarowe nasze produkty to:
Chleb słowiański
Chleb żytni bez drożdży
Chleb gryczany   

Produkty te mają certyfikaty systemu „Jakość Tradycja”.
Eko-piekarnia jest również producentem drobnego pie-

czywa słodkiego i pysznych ciastek („Ciastka z Mazur”).
Jesteśmy członkiem „Sieci Dziedzictwo Kulinarne – Re-

gion Warmia Mazury i Powiśle” oraz Regionalnej Izby Gospo-
darczej Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie. 

Polecamy nasze produkty i życzymy smacznego!

Chleb graham bio

Chleb mazurski bio

Chleb wiejski bio

Chleb żytni bez drożdży

Chleb słowiański

Eko-piekarnia Sp. z o.o., ul. Składowa 3F, 11-510 Wydminy, tel. 87 4210-062, www.ekopiekarnia.com.pl



Aromatyczne  
miodowe specjały 
W sercu sędziwej Warmii, na łonie zielonych 
Mazur jest miejsce w którym tradycja jednoczy 
się z pasją. Tam właśnie można odnaleźć firmę 
Mazurskie Miody, której geneza sięga 1964 roku.

Założycielem i właścicielem firmy jest Pan Bog-
dan Piasecki, który swoją pasję do produkcji tradycyj-
nych wyrobów przejawia w oferowanych produktach. 
Jak sam mówi: „Pszczelarstwo i miodosytnictwo nie są 
niczym nowym w mojej rodzinie”. Pan Bogdan kulty-
wuje tradycję wytwarzania wyśmienitych niesyconych 
miodów pitnych, nalewek oraz okowit według trady-
cyjnych receptur, wyniesionych z domu. Mazurskie 
Miody zajmują się konfekcjonowaniem miodów pszczelich 
pochodzących od sprawdzonych i zaufanych pszczelarzy 
oraz produkcją wyrobów alkoholowych. 

Niesycone miody pitne, dzięki swojej naturalności, cha-
rakteryzujących się klarowną, intensywną barwą, bogatym 
smakiem i wyrazistym aromatem. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na okowity miodowe, których receptury zostały sta-
rannie dopracowane i są bardzo doceniane przez kone-
serów „wody życia”. Okowita mazurska oznaczona jest 
certyfikatem „Jakość Tradycja” polskiej Izby Produktu 
Regionalnego i Lokalnego, przyznawanym wysokiej 
jakości produktom tradycyjnym. 

Nowością na skalę europejską jest okowita miodo-
wa Bairille – która w trakcie harmonizacji w kontakcie 
z polskim dębem nabiera oryginalnego smaku i aroma-
tu. Bairille jest unikalna nie tylko dzięki oryginalnej re-
cepturze wykorzystującej najlepsze miody pszczele ale 
również dzięki procesowi produkcji, nawiązującemu 
do metod wytwarzania szkockich whisky. Ponad stu-
letni dąb pochodzący z suchych terenów Warmii i Ma-
zur nadaje Bairille wyjątkowego charakteru, którego 
nie można znaleźć w innych trunkach. W 2016 roku 
Bairille Honey Distillate zdobył I Nagrodę w konkur-
sie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” 
na finale regionalnym w Olsztynie.

Od stycznia tego roku dostępna jest także na 
rynku pierwsza whisky z polskiego dębu – The Lan-
glander Single Mat. Whisky produkowana wyłącznie 
z polskich surowców, jest dostępna w limitowanej, 

kolekcjonerskiej ilości.  Firma Mazurskie Miody stawia na 
tradycyjne i regionalne wyroby, dlatego w głównej mierze 
wykorzystuje polskie produkty, a w szczególności  te pocho-
dzące z rejonu Warmii i Mazur. „Jesteśmy dumni, z faktu, 
że powoli nasze wyroby  stają się wizytówką Warmii i Mazur, 
gdzie przedwojenna tradycja spotkała się z nowoczesnością XXI 
wieku” – mówi Pan Bogdan Piasecki. 

Mazurskie Miody Bogdan Piasecki 
Tomaszkowo 47, 11-034 Stawiguda 

tel. +48 89 513 64 13
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Nazwa „piwo” wywodzi się z pra-
słowiańskiego słowa pivo ozna-
czającego napitek. Podstawowymi 
składnikami wykorzystywanymi 
przy produkcji piwa są: jęczmień, 
chmiel, woda i drożdże. Bardzo 
ważne jest, aby były one, jak najbar-
dziej naturalne, a ich pochodzenie 
było zawsze z tego samego źródła, 
ponieważ to lokalne surowce decy-
dują o unikalnym smaku „złocistego 
napoju”.

Niewiele współczesnych napojów alkoholowych może 
poszczycić się tak długą historią jak piwo. Najstarsze śla-
dy browarnictwa pochodzą bowiem sprzed sześciu tysięcy 
lat i są związane z kulturą sumeryjską. Opinie na temat 
wartości odżywczych piwa oraz jego zalet są bardzo różne 
i można by wymienić wiele z nich, ale niewątpliwym atu-
tem tego niskoprocentowego napoju jest jego „towarzy-
ski” charakter. Nie jest też tak destrukcyjne dla zdrowia, 
jak alkohol wysokoprocentowy. Cechy te sprawiają, że 
po piwo sięga coraz liczniejsza rzesza konsumentów oraz 
wzrasta zainteresowanie browarnictwem, co zdecydowa-
nie nasila trend rozwoju biroturystyki, czyli turystyki 
piwnej. 

„Birofani” na szlaku
Odpowiedzią na utrzymującą się ogólnoświatową ten-

dencję wzrostu sprzedaży piwa są pojawiające się na rynku 
nowe marki a także odbywające się w prawie każdym re-
gionie Polski oraz Europy – święta i festiwale dedykowane 
smakoszom i znawcom piwa. Zyskuje przy tym na popu-
larności wspomniana turystyka piwna, która adresowana 
jest do wszystkich osób chcących poznać bogatą kulturę 
piwną. Turyści, którzy zwiedzają browary i uczestniczą 
w imprezach związanych ze spożywaniem piwa nazywani 
są birofilami. 

Dla birofila piwo to zdecydowanie coś więcej niż tylko 
kulturowa tradycja czy napój alkoholowy. Istotne są dla 
niego: metoda serwowania, dobór naczyń, sposób nale-

wania i temperatura tego trunku. Właśnie dzięki 
birofilom mówimy dziś o turystyce piwnej. Osoby 
te stanowią specyficzny segment turystów związa-
nych z kompleksowym produktem tego rodzaju 
turystyki na świecie oraz w Polsce. 

Wzrost popularności piwa przekłada się nie tyl-
ko na dynamikę jego sprzedaży, ale także na rosnące 
zainteresowanie, jakim cieszy się tradycja piwowar-
stwa. Piwem fascynują się już nie tylko piwosze, 
którzy cenią je za niepowtarzalny smak, ale także 
osoby, które chcą dowiedzieć się więcej na temat 
procesu warzenia piwa, domowych lub rzemieślni-
czych metod jego produkcji, a także poznać, często 

Smakowanie  
„złocistego  
trunku” czyli  
biroturystyka
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bardzo długą historię danych browarów. Turystyka piwna 
bardzo im w tym pomaga. Rozwija się ona coraz prężniej, 
przede wszystkim dzięki dużym browarom, które prze-
znaczają ogromne środki finansowe, aby zaadaptować 
zakłady wytwarzające piwo nie tylko dla potencjalnych 
konsumentów, ale też do potrzeb turystów zainteresowa-
nych zwiedzaniem tego rodzaju atrakcji piwowarskich. 
Powstają więc liczne muzea browarnictwa (np. w Żyw-
cu, Tychach, Lwówku Śląskim), okresowe szlaki piwne 
(np. Warszawski Szlak Piwny, Wrocławski Szlak Piwny, 
Trójmiejski Szlak Piwny, Krakowski Szlak Piwny), orga-
nizowane są festiwale dla piwoszy oraz kwitnie produk-
cja gadżetów piwnych (np. otwieracze, oryginalne kufle, 
pas piwny). Tak więc browary są już nie tylko miejscem 
wytwarzania piwa ale coraz częściej stają się także ważnym 
punktem na mapie turystycznej. 

Dlaczego piwo? 
Do najczęstszych motywów uprawiania turystyki 

piwnej zalicza się: 
• chęć skosztowania regionalnego piwa (będącego ele-

mentem tradycji odwiedzanego regionu, produkowanego 
przez lokalny browar kojarzony wyłącznie ze ściśle okre-
ślonym obszarem), którego nie można zakupić w sieci de-
talicznej w miejscu pochodzenia turystów; 

• chęć posmakowania dobrej jakości piwa produko-
wanego według tradycyjnej lub w niewielkim stopniu 
zmodyfikowanej na przestrzeni lat receptury, wraz z moż-
liwością uczestnictwa w warsztatach degustacyjnych lub 
pokazach cervesario (Piwny ekspert oraz degustator, który 
zna tajemnice piwa i w pełni potrafi docenić jego wyjąt-
kowy smak i aromat. Ma szeroką wiedzę z zakresu bro-

warnictwa, sensoryki, historii oraz stylów piwa. Potrafi 
dobrać odpowiednie piwo do posiłku, perfekcyjnie nalać 
je do właściwego szkła oraz podać, a do tego opowiada 
interesujące historie z piwną nutą w tle. Cervesario swoim 
zachowaniem promuje kulturę picia piwa.);

• poznanie procesu jego produkcji oraz unikatowego 
charakteru składników (wody, chmielu, zboża) i poszcze-
gólnych procedur produkcyjnych; 

• zwiedzanie czynnych browarów, zarówno niewiel-
kich lokalnych, jak i dużych przedsiębiorstw zajmujących 
się produkcją piwa na skalę krajową;

• zwiedzanie muzeum piwowarstwa, które w niero-
zerwalny sposób wiąże się z historią i legendami regionu, 
połączone najczęściej z pokazem oraz degustacją poszcze-
gólnych gatunków piwa; 

• uczestnictwo w festiwalach tradycji piwowarskich 
i kulinarnych oraz imprezach regionalnych prezentują-
cych dziedzictwo niematerialne regionu;

• odwiedzanie browarów-restauracji, w których na 
miejscu warzy się piwo na małą skalę – na potrzeby lokalu 
gastronomicznego (w tym także odwiedzanie browarów 
oferujących, poza degustacją różnych gatunków piwa, ką-
piel piwną).

W Polsce rynek piwowarski należy do najszybciej 
rozwijających się gałęzi gospodarki.Tendencją ostat-
nich kilku lat jest wzrost liczby browarów kontrakto-
wych, rzemieślniczych i restauracyjnych w stosunku 
do zmniejszającej się liczby browarów przemysłowych. 
Wizyta w niektórych z nich może być alternatywą dla tu-
rystów. 

Turystyka piwna ma więc duży potencjał i perspekty-
wy rozwoju. Duże browary umożliwiają turystom w spo-

Na zdjęciach od lewej (góra):  Piwa z Browaru Kormoran;  (dół)  Piwo Starogdańskie z woj. pomorskiego; Tyskie Browarium
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sób kompleksowy zapoznanie się z urządzeniami i sprzę-
tami oraz technologią wykorzystywaną przy warzeniu 
piwa (np. Browar i Muzeum Browaru Żywiec w Żywcu, 
Browary Książęce wraz z Tyskim Browarium w Tychach). 
Zainteresowanie zakładami produkującymi piwo wzbu-
dza głównie sam proces jego warzenia oraz związane 
z nim tajniki zawodu piwowara. Największą atrakcją dla 
zwiedzających jest możliwość zajrzenia „od kuchni”, do 
miejsc, do których zazwyczaj nie ma dostępu. W przy-
padku zakładów spożywczych dużym ograniczeniem przy 
organizowaniu wycieczek dla zwiedzających są jednak 
restrykcyjne przepisy higieniczno-sanitarne, dlatego linię 
produkcyjną często trzeba oglądać „przez szybę”.

Nie tylko browary
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie turystów 

browarami restauracyjnymi i obserwuje się stały wzrost 
liczby tego rodzaju lokali występujących na polskim ryn-
ku gastronomicznym. Związane jest to z pojawieniem się 
specyficznej grupy turystów – birofilów i równocześnie 
konsumentów poszukujących piwa o oryginalnym, nie-
powtarzalnym smaku, które można spożywać w atrakcyj-
nym otoczeniu. Browary restauracyjne często powstają 
w zaadaptowanych do celów gastronomicznych zabytko-
wych obiektach zlokalizowanych na ogół w obrębie Stare-
go Miasta w dużych aglomeracjach miejskich (np. w War-
szawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku), ale 
również spotyka się minibrowary w nowoczesnych cen-
trach handlowych, gdzie goście mają okazję obserwowa-
nia procesu produkcji piwa w największych na świecie, 
całkowicie szklanych naczyniach warzelnych. 

W ostatnich latach coraz popularniejszą formą atrak-
cji turystycznych związanych z browarnictwem są festi-
wale i targi piwne, których głównym celem jest promo-
cja marek i najlepszych gatunków piwa, ich degustacja, 
zaprezentowanie technologii produkcji piwa, prezentacja 

browarów restauracyjnych i rzemieślniczych, kultywowa-
nie tradycji piwowarskich regionów, promowanie kultury 
picia piwa, a także organizowanie konkursów na najlepszy 
„złoty trunek” i spotkań birofilskich. Tego typu wydarze-
nia związane z piwem odbywają się w Polsce w dużych 
aglomeracjach miejskich, np. w Warszawie – Warszawski 
Festiwal Piwa, w Poznaniu – Poznańskie Targi Piwne, 
Beer & Food Festival, w Łodzi – Targi Piw Regionalnych 
,,Piwowary”, we Wrocławiu – Wrocławski Festiwal Do-
brego Piwa, Beer Geek Madness, w Lublinie – Lubelskie 
Targi Piw Rzemieślniczych, w Krakowie – Cracow Craft 
Beer Fest, w Bydgoszczy – Festiwal Piwa Beergoszcz, 
w Katowicach – Silesia Beer Fest, w Opolu – OpolFest. 
Festiwal Piwa, Wina i Sera). Na stałe zadomowiły się także 
imprezy piwne w mniejszych miejscowościach, np. Festi-
wal Birofilia w Żywcu, Festiwal Piwa w Szreniawie, War-
miński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego w Braniewie. 
Można na nich skosztować piw wytwarzanych przez wiele 
browarów rzemieślniczych. Świat piwa to bogactwo sma-
ków, barw, aromatów. Z różnorodności piwnych stylów 
wywodzi się kilkadziesiąt tysięcy piw, różniących się kolo-
rem, smakiem, zapachem, pianą oraz sposobem podania.

W ramach tej formy turystyki piwnej odbywają się 
warsztaty, szkolenia, konkursy, pokazy, itp., które 
przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności tego typu im-
prez piwowarskich, co związane jest z większym zaintere-
sowaniem nimi potencjalnych uczestników. Najbardziej 
znanym wydarzeniem piwnym w Polsce są ,,Chmielaki 
Krasnostawskie”, czyli Ogólnopolskie Święto Chmielarzy 
i Piwowarów odbywające się w Krasnymstawie po „żni-
wach chmielowych” na Lubelszczyźnie. Ze względu na 
tradycję największych upraw chmielu w Polsce, w 2014 
roku chmiel krasnostawski został wpisany na ministe-
rialną Listę Produktów Tradycyjnych województwa lu-
belskiego, a organizowane od 1971 roku „Chmielaki 
Krasnostawskie” stały się najstarszym polskim festiwalem 
piwnym, którego 46 edycja odbyła się w 2016 roku. 

Zanim wybierzemy się w podróż, należy sprawdzać 
program i listę producentów biorących udział w wydarze-
niach piwnych. W ten sposób uniknie się rozczarowań, 
a wyjazd na drugi koniec Polski nie będzie tym czym 
chcieliśmy, żeby był w rzeczywistości. Zatem warto w cza-
sie zbliżających się niebawem wakacji spojrzeć na piwo, 
nie tylko jako na napój gaszący pragnienie, ale również 
jako na atrakcję turystyczną – będącą zachętą do uprawia-
nia biroturystyki.

Dominik Orłowski, 
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie 

Magdalena Woźniczko,
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
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Smaczne  święto 
w Narolu
Gmina Narol; malowniczo położona we wschod-
niej części Polski, w Południoworoztoczańskim 
Parku Krajobrazowym, na skraju Puszczy Solskiej; 
przyciąga gości ciszą, nieskazitelną przyrodą, siecią 
szlaków i ścieżek turystycznych, a także zabytkami 
i bogatą ofertą kulturalną. Jest interesująca dla osób 
ceniących sztukę i kochających przyrodę, którzy to 
wszystko znajdą na pięknym Roztoczu.

W długi tegoroczny majowy weekend w Narolu czeka 
na turystów wiele atrakcji kulturalnych, przygotowanych 
tak, by ani przez chwilę nie nudzili się.  Ewenementem na 
skalę krajową będzie coroczny turniej kulinarny, w którym 
po raz pierwszy wezmą udział uczestnicy spoza Polski.

Podczas Narolskiej Majówki 2017, 1 maja, odbędzie 
się V Turniej Smaków Regionalnych Nalewek – I Mię-
dzynarodowy. Kapituła oceni nalewki z całej Polski i po 
raz pierwszy ze Słowacji i Ukrainy. W kapitule zasiądą 
wyśmienici znawcy sztuki kulinarnej: Hieronim Błażejak, 
Jan Babczyszyn, Adam Łukawski i Dawid Kawłatow oraz 
przedstawiciele sąsiednich krajów: dr Josef  Boglarski, 
właściciel Technologicznego Centrum Geograficznych 
Informacyjnych Systemów w Bardejowie i Vsevolod Poli-
shchuk, dziennikarz kulinarny, prezes Klubu kuchni gali-
cyjskiej we Lwowie. 

Konkursowe nalewki
Dotychczasowe edycje turnieju pokazują, że z roku na 

rok prezentowane trunki są wyższej jakości, cechuje je uni-
katowa receptura i oryginalny smak. Spośród dotychczas 
wyróżnionych należy przywołać Mniszek lekarski na mio-
dzie Franciszki Wolańczyk, nalewkę z rokitnika dębowego 
Cezarego Pyszczaka, nalewkę z czarnego bzu Mariusza Fika 
czy nagrodzoną Smorodinówkę Kazimierza Kniazia. 

W kolejnych edycjach pojawiało się wiele trunków, 
które zapadły w pamięć oceniających, np. Piołunówka, 
Anyżówka czy Z szyszki zielonej. 

Organizatorzy turnieju mają nadzieję, że tegoroczna 
edycja i jego kolejne odsłony będą cieszyły się niesłabnącą 
popularnością znawców i miłośników nalewek.

Kulinarny Puchar Polski
Jeśli mowa o promocji produktów naturalnych, to nie 

można nie wspomnieć o XVIII Jarmarku Galicyjskim – 
Smaki Roztocza. 

Narol po raz drugi dostąpił zaszczytu nominacji do Ku-
linarnego Pucharu Polski jako jedno z dziesięciu polskich 
miast ubiegających się o ten tytuł. Gmina stara się także 
pokazywać walory dziedzictwa kulinarnego województwa 
podkarpackiego, organizując dwa konkursy o zasięgu ogól-
nopolskim. Odbywają się trzeciego dnia armarku Galicyj-
skiego. Na 9 lipca zaplanowany jest IV Konkurs Kulinarny 
Galicyjskie Smaki Wczoraj, Dziś i Jutro dla kucharzy profe-
sjonalistów. Konkurs organizują: województwo podkarpac-
kie, Miasto i Gmina Narol oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Narolu. Partnerami są Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sze-
fów Kuchni i Cukierni oraz Polska Akademia Sztuki Kuli-
narnej. Ważna informacja: regulamin i przebieg konkursu 
będą zgodne z wymogami Kulinarnego Pucharu Polski. 

W konkursie weźmie udział dziewięć drużyn, które 
wystąpią w wylosowanej kolejności. Zadaniem każdej 
drużyny będzie przygotowanie głównego dania z pstrą-
ga roztoczańskiego z użyciem oleju Świątecznego Rozto-
czańskiego (rzepakowego) i deseru z truskawek odmiany 
sengana z dodatkiem sera twarogowego ricotta zwykła 
i miodu wielokwiatowego z rodzimej pasieki. 

Degustacja na stoiskach KGW prezentujących potrawy dziedzictwa kulinarnego

Od lewej: Odprawa pokonkursowa III Konkursu KPP Galicyjskie Smaki Wczoraj, Dziś i Jutro;  KGW Narol; ryneczek produktów tradycyjnych – stoisko KGW 
Ruda Różaniecka z karpiem królewskim nagrodzonym Perłą 2016
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Na wykonanie zadania i uporządkowanie stanowiska 
każda z drużyn będzie miała 75 minut. 

Po części konkursowej zostaną ogłoszone wyniki, 
a członkowie drużyn skonfrontują się z jury. Powstanie 
protokół zgodnie z rygorystycznymi wymogami Kulinar-
nego Pucharu Polski. 

W skład Kapituły Konkursowej wchodzą: Jarosław 
Uściński, Zbigniew Szeląg, Wiesław Ambros, Hieronim 
Błażejak, Krzysztof Gawlik, Thierry Ayel, Piotr Sabala. 
Konkurs poprowadzą Krzysztof Gawlik i Michał Bałazy. 

Dodatkowe informacje zamieszczone są pod adre-
sem: www.gok.narol.pl, www.narol.pl, www.papaja.pl, 
Facebook Narol Kulturalna Stolica Roztocza i m.in. na 
stronie Polskiej Akademii Sztuki Kulinarnej oraz Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni.

Rekordowy koktajl truskawkowy
Innym ważnym wydarzeniem Jarmarku Galicyjskie-

go będzie II Konkurs Kulinarny Spod galicyjskiej strze-
chy skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich z gminy 
Narol. Tu warto dodać, że w Narolu odbędzie się usta-
nowienie rekordu Polski w przygotowaniu deseru owo-
cowego jako koktajlu truskawkowego.

Dla miłośników tradycyjnej sztuki kulinarnej na 
pewno nie zabraknie atrakcji. Organizatorzy zadbali o to, 
by powstał ryneczek produktów dziedzictwa kulinarne-
go regionu. Wyrośnie miasteczko namiotowe, w którym 
producenci lokalnych produktów zaprezentują rodzime 
wyroby. Warto nadmienić, że wszystkie prezentowane 
produkty wpisane są na Listę Produktów Tradycyjnych 
Województwa Podkarpackiego.

W tym roku prezentowane będą następujące pro-
dukty
• karp królewski wędzony – dwukrotnie nagrodzony 
podczas Agro-Bieszczad w Lesku: w 2008 r. zdobył pierw-
szą nagrodę, a w 2009 r. uzyskał nominację do „Perły”, zaś 
w październiku 2016 r. na Międzynarodowych Targach 
Poznańskich w konkursie  „Nasze Kulinarne Dziedzic-
two-Smaki Regionów” uzyskał „Perłę”,
• miody z Pasieki Roztocze – doskonałej jakości, o wspa-
niałym smaku,
• sery zagrodowe wiejskie –  z mleka krów z wolnego 
wypasu,
• sery zagrodowe wiejskie – z mleka kóz i owiec z wolne-
go wypasu,
• pieczony byk – wołowina od krów rasy simental z wol-
nego wypasu, objętych programem „Podkarpacki Natu-
ralny Wypas”,
• tradycyjne wyroby wędliniarskie,
• pieczywo domowego wypieku.

Poza prezentacją wyrobów odbędą się warsztaty edu-
kacyjno–kulinarne dla chętnych, które poprowadzą dwaj 
wykwalifikowani kucharze. Wykorzystają produkty tema-
tyczne konkursu; a w dalszej części przyrządzą potrawy 

z pstrąga, sera twarogowego wiejskiego, miodu wielo-
kwiatowego i truskawek. 

Atrakcją będą też pokazy mistrzów, czyli prezentacje 
umiejętności zawodowych kucharzy cieszących się uzna-
niem środowiska gastronomicznego w Polsce. Zaraz po 
tym zaplanowano pokaz kuchni molekularnej z użyciem 
ciekłego azotu, podczas którego wykwalifikowani kucha-
rze Jarosław Uściński i Krzysztof Gawlik przygotują deser 
do degustacji przez publiczność. Zastosują nowoczesną 
technologię kulinarną i lokalne owoce sezonowe.

Na wszystkich uczestników jarmarku będzie czekało 
dziesięć stanowisk oferujących potrawy dziedzictwa kuli-
narnego, m.in. znakomitego pstrąga przyrządzonego przez 
lokalne Koła Gospodyń według tradycyjnych receptur.

Wszystkie wydarzenia kulinarne będą wspierać pol-
skie firmy PRYMAT i SELGROS.

Celem całego ogromnego przedsięwzięcia jest wspar-
cie terenów wiejskich i lokalnych producentów poprzez 
zakup i wykorzystanie produktów lokalnych („pstrąg 
roztoczański” z lokalnej hodowli, sery zagrodowe wiej-
skie, miód wielokwiatowy z rodzimej pasieki, truskawki 
odmiany sengana). Wzięto też pod uwagę potrzebę pod-
noszenia umiejętności zawodowych osób z sektora gastro-
nomicznego, a także konieczność odkrywania, kultywo-
wania i prezentowania kulinarnych tradycji galicyjskich 
Roztocza.

Od lewej: wielkie gotowanie (góra), ocena Jury II Konkursu Potraw Regionalnych 
dla KGW z Gminy Narol (poniżej), obok przewodniczący jury Jarosław Uściński 
szef Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni skrupulatnie 
przegląda karty ocen komisji

Finaliści III Konkursu KPP Galicyjskie Smaki Wczoraj, Dziś i Jutro
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W marcu, z okazji Krajowego Dnia Sołtysa na Mazow-
szu, odbyła się w Konstancinie ogólnopolska konferen-
cja naukowa „Fundusz sołecki jako instrument rozwoju 
lokalnego”. Prelegenci, w tym sołtyski i sołtysi, mówili 
o tym, że fundusz sołecki to dobry instrument pomaga-
jący wprowadzać ważne zmiany na wsi. Jakie działania są 
finansowane z tego funduszu?

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 
roku mogą być finansowane z niego tylko działania będące 
zadaniami własnymi gminy. Zadania te obejmują bardzo sze-
roką listę – od  spraw ładu przestrzennego, gospodarki nie-
ruchomościami, ochrony środowiska i przyrody do ochrony 
zabytków czy pobudzania i wspierania aktywności obywatel-
skiej czy promocji gminy.  Fundusz może też wspierać dzia-
łalność Kół Gospodyń Wiejskich i lokalnych stowarzyszeń 
działających na rzecz mieszkańców konkretnej wsi. Można 
wykorzystać go także na organizację festynów, pikników, spo-
tkań i różnego rodzaju rywalizację sportową, kulinarną czy 
edukacyjną: czytelniczą, intelektualną itp. 

Są wsie, w których fundusz sołecki mocno wspiera 
właśnie działania Kół Gospodyń Wiejskich np. pozwala 
zakupić sprzęt i produkty spożywcze na konkursy potraw 
lokalnych; umożliwia organizację festiwali i targów lokal-
nych produktów czy warsztatów poświęconych tradycjom 
kulinarnym. Jak, Pani zdaniem, takie działania wpływają 
na mieszkańców? 

Tak, rzeczywiście zauważyłam ostatnio ożywienie dzia-
łalności Kół Gospodyń Wiejskich. Są reaktywowane lub za-
kładane na nowo. W jednej z podwarszawskich wsi, będącej 
właściwie osiedlem mieszkaniowym, kobiety założyły Koło 
Podmiejskich Gospodyń Wiejskich i z dumą pieką, gotują, 
wędzą, smażą, a swoimi wyrobami promują sołectwo podczas 
wydarzeń wiejskich, gminnych, a nawet powiatowych i woje-
wódzkich, bowiem sięgają po Laury Marszałka Województwa 
Mazowieckiego. Wspólne działanie integruje mieszkańców, 
buduje poczucie tożsamości i zachęca do odkrywania zwycza-

jów, tradycji i smaków danego regionu czy miejsca. Z fundu-
szu sołeckiego można doskonale wyposażyć świetlicę wiejską, 
zorganizować festiwal kulinarny, targi produktów regional-
nych czy warsztaty kulinarne poświęcone tradycjom lokal-
nym dla różnych grup wiekowych. Należy jednak pamiętać, 
że każdy wniosek oprócz wskazania przeznaczenia, musi za-
wierać kosztorys i uzasadnienie.  

Jak Pani postrzega rolę funduszu sołeckiego w kształ-
towaniu zainteresowań społeczności wiejskiej tradycją, 
w tym bogactwem kulinarnym; wyjątkowością poszcze-
gólnych wsi w tym zakresie; w kontynuacji zwyczajów li-
czących sobie nierzadko wiele wieków?

Fundusz sołecki już bardzo rozbudził aktywność mieszkań-
ców w przestrzeni dziedzictwa kulturowego regionu. Dotyczy to 
zarówno historii, jak i szeroko rozumianej tradycji materialnej 
i zwyczajowej. Ogromną rolę w sferze odkrywania i promocji 
szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego mają lokalne 
grupy działania, które w strategiach rozwoju mają zapisane ta-
kie właśnie przedsięwzięcia. Mogę się pochwalić, jako członki-
ni zespołu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego, 
zajęciem drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej Konkursu 
Kulinarnego Festiwalu Smaków III realizowanego w ramach 
działania „Wdrażanie projektów współpracy PROW 2014-2020 
Programu Leader” w 2014 r. Celem projektu było zachowanie 
dziedzictwa kulinarnego różnych regionów poprzez wymianę 
receptur i przepisów na tradycyjne i lokalne potrawy oraz organi-
zacja konkursu kulinarnego i wydanie publikacji dokumentują-
cej wydarzenia towarzyszące projektowi. Dodatkowo odbyły się 
warsztaty kulinarne, festyn dla społeczności lokalnej tzw. Dzień 
Szarlotki, konkurs na najlepszą szarlotkę, różnego rodzaju kon-
kursy, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze. Jak widać, aktywność 
pobudzona możliwościami wykorzystania funduszu sołeckiego, 
sołtysom, liderom dodaje skrzydeł i sprawia, że wykorzystując 
lokalne zwyczaje i tradycje promują sołectwa, dzięki czemu życie 
na wsi staje się coraz bardziej modne i preferowane.         

Podczas konferencji w Konstancinie dużo mówiono 
o tym, że fundusz sołecki wzmocnił funkcję sołtysa jako 
lidera społeczności wiejskiej, odnowił tradycje sąsiedzkie-
go współdziałania na wsi, uaktywnił mieszkańców. 

Fundusz jest narzędziem, dzięki któremu mieszkańcy wsi 
na zebraniu wiejskim decydują, na co zostanie wykorzysta-
na cząstka budżetu gminy przeznaczona dla ich sołectwa. 
To mieszkańcy muszą określić cel, uzasadnić go i dokonać 
kosztorysu wydatków. Często wiąże się to z koniecznością 
kompromisów i negocjacji między pokoleniami, grupami 
mieszkańców czy organizacjami funkcjonującymi w sołec-
twie. Wszyscy uczymy się w ten sposób demokratycznego 
współdecydowania o przyszłości miejsca, w którym żyjemy. 

Fundusz sołecki  
wspiera lokalne tradycje
Z Grażyną Jałgos-Dębską, prezeską Stowarzyszenia Soł-
tysi Mazowsza, członkinią Zarządu Głównego Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów, rozmawia Jolanta Zientek-Varga

Grażyna Jałgos-Dębska na Konkursie Kulinarnym Festiwalu Smaków III
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Polska ma doskonałe warunki do produkcji 
mięsa wołowego wysokiej jakości. Zielone 
rozległe pastwiska, czyste środowisko, wy-
kwalifikowani producenci żywca i nowoczesne 
zakłady. Zachód już zachwycił się naszą woło-
winą produkowaną w systemie QMP.  Jednak 
spożycie wołowiny na osobę wynosi w Polsce 
rocznie 1,2 kg, podczas gdy w Wielkiej Brytanii 
czy Irlandii około 23 kg. 

W krajach Europy Zachodniej, USA czy Australii wo-
łowina oferowana konsumentom produkowana jest według 
ściśle określonych zasad zawartych w uznanych krajowych sys-
temach jakości. Wymagający konsumenci oczekują bowiem, 
aby wołowina była produktem identyfikowalnym, ze znane-
go źródła, produkowanym według określonych standardów, 
uwzględniających nie tylko parametry jakościowe produktu, 
lecz także dobrostan zwierząt. 

W Europie, na etykietach artykułów żywnościowych 
produkowanych w krajowych systemach jakości, musi być 
logo systemu. Konsument, dzięki temu oznaczeniu, może 
rozpoznać produkt, który gwarantuje oczekiwany przez nie-
go poziom jakości. 

Amerykanie, Australijczycy i Japończycy w swoich sys-
temach jakości wprowadzili dodatkowe stopniowanie jako-
ści: od poziomu „dobra codzienna jakość” do produktu na 
poziomie „Premium – Premium”, czyli tylko na wyjątkowe 
okazje. Każdy poziom jakości ma inną cenę, ale konsument 
może w pełni świadomie dokonać wyboru i nigdy się nie 
zawiedzie. 

Cena nie jest najważniejsza
Dlaczego Polacy jedzą mało wo-

łowiny? Czy głównym powodem 
jest cena, skoro zamożniejsza część 
społeczeństwa sięga po ten gatunek 
mięsa równie rzadko? Jedną z przy-
czyn jest fakt, że w Polsce mamy 
problem ograniczonego dostępu 
do produktu o powtarzalnej, wy-
sokiej jakości, ponieważ większość 
wołowiny wysokiej jakości trafia na 
eksport. 

Jak wynika z badań konsumenckich, przeprowadzonych 
na próbie 9000 respondentów w ramach projektu naukowe-
go ProOptiBeef,  jakość powszechnie dostępnej wołowiny 
jest nie do zaakceptowania przez konsumentów. W ramach 
tych samych badań w większości odpowiadali oni, że byliby 
skłonni zapłacić wyższą cenę za mięso wołowe o gwaranto-
wanej, wysokiej jakości.

Szansą na zmianę sytuacji jest polski system jakości  
Quality Meat Program, opracowany przez Polskie Zrzesze-
nie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z twórca-
mi systemów jakości wołowiny z całego świata. Standardy 
systemu QMP dostosowane są do polskich warunków, gwa-
rantują powtarzalną, wysoką jakość mięsa, analogicznie do 
systemów zachodnich. 

Na razie większość polskich konsumentów nie zna sys-
temu QMP. Dlatego Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła 
Mięsnego prowadzi liczne działania edukacyjne na temat 
wołowiny wysokiej jakości wśród rolników, przedstawicieli 
świata gastronomii, handlu i konsumentów. 

– Systemu QMP gwarantuje  transparentny proces produk-
cji, znane pochodzenie każdego elementu i pełną informację na 
etykiecie. Ale przede wszystkim konsument ma pewność, że za 
każdym razem otrzyma kawałek mięsa bardzo wysokiej jako-
ści – podkreśla Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia 
Producentów Bydła Mięsnego.

Teraz czas, żeby Polacy przekonali się, że wołowina to mię-
so, które za każdym razem może być delikatne, kruche, soczyste 

i łatwe w przygotowaniu. Wystarczy 
szukać na etykiecie logo krajowego 
systemu produkcji 
wołowiny wysokiej 
jakości QMP wła-
snie takiego. 

Konsumenci znajdą wiele in-
formacji i  porad kulinarnych na 
stronie www.kochamwolowine.pl, 
a restauratorzy i sprzedawcy uzy-
skają cenne wsparcie merytorycz-
ne za pośrednictwem strony www.
qmpbeef.eu. 

Maria Woźniak

JAKość  
ważniejsza od ceny

Artykuł dofinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego w ramach projektu realizowanego przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „SCh”.

Standardy krajowego systemu QMP:
• Dobór najlepszych ras bydła mięsnego.
• Naturalne pasze i wolny wybieg.
• Wysokie standardy dobrostanu zwierząt.
• Kontrolowany niski wiek uboju.
• Restrykcyjna klasyfikacja i selekcja tusz. 
•  Ścisła kontrola Ph i innych parametrów 

ważnych dla jakości mięsa.
•  Sezonowanie wołowiny, która otrzymała 

certyfikat.
•  Pakowanie próżniowe umożliwiające 

dalsze dojrzewanie mięsa i dłuższy ter-
min ważności. 

   JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni 

oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

zapraszają do uczestnictwa w VI edycji Ogólnopolskiego konkursu dla ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych 
na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako  

Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się uczniowie ponadgimnazjalnych szkół ga-
stronomicznych tj. techników oraz zasadniczych szkół zawodowych kształcących w za-
wodach gastronomicznych, którzy stworzą autorski przepis kulinarny uwzględniający co 
najmniej jeden polski produkt regionalny lub tradycyjny zarejestrowany lub aplikujący 
o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne 
lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Ocena prac konkursowych zostanie przeprowadzona dwuetapowo. Spośród nadesła-
nych zgłoszeń spełniających wymagania 
formalne, specjalnie powołana komi-
sja konkursowa wyłoni 10 najlepszych 
przepisów kulinarnych. Autorzy tych 
przepisów zostaną zaproszeni do wzięcia 
udziału w ogólnopolskim finale konkur-
su, podczas którego na podstawie oceny 
potraw przygotowanych w oparciu o wy-

łonione w półfinale przepisy, zostaną wybrani zwycięzcy konkursu. 
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody/upominki oraz dyplomy.

Zgłoszenia uczniów i ich prac konkursowych wysyła szkoła na adres:
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 

ul. Widok 20 lok. 1, 00-023 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS”.
Termin składania zgłoszeń upływa 12 maja 2017 r., decyduje data 

stempla pocztowego.

Tak było w ubiegłym roku

 Fantazyjnie przygotowane dania finalistów 2016
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 
 

 

   KONKURS KULINARNY VI EDYCJA

Uczestnicy słuchają fachowych uwag Jarosława Uścińskie-
go, prezesa Ogólnopolsiego Stowarzyszenia Szefów Kuch-
ni i Cukierni
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Ponad 100 lat temu powstała na Lubelszczyźnie 
spółdzielnia mleczarska, która wciąż towarzyszy Pola-
kom, zapewniając im zdrowe produkty mleczarskie na 
każdą porę dnia i roku. Ta firma to Okręgowa Spół-
dzielnia Mleczarska w Krasnymstawie. 

W czym tkwi sekret sukcesu OSM Krasnystaw? Powodów 
jest wiele, a wśród nich wymienić należy wierność tradycji, auten-
tyczność produktów, naturalność, zdrowotne właściwości i bogate 
portfolio produktów, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. 

Dawne receptury
Tradycja to słowo klucz do zrozumienia filozofii działania 

Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie. Trudno 
się dziwić. Mowa przecież o firmie, która powstała w 1913 roku 
i pamięta czasy, gdy mleko dostarczało 40 rolników, a wszystkie 
urządzenia miały ręczny napęd. 

Dziś liczba dostawców mleka wzrosła wielokrotnie, a linie 
produkcyjne należą do najnowocześniejszych w Europie. Z od-
ległych, lat przetrwała najważniejsza i najbardziej wartościowa 
cecha: wierność tradycyjnym recepturom.  

– Naturalność, tradycyjna receptura, brak jakichkolwiek kon-
serwantów i wykorzystanie najlepszych surowców z najczystszych 
rejonów Lubelszczyzny to cechy charakterystyczne produktów 
z Krasnegostawu. Codziennie dokładamy starań, aby konsument, 
który wybiera nasz produkt na sklepowej półce, zawsze dostawał tę 
samą, wysoką, jakość i doskonały smak – mówi Agnieszka Adam-
ska z Działu Handlu i Marketingu OSM Krasnystaw.

Przywiązanie do tradycji wiąże się z autentycznością krasno-
stawskich wyrobów mleczarskich. To bardzo ważne w dobie ostrej 
rynkowej konkurencji, gdy liczni producenci próbują oszczędzać 
na produkcji, oferując niepełnowartościowe produkty. 

Czynnikiem, który zapewnia niepowtarzalny smak krasno-
stawskiego nabiału, jest także jego naturalność. Przejawia się 
ona nie tylko w braku konserwantów i ulepszaczy, lecz także 
wiąże z pochodzeniem surowców. Region, z którego dostarcza-
ne jest mleko do OSM Krasnystaw, należy do najczystszych te-
renów w Unii Europejskiej. 

Inwestycje w rozwój
Krasnostawska spółdzielnia hołduje tradycji, stawiając jed-

nocześnie na nowoczesność. Dziś firma odbiera mleko od ponad 
2000 dostawców ze wszystkich powiatów województwa lubelskie-
go, zatrudnia blisko 600 pracowników, przetwarza rocznie 160 
mln litrów mleka i dynamicznie zwiększa przychody. Wszystko to 
nie byłoby możliwe, gdyby nie inwestycje w rozwój. Nad zautoma-
tyzowaną produkcją czuwają nowoczesne maszyny i komputery. 

Asortyment produktowy jest bogaty w wyroby przeznaczone 
dla różnych grup konsumentów. Po tradycyjne produkty mleczar-
skie, takie jak twaróg, śmietany, masło czy mleko chętnie sięgają, 
na co dzień osoby, które samodzielnie przygotowują potrawy.  

Z kolei np. produkowany w OSM Krasnystaw chłodnik, to 
propozycja dla osób zabieganych, które cenią tradycyjne sma-
ki. Firma oferuje dwa rodzaje chłodnika: chłodnik w butelce, 
o zdecydowanym ostrym smaku, to świetne danie orzeźwiające 

w letnie dni. Natomiast nowy Chłodnik Szefa jest kremowy, 
delikatny, pełen świeżych kawałków warzyw, dzięki czemu jest 
pożywny i lekki. Polecamy go szczególnie z młodymi ziem-
niaczkami, jajkiem na twardo i rzodkiewką. 

Dla osób, które liczą kalorie i dbają o linię, spółdzielnia 
przygotowała m.in. specjalną wersję gęstego jogurtu naturalne-
go, który doskonale sprawdza się, jako zamiennik tradycyjnej 
śmietany. Pełne wartości odżywczych są jogurty z serii Calpro 
zawierające więcej wapnia. Wśród produktów Premium war-
to wspomnieć o jednej z najnowszych pozycji w ofercie firmy: 
serze typu szwajcarskiego „Ambasador”. Hitem sprzedaży są 
krasnostawskie Kefir i Zsiadłe Mleko, które smakują dokładnie 
tak, jak w czasach, gdy wytwarzały je gospodynie wiejskie.  

Jakość nagrodzona
Dowodem na wysoką jakość są liczne nagrody, jakie krasno-

stawska spółdzielnia otrzymuje od konsumentów, handlowców 
i branżowych ekspertów. 

Na przykład na ostatnich Targach Mleko-Expo, OSM Kra-
snystaw otrzymało aż sześć nagród. Nie można też nie wspomnieć 
o wyróżnieniu z ostatnich lat: Złotym Medalu Targów Wordfo-
od Warsaw 2015 za chłodnik. OSM Krasnystaw jest jedynym 
producentem z branży mleczarskiej, który sięgnął po najwyższą 
nagrodę na tych międzynarodowych targach żywności. 

O sile i jakości marki OSM Krasnystaw świadczy też ranking 
dziennika „Rzeczpospolita”, który dwa lata z rzędu klasyfikował 
spółdzielnię w czołówce Najcenniejszych Polskich Marek. 

okręgowa Spółdzielnia Mleczarska  
w Krasnymstawie – 

nowoczesna firma hołdująca tradycji 
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W Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej 
Rudzie 1 kwietnia 2017 r. odbyły się XX 
Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi 
Kłodzkiej. W imprezie uczestniczyło 79 Kół 
Gospodyń Wiejskich, Rad Sołeckich i organizacji 
pozarządowych z powiatu kłodzkiego. Były 
też delegacje: z gminy Czarna Dąbrówka 
z Kaszubskim Stołem, Kół Gospodyń Wiejskich 
powiatu trzebnickiego, Związku Kobiet 
Czeskich z przygranicznego Bromova, a także 
Zbąszyńskich Seniorów z Wielkopolski.

Spotkania; których ideą jest aktywizacja środowisk 
wiejskich, promocja kultury ludowej, prezentacja i za-
chowanie tradycji i dziedzictwa narodowego; cieszą się od 
lat wielkim zainteresowaniem uczestników i odwiedzają-
cych. Uczestnikom Spotkań przekazał błogosławieństwo 
i poświęcił potrawy wielkanocne ksiądz biskup Adam Ba-
łabuch. 

Podziękowania i nagrody
Z okazji jubileuszu uhonorowani zostali: Honorata 

Klejman, przewodnicząca KGW Wolibórz, od której to 
gminy zaczęły się Spotkania; a także Izabella Byszewska 
i Jan Zwoliński z Polskiej Izby Produktu Lokalnego i Re-
gionalnego, którzy od lat wspierają ideę Spotkań, aktywi-
zujących środowisko wiejskie i promujących dolnośląską 
kulturę ludową. Odznaki wręczali Czesław Kręcichwost, 
radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Adrianna 
Mierzejewska, wójt gminy Nowa Ruda i Marek Tarnacki, 

dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu.

W czasie Spotkań rozstrzygnięto konkursy na najład-
niejszą pisankę, palmę, konkurs dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych na najładniejszą kartkę wiel-
kanocną, a także na Tradycyjny Stół Polski.

Konkurs „Najładniejsza Pisanka”
I miejsce: Krystyna Dragan, Długopole Górne,
II miejsce: Jolanta Dereń, Stara Łomnica,
III miejsce: Jadwiga Święcichowska, Radków,
Wyróżnienie: Kamil Jóźwiak, najmłodszy uczestnik 

konkursu.

Konkurs „Najładniejsza Palma Wielkanocna”
I miejsce: KGW Krajanów,
II miejsce: KGW Jugów,
III miejsce: Stronie Wieś,
Wyróżnienie: Sołectwo Domaniowice.

Szkoła Podstawowa w Ołdrzychowicach Kłodzkich, 
gmina Kłodzko, otrzymała Puchar Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela za pielęgnowanie tra-
dycji i dziedzictwa narodowego wśród młodego pokole-
nia.

Nagrody za Tradycyjny Stół Polski ufundowali: 
Krzysztof Jurgiel, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

– puchar dla KGW Nowy Waliszów; Aleksander Szwed, 
senator RP dla Stowarzyszenia Radkowski Klub Ak-
tywnego Seniora Srebrny Liść; Monika Wielichowska, 

XX Spotkania 
Tradycji 
Wielkanocnych 
Ziemi Kłodzkiej

   WIELKANOCNE SPOTKANIA
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posłanka RP dla Zespołu „Marzenie” gminy Kłodzko; 
Lidia Geringer de Oedenberg, posłanka do Parlamen-
tu Europejskiego dla Stowarzyszenia Agroturystycznego 
Góry Stołowe w Ścinawce Górnej i KGW Bierkowice; 
Czesław Kręcichwost, radny Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego dla Kudowy – Grupy Sprawni Inaczej; 
Marek Tarnacki, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu dla KGW Wo-
lany; Mirosław Kulesza, Wiesława Gawior, Paweł Kura 
i Zygmunt Skiba, dyrektorzy Oddziału Regionalnego 
ARiMR we Wrocławiu dla KGW Stara Łomnica, KGW 
Starków i KGW Piszkowice; Piotr Regiec, dyrektor Od-

działu Terenowego ANR we Wrocławiu dla KGW Stary  
Gierałtów; Krzysztof  Iwanków, dyrektor Oddzia-
łu Terenowego ARR we Wrocławiu dla KGW Gowo-
rów; Maciej Awiżeń, starosta Powiatu Kłodzkiego dla 
KGW Jugów; wójt gminy Kłodzko dla KGW Żelazno, 
KGW Jaszkowa Górna i Rady Sołeckiej Podzamek; bur-
mistrz Miasta Nowa Ruda dla Ligi Kobiet Polskich im 
E. Orzeszkowej w Nowej Rudzie; wójt gminy Nowa 
Ruda dla wszystkich KGW z gminy; Urszula Makarska 
z Kancelarii Notarialnej w Kłodzku dla KGW Ludwiko-
wice Kłodzkie; przewodniczący Rady Powiatowej DIR 
w Kłodzku dla gminy Czarna Dąbrówka za Kaszubski 
Stół Wielkanocny; Państwowa Inspekcja Pracy we Wro-
cławiu O/ Wałbrzych dla KGW Stary Wielisław. 

Fundatorami nagród w konkursach na „Najład-
niejszą Kartkę Wielkanocną” i „Najładniejszą Pisan-
kę” byli: Michał Dworczyk, poseł RP; Maciej Awiżeń, 
starosta Powiatu Kłodzkiego; Marek Tarnacki, dyrektor 
DODR Wrocław i Irena Banas ze Sklepu Meblowego 
„Róża Kłodzka”. W konkursie na „Najładniejszą Palmę 
Wielkanocną” nagrody ufundował Zarząd Dolnośląskiej 
Izby Rolniczej we Wrocławiu.

XXI  Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodz-
kiej odbędą się w 2018 r. w gminie Kłodzko. Zaprosił na 
nie wójt Stanisław Longawa.

          Elżbieta Ulatowska
DODR Wrocław, PZDR Kłodzko

Na zdjęciach od lewej, góra:  Kindziuk, pleskanka, dół: chałunki, paska

   WIELKANOCNE SPOTKANIA





37

Czarnina z lanymi kluskami (1)
Składniki: wywar rosołowy na warzywach (pietruszka, 

marchew, seler, por); mięso z młodych kaczek, krew z kaczki 
z dodatkiem octu; przyprawy (sól, pieprz, ziele angielskie, liść 
laurowy, czosnek); ocet.

Kluski: 3 jajka całe i 3 żółtka, mąka
Zagotować wodę, wrzucić poćwiartowane mięso i warzy-

wa oraz dodać przyprawy. Gotować na wolnym ogniu około 
godziny, pod koniec gotowania dodać 0,5 l zimnej wody. 
Kiedy mięso i warzywa sa miękkie, wyjąc z rosołu. Dodać do 
wywaru startą na grubych oczkach marchewkę. Wlać krew 
i zagotować.

Mąkę i jajka (całe i żółtka) wymieszać na gęste ciasto. 
„Lać” kluski łyżką na gotującą wodę.

Przepis pani Teresy Włodarskiej, Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Pod Źródełkiem” w Lelowie (woj. śląskie)

Rosół z kokocika z grysikiem (2)
Składniki: 1 młody kokocik (kogucik), marchew, seler, pie-

truszka, świeży lubczyk, 4-6 sztuk ziaren ziela angielskiego, 3 
listki bobkowe, 2 jajka, 0,5 szklanki grysiku, natka pietruszki, 
sól, pieprz do smaku.

Kogucika (oskubanego i wypatroszonego) wstawić 
w całości do dużego garnka, do zimnej wody. Dodać mar-
chewkę, seler, pietruszkę, kilka gałązek lubczyku, ziele an-
gielskie i listki bobkowe. Doprowadzić do wrzenia i goto-
wać na wolnym ogniu przez ok. 40 minut. Doprawić rosół 
do smaku solą i pieprzem. Jajka roztrzepać i wymieszać 
z grysikiem, dolać ok. 0,5 l rosołu i zagotować na gęstą 
kaszkę. Wylać na blachę, rozsmarować na warstwę grubości 
ok. 0,5 cm, zostawić do ostygnięcia. Następnie pokroić na 
romby o bokach ok. 2x2 cm. Wyjąć marchewkę z rosołu 
i pokroić na plasterki. Posiekać drobno natkę. Na każdy 
talerz rozkładamy ok. 6 kostek grysikowych. Między kostki 
ułożyć marchewkę i posypać posiekana natką pietruszki. 
Przecedzony rosół wlać do wazy, a następnie rozlewać do 
talerzy.

Polędwiczki wieprzowe z borowikami (3)
Składniki: 3 polędwice wieprzowe, 2 łyżeczki zmielonego 

pieprzu, garść soli, 0,5 szklanki oleju, 2-3 cebule pokrojone 
w piórka, 0,5 kg borowików (mogą być mrożone), 3 całe ka-
larepy, 2 marchewki, sól, pieprz do smaku, olej do smażenia.

Zasmażka – trochę mąki, szczypta soli, pieprzu i trochę octu 
oraz 1 łyżka masła, 1 łyżka cukru.

Kluseczki gryczane z zasmażaną oberibom (kalarepą) –  
2 jajka, 3-4 łyżki mąki gryczanej, szczypta soli

Polędwice zamarynować w oleju, soli i pieprzu, zostawić 
na ok. godzinę. Następnie obsmażyć ze wszystkich stron na 
rozgrzanym oleju, następnie dusić pod przykryciem 20 mi-
nut, podlewając wrzącą wodą. Po odparowaniu sosu dodać 
cebulę i borowiki. Dalej dusić ok. 15 minut. Zetrzeć marchew 
i obrana kalarepę na tarce o duzych oczkach. Liście kalarepy 
drobno pokroić. Rozgrzać 4 łyżki oleju, podsmażyć marchew 
i kalarepę razem z liśćmi. Podlać wrzątkiem i dusić warzywa 
do miękkości, następnie oprószyć mąką , dodać 1 łyżkę masła, 
1 łyżkę cukru. Doprawić solą, pieprzem i octem. Zasmażyć 
ciągle mieszając. Będzie to dodatek do mięsa.

Rozmieszać 2 jajka z mąką gryczaną dodając trochę soli. 
Zrobić dość gęste ciasto i wrzucac je za pomocą widelca na 
wrzącą wodę, formując kluseczki, gotować chwilę, wyjąć, 
odcedzić, polać stopionym masłem. 

Przepisy państwa Kornelii i Krystiana Kiełbasa, Gospodarstwo  
Agroturystyczne „Ranczo”  w Proboszczowicach (woj. śląskie).

Rosół z gynsiny z kapanką (4)
Składniki: mięso z gęsi, jarzyny (marchew, pietruszka, se-

ler), jaja, mąka, zielona pietruszka, sól, pieprz do smaku.
Ugotować mięso razem z jarzynami, dodać sól i pieprz, 

zieloną pietruszkę. 
Kapanka – lane kluski: rozrobić jaja z mąką, dodać trosz-

kę wody, wlewać „kapiąc” ciasto do wrzącego rosołu. 
Ten tradycyjny rosół podawany był na Śląsku Cieszyń-

skim jako danie „bogate” – na weselach i innych uroczysto-
ściach.

Śląskie karminadle 
i warmińska karmuszka

1
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Gulasz z kozy z jałowcem (5)
Składniki: mięso z kozy, mąka, sól i pieprz do smaku i jako 

jedyna przyprawa – owoce jałowca.
Mięso gotować na małym ogniu około 1,5 godziny, na-

stępnie zagęścić mąką, dodać sól, pieprz i owoce jałowca, 
dusić jeszcze przez kilka minut. 

Przepisy pani Heleny Małysz, Agroturystyka „Promyczek”  
w Brennej (woj. śląskie)

Wodzionka (6)
Składniki: 2 l wody,  pół bochenka czerstwego chleba, 4 

ząbki czosnku, 1 łyżka smalcu, stopionej  słoniuny lub łoju czy 
masła, sól, pieprz, maggi do smaku.

Chleb pokroić w kromki, potem w drobną kostkę. Drob-
no pokroic lub rozetrzeć z solą czosnek. Włożyć do garnka, 
dodać smalec (lub inny tłuszcz), zalać wrzącą wodą. Zosta-
wić na chwilę aż chleb napęcznieje, doprawić do smaku.

Wodzinka to „kultowa” zupa, bardzo popularna na Ślą-
sku. Spożywano ja w różnych porach roku, tygodnia, dnia 
(na śniadanie, obiad czy kolację), zarówno w rodzinach 
biednych jak i bogatych. Kiedyś była synonimem śląskiej 
biedy, dziś jest wizytówką kulinarną regionu.

Karminadle z ciaper-kapustą (7)
Składniki: 80 dag gotowanego mięsa (z rosołu – wolowe, 

wieprzowe lub drobiowe), 1 czerstwa bułka, jedna cebula, 
1 jajko, mleko lub woda, sól, pieprz do smaku, tarta bułka, 
tłuszcz do smażenia (smalec, olej).

Ugotowane mięso z rosołu wyjąć, obrac z kości, przemie-
lić przez maszynkę. Namoczyć bułkę w mleku lub wodzie, 
odcisnąć. Obrać cebulę, przemielić razem z bułką. Połączyć 
z mięsme, wyrobić ręką. Dodać surowe jajko, sól, pieprz do 
smaku. Dokładnie wymieszać na jednolitą masę. Formować 
(kulać) niewielkie kulki, okrągłe lub lekko spłaszczone. Kul-
ki obtoczyć w tartej bułce i smażyć z obydwu stron na patel-
ni na rozgrzanym tłuszczu.

Ciaper-kapusta
Składniki: 0,5 kg kiszonej kapusty, 4-5 kartofli, liść lau-

rowy, kilka ziaren ziela angielskiego, smalec (stopiona sloni-
na), 1-2 łyżki rosołu z ugotowanego na karminadle mięsa, sól, 
pieprz do smaku.

Kapustę opłukać, ugotować z dodatkiem liścia lauro-
wego i ziela angielskiego. Odcedzić. Kartofle umyć, obrać, 
ugotować, odcedzić. Do odcedzonych kartofli dodać sma-
lec i ugnieść na gładką masę. Kapustę wymieszać dokładnie 
z kartoflami. Można polać rosołem. Doprawić do smaku, 
wymieszać.

Przepisy Koła Gospodyń Wiejskich  
w Dębieńsku  woj. śląskie)

Krupnik warmiński z grzybami (8)
Składniki: bulion kaczy, borowiki, kasza pęczak, marchew-

ka, seler, ziemniaki, śmietana 30%, pieprz, sól
Ugotować bulin na kaczym mięsie, dodać przesmażone 

borowiki, pokrojoną w plasterki i przesmażoną marchewkę 
i seler. Wszystko jeszcze przesmażyć, dodać ugotowane, po-
krojone ziemniaki. Ugotować kaszę, połączyć z zupą, zapra-
wić śmietaną.

Sandacz na rabarbarze z jajem sadzonym (9)
Składniki: Sandacz, kilka łodyg rabarbaru, miód, wytraw-

ne białe wino, jajko, sól, pieprz do smaku.
Rabarbar obrać, pokroić, przesmażyć na miodzie z do-

datkiem wina, następnie zredukować wino. Sprawionego 
sandacza usmażyć, doprawić solą i pieprzem. Przed samym 
podaniem usmażyć sadzone jajko.

Przepisy Telko sp. z o.o.Olsztyn 
(woj. warmińsko-mazurskie).

Danie ma rodowód w kuchni warmińskiej. Przepis został 
znaleziony na strychu u babci wykonawcy.
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Jucha – czernina z gęsi z szarymi kluchami (10)
Składniki: woda, gęsie porcje rosołowe, podroby, suszone śliw-

ki, jabłka, krew z gęsi, marchewka, seler, korzeń pietruszki, liść 
laurowy, ziele angielskie, pieprz, cukier, kwasek cytrynowy, sól.

Porcje rosołowe gotować razem z podrobami i warzywa-
mi na małym ogniu 1,5 godz. Do przecedzonego bulionu 
dodać suszone śliwki, jabłko, gotowac jeszcze 30 minut. 
Krew z gęsi zakwasić kwaskiem cytrynowym i dolewać do 
niej gorący bulion, doprawić  solą, pieprzem, cukrem i kwa-
skiem cytrynowym. Podawać z szarymi kluchami.

Przepis Karczma Krys-Stan w Olsztynie

Karmuszka (11)
Składniki: szynka wieprzowa, boczek wędzony, fasola czer-

wona, pietruszka, marchewka, kapusta, seler, cebula, przecier po-
midorowy, śmietana, przyprawy, masło klarowane do smażenia.

Mięso pokroić w kostkę, kapustę poszatkować, warzywa 
pokroić w kostkę. Podsmażyć mięso, przełożyć do garnka, 
na tej samej patelni podsmażyć warzywa oprócz kapusty, 
przełożyć do garnka, zalać wodą, dodać kapustę, przyprawy 
i gotować. Na koniec dodać przecier pomidorowy, śmietanę, 
doprawić do smaku.

Jest to tradycyjna warmińska zupa gulaszowa, przepis 
przekazywany jest z pokolenia na pokolenie.

Sandacz w ogrodzie warzyw (12)
Składniki: filet z sandacza, cebula, marchewka, seler, por, 

natka pietruszki, ziemniaki, śmietana, przyprawy.
Sandacza usmażyć, przełożyć do naczynia, warzywa ugo-

tować, przełożyć na rybę, zalać śmietaną, zapiec. Przed po-
daniem posypać natką pietruszki.

Przepisy z Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego  
„Stary Folwark” w Tumianach (woj. olsztyńskie).

Śląska kartoflanka
Składniki: kawałek boczku, pętko kiełbasy, 2 łyżki smal-

cu, 1 łyżeczka majeranku, 1 cebula, 8 dużych ziemniaków,  
1 marchewka, 1 pietruszka, kawałek selera, 1 łyżeczka soli, 1/3 
łyżeczki czarnego pieprzu, szczypta majeranku, 3 ząbki czosn-
ku, 1 łyżka mąki, 200 ml śmietany 12%.

Boczek i obraną ze skórki kiełbasę pokroić w kostkę. 
W garnku, w którym będzie gotowana zupa, rozgrzać smalec 
i podsmażyć kiełbasę oraz boczek, dodać majeranek oraz po-
krojoną w kostkę cebulę, smażyć do zeszklenia cebuli. Dodać 
obrane ziemniaki,  pokrojone w niezbyt grubą kostkę, do-

prawić solą i pieprzem, wymieszać i smażyć przez kilka mi-
nut. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek, dolać wywar 
z jarzyn. Gotować aż ziemniaki będą miękkie. Zaprawić zupę 
mąką rozprowadzoną na gładko w śmietanie, zagotować.

Polędwiczki w sosie borowikowym 
z kaszą gryczaną i modrą kapustą
Składniki: 2 małe lub 1 większa polędwiczka wieprzowa, 

olej lub klarowane masło, 1-2 ząbki czosnku, sól morska, świe-
żo zmielony pieprz.

Sos grzybowy: 40 g suszonych borowików, 2 szklanki bu-
lionu warzywnego, 1 cebula, 2 łyżki masla, 1 czubata łyżka 
mąki, ½ szklanki śmietany 30%, 2 łyżeczki posiekanych list-
ków świeżego rozmarynu (lub niecała łyżeczka suszonego), 
sól, świeżo mielony pieprz.

Grzyby połamać na mniejsze części, zalać ciepłym bulio-
nem i odstawić na co najmniej godzinę. Następnie gotować 
w tym samym płynie przez 15 minut, odcedzić zostawiając 
zalewę. Rozgrzać na patelni łyżkę masła, dodać mąkę, szybko 
rozmieszać aż zacznie skwierczeć, dodać 2/3 zalewy grzybowej, 
energicznie rozmieszać na jednolitą masę. Dodać resztę zalewy, 
ciągle mieszając, dodać grzyby i rozmaryn. Zagotować, zdjąć 
z ognia, wlać śmietanę, wymieszać, doprawić solą i pieprzem.

Polędwiczki pokroić na 1,5 cm plastry, natrzeć przekro-
jonym czosnkiem i posypać z obu stron solą oraz pieprzem. 
Lekko rozpłaszczyć dłonią każdy plaster. Rozgrzać silnie na 
dużej patelni olej lub klarowane masło, podsmażyć mięso po 
ok. 1,5 minuty z każdej strony. Wylać nadmiar tłuszczu z pa-
telni, zalać polędwiczki sosem grzybowym i dusić ok. 20-30 
minut na małym ogniu, częściowo przykryte.

Modra kapusta: pokrojoną kapustę ugotować do miękko-
ści, dodać  zeszkloną, zasmażaną cebulę z boczkiem, pokrojone 
w kostke jabłko, sól i pieprz. Chwilę poddusić z przyprawami.

Przepisy Stowarzyszenia „Krzewienie Kultury i Dawnych Tradycji 
Gminy Wręczyca Wielka” (woj. śląskie)
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Czernina z kaczki (13)
Składniki: kaczka, mąka, jarzyny, liść wiśni, woda, przy-

prawy.
Z kaczki puścić krew, oczyścić kaczkę i wymoczyć na noc. 

Mięso zalać wodą, dodać przyprawy, gotować na wolnym 
ogniu. Gdy wywar się gotuje, zrobić domowy makaron, 
ugotować. Przecedzić krew, zaprawić nią rosół. Podawać 
czerninę z makaronem.

Sianokosy (14)
Składniki: cukinia, kabaczek, papryka, pomidor, grzyby 

(leśne lub pieczarki), sól, przyprawy, wywar rosołowy
Warzywa umyć, osuszyć, pokroić w kostkę, podsmażyć. 

Dodać pokrojone grzyby, podlać wywarem i dusić na 
wolnym ogniu. Doprawić do smaku.

Przepis na to danie powstał po wojnie, gdy w Strzeszowie 
zaczęto zakładać doświadczalne pola rozmaitych warzyw. 
Miejscowe gospodynie przyrządzały potrawę z miejscowych 
warzyw, z dodatkiem polnych pieczarek i kań, głównie 
w czasie sianokosów, stąd jej nazwa. 

Przepisy z restauracji Pałac Brzeźno w Brzeżnie  
(woj. dolnośląskie)

Zupa rybna a’ la Zagroda (15)
 Składniki: karp i amur, seler, por, marchew, pietruszka, 

fasola Piękny Jaś, masło, świeży czosnek niedźwiedzi, ostra pa-
pryczka, sól.

Ryby wypatroszyć, umyć, wyfiletować, z łbów usunąć 
skrzela. Włożyć do garnka, zalać zimną wodą, zagotować. 
Filety wyjąć zaraz po zagotowaniu, kręgosłupy gotować da-
lej przez około 1,5 godziny, zbierając szumowiny. Po zebra-
niu wszystkich szumowin dodać sól. Warzywa obrać, umyć, 
pokroić w słupki i lekko osolone udusić na maśle. Fasolę 
moczyć przez około 12 godzin w zimnej wodzie, ugotować 
z odrobiną soli do miękkości. Wywar rybny przecedzić, filety 
pokroić w kawałki . Połączyć filety z wywarem , dodać pod-
duszone warzywa, fasolę i doprawić do smaku posiekanym 
czosnkiem niedźwiedzim i ostrą papryczką.

Zupy rybne podawane są w Dolinie Baryczy od stule-
ci, ponieważ kilka wieków liczy sobie historia hodowli ryb 
słodkowodnych, zwłaszcza karpi  na tym terenie w Stawach 
Milickich.

Pierogi z karpiem z Zagrody (16)
Składniki: ciasto: mąka pszenna, woda, masło sól, jaja. 

Farsz: karp, cebula, sól, pieprz, zielona pietruszka.
Rybę wypatroszyć, umyć, sparzyć w piekarniku, usunąć 

kręgosłup i ości, pdsmażyć. Zmielić przez maszynkę, dopra-
wić do smaku, dodać posiekaną pietruszkę. Z mąki, wody, 
masła, soli, jajka zagnieść ciasto, rozwałkować, wykroić 
szklanka pierogi. Nałożyć łyżeczką farsz, zlepić, wrzucać na 
wrzącą osoloną wodę, gotować aż wypłyną.

Przepisy pani Jolanta Bogatsu,  Zagroda Grabownica, 
Grabownica (woj. dolnośląskie).
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Ikony rosyjskIe (Arkady) Natalia Majorowa, Genadij Skokov
Ikony to wyjątkowe przedmioty kultu i sztuki. Podlegają własnym regułom i wymagają 

szczególnego stosunku – zarówno ze strony artysty, jak i odbiorcy. Sztuka ich tworzenia 
rządzi się własnymi prawami i wymaga specjalnego traktowania przez artystę i widza. Ikony 
pisze się, a nie maluje. Pisali je najwięksi artyści m.in. Teofan Grek, Andriej Rublow, Dionizy. 
Rosyjskie ikony to także specyficzny rodzaj sztuki, przedstawiającej całościowo ujęty, bardzo 
różnorodny i precyzyjnie zorganizowany świat duchowości. Oglądając ikony zamieszczone 
w albumie podziwiamy ich piękno, ale nie odkrywamy tajemnicy.

ZAPACH CZekoLADy (W.A.B.) Ewald Arenz 
Akcja powieści toczy się pod koniec XIX wieku w Wiedniu. Porucznik cesarsko-królewskiej 

armii August Liebeskind kończy służbę i przyjmuje posadę w należącej do stryja manufakturze 
czekolady. Zakochuje się w pięknej, lecz zamężnej Elenie. Między młodymi wybucha płomien-
ny romans, który przerywa tragiczne zdarzenie... To powieść dla romantycznych smakoszy. To 
powieść, w której smutek miesza się z ulotnym, ale niezapomnianym smakiem pralin.

HIsTorIA MoDy (Arkady) red. naukowa Marnie Fogg
Jeżeli kogoś interesuje moda, powinien mieć tę książkę i ciągle z niej korzystać. Pokazano 

w niej historię mody w każdej części świata, od antycznych greckich i rzymskich drapowanych 
strojów i jedwabnych szat dworskich z czasów chińskiej dynastii Tang do dzieł dzisiejszych pro-
jektantów ubiorów sportowych i twórców japońskiej kultury ulicznej. Ewolucja mody, okres za 
okresem, trend za trendem, a wszystko podbudowane najważniejszymi wydarzeniami danego 
okresu, ułatwiającymi zrozumienie kontekstu historycznego i kulturowego mody. Piękne rysunki, 
obrazy i zdjęcia pomogą wyobraźni.

kUCHnIA nA PLeBAnII (Wydawnictwo Literackie) Łukasz Modelski
W najpopularniejszym serialu „Ranczo” jedną  z  bohaterek była Michałowa, gospody-

ni na plebanii, wzór wszelkich cnót, skarbnica życiowych mądrości i znakomita… kucharka. 
Bohaterkami tej książki kucharskiej są gospodynie na plebanii. Wiele z nich to absolwentki 
przedwojennych szkół dla gospodyń domowych i instytutów dla panien. W kuchni są odważ-
ne i brawurowo eksperymentują, ale mają też swoje tajemnice. W ich prywatnych „książkach” 
kucharskich są stare przepisy, tradycyjne dania. Autor rozmawia z ośmioma paniami, które 
zdradzają mniejsze i większe tajemnice kulinarne. Z dwustu przepisów z różnych stron Polski 
warto wybrać niektóre i wprowadzić do własnej kuchni. Gaka

   SMACZNE KSIĄŻKI

   ZAPROSILI NAS

  Dolnośląski ośrodek Doradztwa rolniczego 
na XX Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi 
Kłodzkiej.

  Wójt Gminy Ludwin na XVI Ludwińskie Święto 
Smaków „Tłusty Czwartek”.

  Zarząd Ptak Warsaw expo, krajowa Izba Targowa 
oraz ogólnopolska Federacja stowarzyszeń kup-
ców i Producentów na uroczyste spotkanie wigilijne.

  Ambasadorzy  Austrii, Belgii, Czech, Danii, Fran-
cji, Hiszpanii, Holandii, Luxemburga, Węgier oraz 
nowej Zelandii na Bożonarodzeniowe spotkanie 
Radców Rolnych.

  organizatorzy i Partnerzy konkursu na Galę 
„Agroprzedsiębiorca RP 2016”.

  Zarząd Międzynarodowych Targów  Poznańskich 
na Galę 9.5 „Zmysły i Żywioły”, kończącą obchody 
jubileuszu 95-lecia Targów.

  Federacja Branżowych Związków Producentów 
rolnych na podsumowanie projektu „Wsparcie pro-
mocji polskiej żywności poprzez niwelowanie barier 
w eksporcie”.

  Zarząd Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji 
s.A. na XXI Polski Dzień Jakości.

  Warmińsko-Mazurski ośrodek Doradztwa rol-
niczego na seminarium „Certyfikacja produktu tra-
dycyjnego jako innowacyjne podejście do produkcji 
żywności wysokiej jakości”.
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