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Turystyka kulinarna.  
Miejsca przyjazne dla gości

Żywność wysokiej jakości.  
Rady dla konsumentów

Czas na sery zagrodowe

Polskie gęsi zdobywają rynek

Ryby na naszym stole. 
Nie tylko karp
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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 regional-

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

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

lokalnych i regionalnych produktów do obrotu gospodar-
czego;

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

nych i lokalnych.

Zarząd:
Prezes Zarzdu – Izabella Byszewska; 
Wiceprezes Zarzadu – Jan Zwoliński;
Członek Zarządu – Jolanta Kamieniecka

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

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

Oddziały regionalne PIPRiL:
Lubelskie: w trakcie organizacji – Tomasz Solis,  
kontakt: 504 162 617, tsolis@o2.pl; 
Łodzkie: kanclerz – Stanisław Staniszewski,  
kontakt:  46/874 62 98; e-mail: intersol@intersolar.com.pl;
Mazowieckie: prezes – Wojciech Radzikowski, kontakt: 
731 117 907; e-mail: mazowieckie@produktyregionalne.pl; 
Podkarpackie: kanclerz – Alina Becla  
kontakt: 17/226 42 308;  e-mail: a.becla@wp.pl;
Świętokrzyskie: prezes – Andrzej Hys, kontakt 609 903 509, 
e-mail: biuro@izbaprodukturegionalnego.org.pl; 
Wielkopolskie:  prezes – Wiesław Wendlandt,  
kontakt: 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
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Szanowni Państwo!

Niedawno zakończyliśmy ważny projekt,  realizowany w part-
nerstwie z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej pn. „Upo-
wszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera”. Jednym 
z jego rezultatów było wydanie poradnika nt. wymogów higienicz-
nych przy takiej działalności. Po spotkaniach w całej Polsce (a odbyło 
się ich 13) zarówno z rolnikami, przetwórcami jak i służbami wete-
rynaryjnymi, nasuwa się wiele ważnych spostrzeżeń. Przede wszyst-
kim dostrzec można bardzo duże zainteresowanie wytwarzaniem 
produktów mleczarskich w warunkach rzemieślniczych. Można by 
powiedzieć, że jest to stały trend zwyżkujący i dziś domowe sery robi 
prawie każdy, kto ma małe gospodarstwo, a w nim jakieś zwierzę 
(owce, kozę, krowę), którego mleko da się przerobić na produkty mle-
czarskie. Wielu wytwórców, metodą prób i błędów,  osiągnęło dużą 
fachowość w tej dziedzinie – są tacy entuzjaści, którzy kształcą się 
nieustannie, w kraju i za granicą. O dużym zainteresowaniu tą dzie-
dziną świadczy też wielka frekwencja na imprezach promujących za-
grodowe i rzemieślnicze serowarstwo, takich jak uznane już festiwale 
sera w Lidzbarku Warmińskim czy Sandomierzu oraz udział w licz-
nych konkursach.

Także wielu laureatów „Naszego Kulinarnego Dziedzictwa” to 
mali producenci sera – przedstawiamy w tym numerze świetnie roz-
wijające się gospodarstwo Qzko z woj. lubuskiego. I tylko należy temu 
przyklasnąć, gdyż wypełnia się kolejna nisza na rynku lokalnych wy-
robów wysokiej jakości, wytwarzanych na niewielką skalę. Rozwój 
lokalnego przetwórstwa to alternatywa dla wysoko przetworzonej, 
przemysłowej żywności i odpowiedź na oczekiwania konsumentów 
zdrowych i naturalnych produktów wysokiej jakości. A o tym, że z ja-
kością tą różnie bywa, także Pisza dziś nasi autorzy, zajmujący się 
zawodowo oceną produktów pod katem ich jakości przede wszystkim 
zdrowotnej.

A ponieważ Święta tuż tuż, sporą część „Smak i Tradycji” poświę-
ciliśmy doskonałym polskim rybom i gęsinie. A zatem, Wszystkiego 
Najlepszego (i oczywiście smacznego)

Izabella Byszewska
Prezes Zarządu PIPRiL
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 – Panie Ministrze, z czym się Panu 
kojarzy takie zestawienie słów – smak 
i tradycja?

 – Z domem. Zdecydowanie z do-
mem rodzinnym. Pewnie każdy z nas 
najlepiej pamięta smaki dzieciństwa. 
W dorosłym życiu często ich poszu-
kujemy porównując te same dania ale 
przygotowywane przez inne osoby. Sta-
ramy się zachować te smaki, te wyroby, 
te przepisy tak samo jak wcześniej czy-
nili to nasi rodzice. To już jest budowa-
nie tradycji. Ciszę się, że również coraz 
większa liczba konsumentów, nie tylko 
u nas, ale i w innych krajach zwraca uwagę na tradycyjne 
dania. Zaczyna się kształtować coś na kształt turystyki ku-
linarnej. Ludzie są ciekawi i chcą poznać smaki i tradycje 
sąsiadów bliższych i dalszych. To bardzo pozytywny trend.

– Staramy się w tym pomagać. Wiemy jednak, że 
promocja kosztuje. Jakie działania w tym kierunku po-
dejmowane są przez resort?

– Konsekwentnie zmieniamy polskie rolnictwo zgodnie 
z tym co prezentowaliśmy w kampanii wyborczej. Rozma-
wiając z rolnikami słyszeliśmy wiele krytycznych uwag doty-
czących różnych aspektów działalności rolniczej, w tym w za-
kresie funkcjonowania Funduszy promocji. W 2016 roku 
przygotowaliśmy, po konsultacjach z ponad setką różnych 
organizacji, nowelizację zasad działania tych funduszy, która 
to zmiana zaczęła obowiązywać od stycznia 2017 roku.

– Na czym polegały zmiany? Co istotnego wprowa-
dzają?

– Celem nowelizacji ustawy o funduszach promocji była 
zmiana sposobu wykorzystania środków funduszy promocji 
produktów rolno-spożywczych. Chodziło o to aby środki 
w większym stopniu wspierały podmioty, od których wpłaty 
na fundusze promocji pochodzą, czyli od producentów rol-
nych i rolników. Uwzględniając zgłaszane postulaty dotyczą-
ce zwiększenia ich wpływu na sposób wydatkowania środków 
funduszy promocji, wprowadzono rozwiązanie, w którym 
określono jednoznaczne wymagania dla produktu rolno-spo-
żywczego, którego dotyczą programy i działania promocyjne.

Zmieniono także skład komisji zarządzających fundu-
szami promocji w taki sposób, że zwiększono liczbę przed-
stawicieli producentów z 4 do 5, natomiast zmniejszono 
liczbę przetwórców z 4 do 3. Zmiana ta nie miała wpły-
wu na zwiększenie, ani zmniejszenie ogólnej liczby człon-
ków komisji zarządzających funduszy promocji, a jedynie 
zmieniła proporcję pomiędzy liczbą producentów a licz-
bą przetwórców, dając większą przewagę niż dotychczas 
przedstawicielom podmiotów, od których wpłaty na fun-
dusze promocji pochodzą. Poprzednio komisja składała się 

z 4 producentów i 4 przetwórców oraz  
1 przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rol-
niczych, przy czym udział przedstawiciela 
KRiR nie zmienił się.

Określono ponadto nowe zadanie 
przypisane komisjom zarządzającym po-
szczególnymi funduszami promocji pro-
duktów rolno-spożywczych. Zadaniem 
tym jest opracowywanie strategii promo-
cji dla poszczególnych branż mającej na 
celu zapewnienie spójnej, dynamicznej 
i ukierunkowanej polityki promocji pro-
duktów rolno-spożywczego, dostosowa-
nej do potrzeb danego sektora. Strategia 

będzie dostosowywana do bieżących potrzeb i zmian zacho-
dzących na poszczególnych rynkach. Zadania finansowane 
i współfinansowane ze środków finansowych funduszy pro-
mocji produktów rolno-spożywczych będą wpisywały się 
w kluczowe cele strategii. Wsparcie finansowe będzie udzie-
lane na zadanie realizowane w oparciu o strategię promocji.

– Skoro jesteśmy przy strategii promocji, to niedaw-
no przedstawił Pan propozycję resortu. Na czym będzie 
się ona skupiała?

– Przy współudziale wszystkich zainteresowanych, po 
blisko dwóch latach pracy przyjęliśmy „Strategię promo-
cji żywności MRiRW”. Przyjęte rozwiązania oparte zostały 
na bazie dokumentów programowych: Programu działań 
MRiRW na lata 2015-2019 oraz Strategii na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju. Oczywiście działania promocyjne 
były i są prowadzone cały czas, ale analiza ich skuteczności 
wykazała, że brak im spójności. Stwierdziliśmy, że w wielu 
przypadkach brak było ich koordynacji. To zaś powodowało 
zmniejszenie efektywności wydatkowanych środków. Tym-
czasem celem strategii jest zwiększenie konkurencyjności 
polskiej żywności na światowych rynkach poprzez wzrost 
jej rozpoznawalności i pozytywny wizerunek. Jednak aby 
to osiągnąć niezbędne jest współdziałanie i koordynacja 
działań promocyjnych. Dzięki temu lepiej wykorzystamy 
wszelkie dostępne środki unijne i krajowe, w tym fundusze 
promocji, a to da z pewnością efekt synergii.

Jestem głęboko przekonany, że nowe podejście do 
Funduszy promocji i opracowana strategia przyczynią się 
w sposób zdecydowany nie tylko do zwiększenia eksportu 
naszej żywności, ale także do zwiększenia spożycia krajo-
wego. Mamy doskonałą żywność, ale we współczesnym 
świecie niezbędna jest profesjonalna i szeroka promocja.

– Dziękujemy za rozmowę.
– Dziękuję i korzystając z okazji składam serdeczne ży-

czenia miłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia przy 
stole pełnym wspaniałej, polskiej żywności Czytelnikom 
oraz Redakcji magazynu „Smak i Tradycja”.

Wywiad z sekretarzem stanu Jackiem Boguckim
  WYWIAD
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Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy najchęt-
niej sięgamy po potrawy znane nam z dzieciństwa 
i kojarzące się z domem. Zachęcamy do szukania 
smaków od rodzimych producentów. To doskona-
ła okazja, by spróbować polskich wyrobów, a także 
znaleźć te, które certyfikuje znak jakości.

Po latach zachwytu nad tym, co zagraniczne, zadowalania 
się masową i tanią produkcją zaczęliśmy życzliwie spoglądać 
na to, co bliskie, lokalne i swojskie. Zainteresowanie regio-
nalną produkcją, większa świadomość pochodzenia pro-
duktu, postawienie na jakość i indywidualność to wszystko 
oznaki zwiększającej się świadomości nas jako konsumentów.

Polski klient widzi, że krajowe produkty są często lep-
sze od zagranicznych. I świadomie dokonuje wyboru… Jak 
wynika z wielu badań, dla około 70% Polaków wystarczają-
cą zachętą do zakupu danego produktu jest to, że pochodzi 
on właśnie z Polski. Chcemy nabywać produkty dobrej ja-
kości. A polscy producenci takie wyroby zapewniają.

W bardzo wielu państwach od kilku dekad widoczne 
jest zainteresowanie żywnością o tradycyjnych metodach 
produkcji i znanym pochodzeniu. Potrzeba konsumentów 
znalazła odzwierciedlenie w europejskiej wspólnej polityce 
rolnej, którą śmiało można określić mianem polityki jakości: 
całe europejskie prawodawstwo zmierza w kierunku promo-
wania żywności wysokiej jakości. W 1992 roku Unia Euro-
pejska przyjęła serię rozporządzeń, które otaczają szczególną 
ochroną producentów – często drobnych – wytwarzających 
żywność, której szczególne cechy związane są z tradycją i ze 
środowiskiem, w którym powstaje. W celu wyróżnienia tych 
wyjątkowych produktów stworzono europejski system ozna-
czeń. Jego główne zadania: po pierwsze, informowanie kon-
sumentów, że dany produkt jest wysokiej jakości, po drugie 
– ochrona producentów przed nieuczciwymi konkurentami, 
wypuszczającymi na rynek podróbki.

Do tej pory na liście produktów regionalnych i trady-
cyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarejestrowa-
no w Polsce 1753 produkty. Ta lista stale się powiększa. 
Jednym z ostatnio umieszczonych na niej wyrobów jest 
pasztet z karpia z Sierskowoli. Co, jak nie karp, bardziej 
kojarzy się nam ze świętami Bożego Narodzenia?

Producentom żywności uczestnictwo w systemach ja-
kości przynosi wymierne korzyści: pozwala uzyskać wiary-
godność, skuteczniej promować swoje wyroby, a w efekcie 
– zwiększyć sprzedaż.

Jeśli chcemy nabyć żywność wysokiej jakości, szu-
kajmy produktów z unijnymi i krajowymi oznaczenia-
mi jakości. Kupując produkty certyfikowane, zyskujemy 
gwarancję jakości: produkt jest poddawany kontrolom 
i spełnia standardy produkcji.

W czasie świąt doceńmy walory smakowe i jakościo-
we polskiej żywności, w tym produktów, które znamy 
od dziecka, oraz produktów naturalnych, lokalnych i re-
gionalnych. Nasza żywność jest wytwarzana na bazie ro-
dzimych surowców wysokiej jakości, w sposób tradycyj-
ny, oryginalny przekazywany z pokolenia na pokolenie, 
a przy tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to główna insty-
tucja wdrażająca instrumenty polityki promocji w sektorze 
rolno-spożywczym. O tym, że „Polska smakuje”, KOWR 
przekonuje konsumentów w kraju i za granicą. Krajowy Ośro-
dek zachęca polskich producentów żywności do uczestnictwa 
w systemach jakości i zdobywania certyfikatów oraz do aktyw-
ności związanej ze skuteczną promocją swoich wyrobów.

Na prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa stronie www.polskasmakuje.pl znajdą Państwo 
produkty certyfikowane w ramach unijnych i krajowych 
systemów jakości.

Życzymy zdrowych i smacznych Świąt!

Żywność z certyfikatem jakości  
– na co dzień i od święta
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Każde gospodarstwo biorące udział w konkursie Bezpieczne Gospodarstwie Rolne podjęło opłacalny i daleko idący 
wysiłek w kierunku wyeliminowania zagrożeń wypadkowych. Dzięki stale rosnącej liczbie uczestników konkursu zy-
skujemy kolejnych naśladowców wzorcowych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo życia i zdrowia w środowi-
sku pracy rolników. Usprawnienia organizacyjne, techniczne, zastosowane przez uczestników konkursu przekładają 
się na bardziej ergonomiczną i bezpieczną pracę w ich gospodarstwach. 

Zawód rolnika kojarzony jest z dużym ryzykiem wypadków, 
m.in. związanym z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, sezonowym 
nasileniem prac, obsługą skomplikowanych technicznych środków 
produkcji, stosowaniem szkodliwych dla zdrowia środków ochrony 
roślin. Często jednak wypadki są wynikiem złych nawyków, nie-
umiejętnej organizacji pracy rolniczej, nieuwagą czy nieprzestrzega-
niem zasad bhp.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na wiele sposo-
bów skłania rolników do stosowania dobrych zawodowych praktyk, 
opartych m.in. na zasadach ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie 
rolnym. Wśród działań prewencyjnych wyróżnia się prowadzony od 
2003 roku Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

KRUS prowadzi od wielu lat konkurs Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne – co jest celem tego konkursu i jakie przynosi 
efekty?

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest 
sztandarowym konkursem Kasy, którego celem jest promocja zasad 
ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. W tym roku od-
był się on już po raz 15. Udział w nim wzięło aż 1 021 gospodarstw 
indywidualnych (o 51, tj. o 5,3% więcej niż w roku ubiegłym).

We wszystkich XV edycjach uczestniczyło już ponad 18 tys. 
gospodarstw rolnych. Przy założeniu, że w każdym z nich usunięto 
przynajmniej 3 zagrożenia wypadkowe to łatwo wyliczyć, że ograni-
czono ryzyko około 50 tys. wypadków.

Z roku na rok liczba wypadków w rolnictwie systematycznie 
maleje, także dzięki takim inicjatywom jak Konkurs Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne, ale ciągle rolnicy narażeni są 
na niebezpieczeństwo. Jak wyglądają statystyki?

Rolnictwo z uwagi na specyficzne środowisko pracy 
m.in. zmienność wykonywanych czynności, ich dużą uciąż-
liwość dla organizmu człowieka, zmienne warunki atmos-
feryczne podczas wykonywania pracy, okresowe natężenie 
pracy, charakteryzuje się stosunkowo dużym ryzykiem wy-
padków. Jest to zjawisko występujące również w krajach wy-
soko rozwiniętych np. Niemczech, USA, Francji.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odnotowała 
w ciągu ostatnich 20 lat ponad trzykrotne zmniejszenie liczby 
zgłaszanych wypadków i wypłaconych z tego tytułu odszkodo-
wań. Odnotowaliśmy spadek liczby zgłoszonych wypadków 
z 66 tys. do 19 tys., a jednorazowych odszkodowań z 42 tys. do 
13,7 tys. Z 300 do 83 zmniejszyła się w tym okresie liczba wy-
padków śmiertelnych, a wskaźnik wypadkowości spadł z 25 do  
10,1 wypadków na 1 000 ubezpieczonych.

W 2016 roku do Kasy zgłoszono 19 110 zdarzeń wypad-
kowych, o 1 044 (5,2%) mniej niż w 2015 roku; 13 662 wy-
padków zakończono wypłatą jednorazowych odszkodowań, 
mniej o 718 (5%) niż w 2015 roku.

W jaki sposób zapobiegać wypadkom i w jaki sposób 
uświadamiać rolników o występujących zagrożeniach?

Kasa upowszechnia Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodar-
stwach rolnych oraz Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, 
związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wol-
no powierzać dzieciom poniżej 16 lat, prowadząc:
  szkolenia, spotkania i pogadanki na temat bhp w gospodarstwie 

rolnym,
  konkursy wiedzy o bhp w gospodarstwie rolnym,
  przeglądy gospodarstw i prac polowych,
  pokazy bezpiecznej pracy i udzielania pomocy przedmedycznej,
  olimpiady wiedzy o bhp dla uczniów szkół podstawowych, gim-

nazjów i szkół rolniczych,
  konkursy testowe, plastyczne, fotograficzne i inne dla dzieci,
  stoiska i punkty informacyjne KRUS podczas imprez masowych 

dla rolników,
  konferencje, seminaria i spotkania poświęcone bezpieczeństwu 

pracy,
  indywidualny instruktaż podczas oględzin miejsc wypadków,
  ekspozycje i wystawy środków ochrony indywidualnej i innych 

wyrobów zwiększających bezpieczeństwo pracy w rolnictwie 
w salach obsługi interesantów w OR i PT KRUS.

Każdego roku przed rozpoczęciem sezonu intensywnych prac 
polowych zwracam się też specjalnym listem do rolników o zacho-
wanie bezpieczeństwa, apeluję też o zapewnienie bezpieczeństwa 
dzieciom przebywającym w gospodarstwie rolnym podczas wakacji.

Dziękujemy za rozmowę.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 
– sposobem na sukces

Zdobywcy I miejsca w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rol-
ne, Państwo Beata i Piotr Kondraccy z Górnego z Prezesem KRUS Panem Adamem 
Wojciechem Sekścińskim przy głównej nagrodzie

Rozmowa z Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ADAMEM WOJCIECHEM SEKŚCIŃSKIM



Pierwszy w Polsce system jakościowy 
dla produktów tradycyjnych

System „Jakość Tradycja” służy wyróżnianiu produktów żywnościowych 
wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych 

Gwarancja i pewność
Jakość produktu: do systemu są przyjmowane wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikającej z ich tradycyj-

nego charakteru, posiadające szczególną jakość i reputację. Znak Jakość Tradycja jest znakiem zarejestrowanym 
w Urzędzie Patentowym z numerem Z-307821 i chroniony zgodnie z prawem własności przemysłowej jako znak 
wspólny gwarancyjny. 

Kontrola jakości: producenci są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności, potwierdzającego wytwa-
rzanie produktu zgodnie ze specyfikacją. 

Otwartość systemu: do systemu mogą przystąpić wszyscy rolnicy, producenci rolni, przetwórcy w kraju i za 
granicą. Jedynym kryterium przyjęcia do systemu produktu jest jego jakość. 

Przejrzystość i identyfikowalność produktu: używający znaku producenci są zobowiązani do określenia czę-
stotliwości i zakresu kontroli oraz prowadzenia dokumentacji mającej na celu zapewnienie pełnej identyfikowal-
ności produktu (traceability). 

Uczestnicy systemu „Jakość Tradycja” mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dziedzictwo kulinarne w sektorze żywności naturalnej wysokiej jakości, 
ochrona i promocja poprzez  wspólny znak towarowy gwarancyjny

Informacje: www.produktyregionalne.pl;  izba@produktyregionalne.pl
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TRADYCJA  
to najwyższa jakość

Obserwacja naszego rynku żywności, coraz więk-
szej i bardziej urozmaiconej oferty produktów poka-
zuje, że wszelkie prośby, ostrzeżenia czy sugestie, żeby 
uważnie czytać etykiety, nie odnoszą skutku. A prze-
cież trzeba mieć choć trochę wiedzy, by w miarę obiek-
tywnie podjąć decyzję: kupić czy nie? 

Najpierw, jak wiadomo, kupuje się oczami. Na przy-
kład wędlina czy mięso, dobrze wyeksponowane, pod-
świetlone, aromatyczne, aż kuszą żeby je kupić. Tym bar-
dziej, że i cena jest atrakcyjna. Może nawet jest chęć, by 
przeczytać etykietę i dowiedzieć się, co to za rarytas, ale 
bez lupy nie da rady. Ponadto niektórzy producenci wę-
dlin, oferując wyroby na straganie, już nie dołączają do 
produktu etykiet – listę składników ma tylko sprzedaw-
czyni. Nie spotkałem jeszcze przypadku, choć uważnie 
obserwowałem, żeby kupujący o listę prosili. 

Nie chodzi o to, by kogoś na siłę uszczęśliwiać. Ale zdu-
miewa widok mamy, kupującej dzieciom „Oranżadę trady-
cyjną”, z etykiety której uśmiechają się szczęśliwe maluchy, 
a obok jest napis „może powodować zachwianie równowagi 
i brak skupienia u dzieci”. Na zwróconą uwagę, że ta oran-
żada może dzieciom zaszkodzić, nie jest wyjątkiem odpo-
wiedź: „nic im nie będzie, jak się trochę napiją”.

Ten przykład, gdy się o nim mówi, spotyka się z obu-
rzeniem i niedowierzaniem, że ktoś może coś takiego pro-
dukować i że napój dopuszczony jest do sprzedaży. I to 
jest najgorzej pojęta tradycja. A przecież tyle mówimy, że 

tradycja to najwyższa jakość, to smak i aromat, które przy-
wołują najlepsze wspomnienia z rodzinnej kuchni. 

W krajowym systemie „Jakość Tradycja” także do znu-
dzenia powtarzamy, że jakość to właśnie tradycja. 

Żywność bezpieczna to za mało
Pojawiają się jednak wątpliwości, czy tradycyjna żyw-

ność jest bezpieczna? Dziś bardzo ważne jest stwierdzenie, 
że żywność musi być bezpieczna. Czy chleb wypiekany 
domowym sposobem jest niebezpieczny, a szynka uwę-
dzona z tradycyjnie karmionego tucznika szkodliwa? 

Zatrzymajmy się na chwilę nad wędzonkami. W syste-
mie „Jakość Tradycja” dopuszczamy mięso z tuczników ras 
krajowych, czyli wielkiej białej polskie, polskiej białej zwi-
sło- i ostrouchej, puławskiej czy złotnickiej. Pytani masarze 
odpowiadają, że mięso z rodzimych ras jest doskonałe do wy-
robu wędlin, wędzonek i innych produktów. Nie trzeba do-
dawać do nich wzmacniaczy smaku, aromatów i barwników, 
dodatków poprawiających strukturę mięsa. Podkreślamy to 

mocno w naszej kampanii promocyjnej, sfinansowanej ze 
środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, „Polska 
wieprzowina gwarancją jakości i smaku”.

Gdzie się podziały tamte surowce?... 
Członkowie Polskiej Izby Produktu Regionalnego  

i Lokalnego, którzy mają prawo do umieszczania na swo-
ich wyrobach znaku „Jakość Tradycja”, coraz częściej mają 
problem ze zdobyciem dobrego surowca, czyli mięsa świń 
hodowanych w chłopskich chlewikach. W niezbyt odle-
głej przeszłości mieliśmy w Polsce pogłowie liczące około 
22 mln sztuk trzody, a dziś jest jej może 8 milionów. 

Warto, by chłopskie chlewnie znów zapełniły się 
trzodą, z mięsa której będzie można sporządzać dobre 
wędliny. Tym bardziej, że 1 stycznia 2017 r. weszła w ży-
cie Ustawa wprowadzająca możliwość prowadzenia Rol-
niczego Handlu Detalicznego. Rolnicy umieją wytwa-
rzać znakomite, aromatyczne, zdrowe wyroby. Ważne, 
by znalazły się one na naszych stołach.

Jan Zwoliński
Fot. I. Byszewska

Na zdjęciach od lewej: Pokaz rozbioru mięsa świni złotnickiej; konsumenci 
szukają jakościowych produktow na okolicznościowych kiermaszach, m.in.  
w galeriach handlowych; podlaski specjał – polędwica dojrzewająca
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Produkty tradycyjne 
z mięsa wieprzowego 

Od dłuższego czasu gremia związane z przetwór-
stwem i dystrybucją żywności dyskutują o obniżającej 
się jakości produktów mięsnych i w związku z tym zasta-
nawiają się, na ile bezpieczne jest sięganie po nie. Jako 
przyczyny spadku jakości wyrobów podaje się najczę-
ściej używanie tańszych surowców, stosowanie rozma-
itych dodatków i korzystanie z nowoczesnych techno-
logii produkcji. 

Coraz więcej konsumentów, porównując współczesne 
produkty mięsne z wyrobami tradycyjnymi sprzed lat, przy-
wołuje niepowtarzalny smak, aromat czy wygląd tych daw-
nych. Badania nad jakością smakową kiełbas tradycyjnych, 
wykonanych z mięsa wieprzowego, wykazują, że są one wy-
sokiej bądź dobrej jakości. Na ogólne odczucia dotyczące 
wędlin tradycyjnych największy wpływ mają intensywność 
zapachu, smak typowy dla wyrobu, wędzonkowy, przypra-
wowy, a także soczystość. Stwierdzono przy tym, że wyroby 
konkretnych producentów bardzo się różnią. Odmienność 
dotyczy nawet partii produkcyjnych, a każda wędlina jest 
specyficzna pod względem odbioru smakowego. Wpływ na 
to mają surowiec i technologia produkcji. 

Podstawą jest surowiec
Najczęściej wysoką jakość smakową produktów tradycyj-

nych wiąże się z ich wyższą wartością odżywczą. Jakość i war-
tość odżywcza zależą od jakości surowca użytego do produkcji. 

Mięso od współczesnych wysokowydajnych ras często jest 
obciążone wadami, ma większy wyciek, a jego barwa odstaje 
od tradycyjnej. Natomiast rasy lokalne czy żywione mniej 
intensywnie zapewniają mięso zdecydowanie lepszej jakości. 
Jak wykazują badania, mięso to zawiera nieco więcej tłuszczu 
i jest bardziej soczyste, charakteryzuje się mniejszym wycie-
kiem. Stosunek tłuszczu do glikogenu mięśniowego zapew-
nia odpowiednie pH, co umożliwia uzyskanie soczystych, 
kruchych i smacznych wędlin bez stosowania dodatków 
zwiększających wodochłonność mięsa. 

Mięso tuczników ras lokalnych i żywionych mniej 
intensywnie zawiera dużo białka wysokiej wartości bio-
logicznej; więcej cynku i łatwo przyswajalnego żelaza. Na-
tomiast zawartość kwasów tłuszczowych nie odbiega od 
mięsa ras wysokomięsnych, choć w dużym stopniu zależy 
od paszy stosowanej w tuczu. Niekiedy mięso świń ras ro-
dzimych zawiera więcej kwasów tłuszczowych jednonie-
nasyconych. 

Obecnie mięso wieprzowe ma wysoką wartością od-
żywczą. Zawiera sporo wysokowartościowego białka, mniej 
tłuszczu (a więc jest mniej kaloryczne), niewiele cholesterolu, 
jest dobrym źródłem żelaza, witaminy E i z grupy B.

Wyższa wartość odżywcza
Jak wcześniej wspomniano, wędliny tradycyjne cieszą się 

wśród konsumentów rosnącą popularnością. Wpływa na to 
ich smak, aromat i skład. Są one wytwarzane bez substancji 
dodatkowych. Wyniki wielu badań wskazują, że tradycyjne 
produkty z mięsa wieprzowego mają wyższą wartość odżyw-
czą niż konwencjonalne. 

Wędliny tradycyjne zawierają więcej białka, mniej wody 
i soli. Są mniej wydajne w produkcji, gdyż nie dodaje się do 
nich polifosforanów czy skrobi, umiarkowanie używa soli do 
peklowania. 

Jednak także w przypadku wędlin tradycyjnych widać 
zmienność między nimi. Każda z nich jest unikalna pod 
względem smaku i zapachu, na co wpływają związki lotne 
powstające podczas obróbki cieplnej i dojrzewanie. 

Specyficzny smak i zapach gwarantują starannie dobrane 
surowce, przyprawy i tradycyjna obróbka termiczna. 

Produkty te mogą być źródłem związków mineralnych 
np. żelaza, cynku, wapnia czy magnezu i witamin z grupy B. 
Również podroby np. kaszanka dostarczają cennego błonni-
ka, witaminy E, kwasu foliowego, witamin z grupy B, żelaza, 
wapnia, cynku, miedzi i witamin A, D i K. Dokładne ba-
dania oceniające jakość tradycyjnych wędlin dojrzewających 
wskazują, że są one dobrej jakości i bezpieczne. 

Wędliny tradycyjne z mięsa wieprzowego to wyroby 
o wysokiej jakości smakowej i zapachowej, a także wartości 
odżywczej. Ich wyższa cena sprawia, że konsumenci jedzą 
takich produktów mniej, jednak, porównując z wędlinami 
z produkcji masowej; dostarczają wielu cennych składników 
pokarmowych. Popularność tradycyjnych wędlin wśród kon-
sumentów promuje lokalną produkcję, a więc wpływa na za-
chowanie i rozwój krajowego przetwórstwa mięsnego.

Wiesław Przybylski
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności, Wy-

dział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, 
SGGW w Warszawie

Piśmiennictwo:
Blicharski T. (red.): Aktualna wartość dietetyczna wieprzowiny, jej znaczenie 

w diecie i wpływ na zdrowie konsumentów. Polski Związek Hodowców i Producen-
tów Trzody Chlewnej „POLSUS”, Warszawa 2015.; Cebulska A.: Jakość mięsa świń 
polskich ras rodzimych i mieszańców wysokoprodukcyjnych oraz jego przydatność 
do pozyskiwania żywności o właściwościach funkcjonalnych. Praca doktorska. Uni-
wersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2015. ; Górska E., Nowicka 
K., Jaweorska D., Przybylski W., Tambor K.: Relationship between sensory attri-
butes and volatile compounds of polish dry-cured loin. Asian-Australasian Journal 
of Animal Sciences 2017, 30(5), 720-727; Jaworska D, Przybylski W., Miłoske 
E., 2010: Charakterystyka jakości sensorycznej wybranych produktów mięsnych 
regionalnych i tradycyjnych. Gastronomia w ofercie turystycznej regionu. Potrawy 
tradycyjne i regionalne w gastronomii. (red.) Dolatowski Z., Kołożyn-Krajewska 
D.Wyd. Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie i PTTŻ, Cz. III, 
545-566; Jaworska D., Przybylski W., Mierzejewska A.: Porównanie jakości senso-
rycznej wędlin tradycyjnych na przykładzie próbek handlowych kiełbasy jałowco-
wej, [w:] Kołożyn-Krajewska D. (red.), Nowoczesne trendy w produkcji żywności 
i żywieniu, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Częstochowa, 
2013, str. 150 – 163; Kędzior W., Halgarda M., Pyrzyńska E.: Jakość wędlin tra-
dycyjnych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 86, 2014, 237-243; 
Przybylski W.: Charakterystyka surowca wykorzystywanego w produkcji mięsnych 
produktów tradycyjnych i regionalnych. Monografia pod red. Nauk. Z.J. Dolatow-
skiego i D. Kołożyn-Krajewskiej Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, Kraków, 
73-84; Węsierska E., Szołtysik M., Bączkiewicz M., Parys A., Wróblewska A.: Po-
równanie właściwości wybranych surowych wędlin dojrzewających. ŻYWNOŚĆ. 
Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 6(85), 152-166.
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Nowe produkty w systemie 
„Jakość Tradycja”

Wciąż przybywa producentów, którzy mogą po-
szczycić się certyfikatem „Jakość Tradycja”. W jedynym 
krajowym systemie jakości żywności dla produktów 
tradycyjnych jest już zarejestrowanych ponad 200 
wyrobów.

Baleron tradycyjny, schab tradycyjny, boczek tra-
dycyjny, szynka tradycyjna – Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego „Koniarek”, Andrzej Koniarek, Kozia Góra 
40, 99-307 Strzelce (woj. łódzkie)

Wędzonki produkowane są z mię-
sa wieprzowego ras krajowych – WBP, 
PBZ, kupowanego od rolników z okolicz-
nych wsi, którzy przestrzegają zasad Do-

brej Praktyki Hodowlanej i dobrostanu 
zwierząt, stosują pasze wolne od GMO. 
Wyroby wytwarzane są zgodnie z trady-
cyjnymi recepturami i wędzone z wyko-
rzystaniem drewna bukowego i olcho-
wego. Na zewnątrz mają barwę brązową 

z wiśniowym 
o d c i e n i e m , 
w przekroju ró-
żową – tłuszcz 
przerośnię ty 
w a r s t w a m i 

mięsa. Wędliny mają zwartą konsystencję, a jednocze-
śnie odznaczają się kruchością. Po przekrojeniu plastry 
są miękkie i soczyste. Smak wędzonek jest lekko słony 
z wyczuwalnym dodatkiem przypraw: pieprzu ziołowego, 
gałki muszkatołowej i kardamonu.

Masło ekstra, ser twarogowy tłusty, ser twarogo-
wy półtłusty – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Miechowie, ul. B. Prusa 5, 32-200 Miechów,  
(woj. małopolskie)

Surowcem do produkcji jest 
mleko najwyższej jakości skupo-
wane od rolników karmiących 
krowy paszami wytwarzanymi 
zgodnie z Dobrą Praktyką Rol-
niczą, niezawierającymi GMO. 
Rolnicy dbają o dobro-
stan zwierząt, stosują 
zasady Dobrej Praktyki 
Hodowlanej. Dzięki 
temu twarogi długo 
zachowują świeżość, 
mają niepowtarzalny 

zapach i smak, przypominają wyroby domowe. Wielolet-
nia tradycja i bogate doświadczenie w przetwórstwie mle-
ka sprawiają, że po twarogi z Miechowa chętnie sięgają 
konsumenci. Podobnie jest z masłem, które charaktery-
zuje się wyjątkowym smakiem i zapachem.

Twaróg półtłusty od Dominika – Zakład Przetwór-
stwa Mleczarskiego DOMINIK, Sp. z o.o. Dąbrowa 
6a, 33-311 Wielogłowy (woj. małopolskie)

Ten wyjątkowy twaróg wytwarzany jest zgodnie z tra-
dycją wyłącznie z mleka krowiego. Ma wysoką wartość od-
żywczą, zawiera łatwo przyswajalne 
białko i aktywne bakterie kwasu 
mlekowego, dzięki czemu jest przy-
jazny dla przewodu pokarmowego. 
Twaróg jest lekkostrawny, może 
być stosowany w dietach. Mleko 
do produkcji pochodzi z bazy su-
rowcowej zakładu, z niewielkich 
gospodarstw rolnych, w których 
liczba pogłowia rzadko przekracza 
dziesięć krów, z czystych ekologicznie terenów Beskidu 
Niskiego (Łemkowszczyzna) i Beskidu Sądeckiego. Wie-
le z gospodarstw ma certyfikat ekologiczny. Zwierzęta, 
najczęściej rasy polskiej czerwonej lub jej krzyżówki, są 
zadbane, pasą się na łąkach bogatych w trawy, koniczy-
ny i zioła. Tradycyjny chów, rasy krów i dieta gwarantują 
unikalną wartość odżywczą mleka, które obfituje w sole 
mineralne, białko i tłuszcz doskonałej jakości.

Jogurt Naturalny 9% Klimeko – PPH Klimeko  
Bogusław Klimczak, Dionizów 2, 98-220 Zduńska 
Wola (woj. łódzkie)

Od wieków z mleka uzyskiwało się śmietankę, z któ-
rej po ukwaszeniu wyrabiano masło. Ze zsiadłego mleka 
robiono twarogi, a z twarogu gomółki i sery. W beczkach 
gromadzono serwatkę, maślankę i sfermentowane mle-
ko, którego później używano do polewek, gotowania ryb 
i pito jako napój chłodzący. Fermentacja to podstawa po-
wstania jogurtu. Naturalny uzyskuje się z mleka i bakterii 
kwasu mlekowego. Łatwość produkcji i walory smako-

we sprawiły, że jogurt jest napojem, 
a także dodatkiem do potraw. Jogurt 
naturalny 9%, dzięki zastosowaniu 
termostatycznej metody produkcji, 
jest naturalnie gęsty. Zawiera wy-
łącznie mleko, śmietankę i naturalne 
bakterie. Surowce najwyższej jakości 
i brak przetworzonych składników 

   JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI



11

powodują, że jogurt wyróżnia się smakiem i jakością spo-
śród innych takich produktów.

Chleb żytni na zakwasie z Piekarni Sarnowska – Pie-
karnia Sarnowska, ul. Topolowa 22/2, 62-070 Dą-
brówka (woj. wielkopolskie)

Jest wyrośnięty, z rumianymi bokami i wierzchem, 
złocistą skórką. Po przekrojeniu kolor ma złocisto-szary, 
miękisz średnio zbity, z wyraźnymi oczkami powietrza. 
W smaku chleb jest delikatny z nutą zakwasu żytniego, 
o zapachu charakterystycznym dla mąki żytniej. Nie za-

wiera spulchniaczy, konserwantów, 
polepszaczy, drożdży piekarskich, 
barwników. Wyrabiany jest ręcz-
nie, na żywym zakwasie własnej 
produkcji, który ma już ponad trzy 
lata. Długo zachowuje dobry smak 
i świeżość. Metoda produkcji chle-
ba żytniego na zakwasie w Piekarni 

Sarnowska nie zmieniła się od początku istnienia piekar-
ni. Te same są także maszyny i piece.

Chleb szczeciński – Cech Rzemiosł Spożywczych 
Szczecin, Al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin 
(woj. zachodniopomorskie)

Jego historia sięga końca lat 60. XX wieku. Metodę 
wypieku oparto o niemiecką dokumentację. Wcześniej 
nazywał się Brotstettiner, recepturę znano w latach 30. 
XX wieku. Po II wojnie światowej wrócił do szczecińskich 

piekarni. Chleb Szczeciński 
to pszenno – żytni wypiek 
(60 proc. mąka pszenna, 
40 proc. żytnia), z chru-
piącą skórką, lekko wil-
gotny w środku, mięciutki 
i pachnący. Do jego pro-
dukcji używa się kwasów 
naturalnych, w chlebie nie 
ma emulgatorów, wzmac-
niaczy smaku, barwników. 

Najcenniejszym składnikiem jest zakwas. Dzięki temu 
pokochali go szczecinianie, a także przyjezdni.

Miód nektarowy z Lipki – Pasieka w Lipce, Dariusz 
Serafiński, Lipka 34, 95-010 Stryków (woj. łódzkie)

Wieś Lipka, położona jest w otulinie Parku Krajobrazo-
wego Wzniesień Łódzkich i Rezerwatu Przyrody „Parowy 
Janinowskie”, w znacznej odległości od terenów przemy-
słowych i monokulturowych upraw rolnych. Są tam liczne 
małe gospodarstwa rolne, wiele łąk i nieużytków rolnych. 
Rosną lipy, akacje, trawy polne i zioła – mniszek, mięta, 
nawłoć i wiele innych. W takim otoczeniu świetnie czują 
się pszczoły – mają bowiem stałe pożytki. Obecnie pasieka 
liczy 70 rodzin, ule są drewniane (typ wielkopolski). Przy 

pielęgnacji owadów właściciel 
nie stosuje środków chemicz-
nych. Pozyskuje miód nekta-
rowy, wirowany, niefiltrowany, 
o bogatym intensywnym zapa-
chu i smaku. Od 2015 r. przy 
pasiece działa Zagroda Edu-
kacyjna „Pszczeli Świat”, gdzie 
dzieci i młodzież szkolna po-
znają świat pszczół i przyrody.

Musztarda Wąsoska – Ogródek Dziadunia, Czesław 
Ślusarczyk, Spółka Jawna, ul. Traugutta 27, 42-110 
Wąsosz Dolny (woj. śląskie)

Musztarda jako przyprawa do mięs, wędlin i serów 
znana jest od ponad dwóch tysięcy lat. Jej podstawowym 
składnikiem jest gorczyca używana tysiące lat temu przez 
Chińczyków, starożytnych Greków i Rzymian. Utarte 
ziarna gorczycy mieszano wtedy z octem, oliwą i ziołami, 
stosując ją jako przyprawę ułatwiającą trawienie. O musz-

tardzie pisał nawet William 
Szekspir. Masowo musztardę 
zaczęto produkować w XVII 
wieku, głównie we Francji. Do 
Polski przywędrowała w po-
czątkach XIX w. W okolicach 
Wąsosza musztardę sporządza-
no z dodatkiem chrzanu lub 

miodu. Właściciele firmy wytwarzają ją według receptur 
rodzinnych z naturalnych surowców pochodzących z wła-
snych upraw. Nie dodają sztucznych substancji konser-
wujących. W skład musztardy wchodzą gorczyca, chrzan, 
miód, olej rzepakowy tłoczony na zimno, ocet, cukier, sól, 
sok z cytryny; co zapewnia jej wyjątkowy smak i aromat.

Ogórki konserwowe Krakus – FRUKTUS AGROS 
NOVA Sp. z o.o., ul. Traugutta 130, Wąsosz Dolny, 
42-110 Popów (woj. śląskie)

Receptura ogórków nie zmieniła się od 1965 roku, 
a inspiracją do jej stworzenia były stare przepisy z ksią-
żek kucharskich z początku XX wieku. Do produkcji wy-
korzystuje się wiele przypraw: baldachy świeżego kopru, 
ząbki czosnku, chrzan świeży w plaster-
kach, ziarna ziela angielskiego, pieprzu 
czarnego, gorczycy białej i liście lauro-
we. Zalewa składa się z octu spirytuso-
wego10-procentowego, soli spożywczej 
i cukru. Dzięki temu ogórki mają wspa-
niały smak i nie tracą na jakości. Do sło-
ików trafiają wyłącznie polskie odmiany 
gruntowe. Krakus jest liderem na rynku 
ogórków konserwowych w Polsce; są 
eksportowane m.in. do Anglii, Szwecji, 
Australii i na Maltę.
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Uszanowanie 
chleba

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba...
Tęskno mi, Panie...

„Piosenka moja”, Cyprian Kamil Norwid

Często nie potrafimy docenić wysiłku, jakiego 
wymaga zdobycie lub wyprodukowanie konkretnej 
rzeczy, gdy kupujemy ją w sklepie za niewielkie pie-
niądze, a nie wiemy, jak wygląda cykl produkcyjny. Doceniamy produkt; 
jego jakość, przydatność i trud wyprodukowania dopiero wtedy; gdy na-
gle go zabraknie lub sami usiłujemy go wyprodukować…

Oczekiwanie na wypiek
Dawniej chleba nie kupowano w sklepie. Nie był dostępny codzien-

nie i o każdej godzinie, zawsze świeży i w wielu asortymentach. Był wy-
piekany w domu, raz w tygodniu, albo raz na dwa tygodnie, zależnie od 
zamożności gospodarza, a także od dostępu do surowca podstawowego, 
czyli mąki odpowiedniej jakości. Bywały lata, gdy z pola nie zbierano 
zbyt wiele żyta, czy znacznie wtedy droższej, bo rzadziej uprawianej 
pszenicy, i nie było czego przemielać na domowych żarnach. Chleb był 
ceniony i szanowany, bo nie zawsze codziennie dostępny.

Gdy po wielu godzinach oczekiwania wyjmowano z pieca duże 
bochny, po całym domu rozchodził się wspaniały aromat świeżego 
chleba. Ten zapach, zapamiętywany na całe życie, zawsze kojarzył się 
z poczuciem bezpieczeństwa i nasycenia. Już małe dzieci wiedziały, ile 
troski, wysiłku i staranności wymagało upieczenie chleba.

Tej umiejętności uczono się od doświadczonych gospodyń, bo to 
sztuka trudna i wymagająca – trzeba pamiętać o wielu zasadach postę-
powania z surowcami podstawowymi: mąką, wodą, drożdżami; a także 
wiedzieć, co robić, podczas wytwarzania tego wyjątkowego produktu. 
Niekiedy zapominają o tym współcześni wytwórcy pieczywa, bo nie 
można ich nazywać piekarzami – ci znają swoje rzemiosło.

SymbOl dOStatku i pOmyślnOści
W polskiej tradycji i kulturze chleb zawsze zajmował zaszczytne 

miejsce. Był symbolem pożywienia, a także dostatku i pomyślności. 
Otaczano go szacunkiem i czcią w życiu codziennym i w chwilach uro-
czystych, podniosłych dla człowieka, od urodzenia do śmierci.

W wielu domostwach chleb leżał przez cały dzień na stole, okry-
ty białym płótnem. Każdy domownik czy gość mógł się nim posilić 
o dowolnej porze. Wszyscy przestrzegali wtedy zasady, że nie może 
zmarnować się nawet okruszyna, bo uzyskanie chleba wymaga cięż-
kiej pracy wielu ludzi, począwszy od rolnika siejącego ziarno jesienią 
lub wiosną.

Po żniwach, zebrane, świeżo wymłócone cepami ziarno, mielo-
no na domowych żarnach albo wieziono w workach, umieszczonych 
na wozie ciągniętym przez konie, do pobliskiego młyna, by po kilku 
godzinach przywieźć do domu białą mąkę i otręby. Z mąki, z ziarna 
z nowego żniwa, pieczono chleb, na który czekali wszyscy ci, którzy, 
wykonując poszczególne prace „od pola do stołu”, uczestniczyli w jego 
wytworzeniu. Znali ten trud i nie mogli chleba nie szanować.

Kilka stuleci wstecz żyła tak większość mieszkańców naszego kraju 
na wsi i w mniejszych miastach. Każdy z nas, osób mieszkających obec-
nie w Polsce, jest spadkobiercą tej tradycji; bo ma wśród przodków, 
nie dalej niż trzy-cztery pokolenia wstecz, rolnika, producenta ziarna, 
w którego domostwie wypiekano chleb. I otaczano wypiek należnym 
uszanowaniem.

prOdukt żywnOściOwy
Rozwój przemysłu, nazywany często rozwojem społecznym, spo-

wodował, że coraz więcej ludzi nie pracowało bezpośrednio w rolnic-
twie, zamieszkało w miastach, coraz dalej od pól uprawnych. Z poko-
lenia na pokolenie osoby te traciły poczucie uczestnictwa w procesie 
wytwarzania „chleba naszego powszedniego”, zapominając także o na-
leżnym mu uszanowaniu.

Doszło do tego, że dziś pieczywo jest produktem żywnościowym, 
który w ocenie obserwujących to zjawisko, jest najbardziej marno-
trawiony. Najwięcej znajduje się go na osiedlowych śmietnikach, ma 
też największy udział w zwrotach do producenta w grupie produktów 
żywnościowych.

To skutek tego, że jest zbyt tani, by kupujący zastanawiali się, 
czy nie biorą go za dużo. Także zamawiający pieczywo do punktów 
sprzedaży, chyba właśnie z tego powodu i wskutek dziwnych, moim 
zdaniem, uregulowań dotyczących zwrotów towaru, jakim jest pie-
czywo świeże, ze sklepu do dostawcy, będącego najczęściej jego pro-
ducentem; nie myślą o tym, że towar może się nie sprzedać i będą 
mieli straty. A chcąc uniknąć sytuacji, że zabraknie pieczywa i klienci 
odejdą, nie analizują dokładnie popytu na pieczywo w poszczególne 
dni tygodnia w normalnych okresach roku, a także w wakacje czy 
przed świętami.

pieczywO złej jakOści
Często słyszy się opinię, że pieczywo produkowane w Polsce jest 

złej jakości. W dużej mierze to wina naszej niekonsekwencji. Dlaczego, 
przy tak dużej liczbie producentów pieczywa i punktów jego sprzedaży, 
ponownie kupujemy pieczywo tam, gdzie uznaliśmy, że nie jest dobre? 
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W tym samym sklepie, od tego samego wytwórcy. W przypadku in-
nych produktów stosujemy zasadę, że jakość musi kosztować, ale, jeśli 
chodzi o chleb, protestujemy, gdy cena rośnie 10-20 groszy za boche-
nek, co oznacza wzrost miesięcznych wydatków na pieczywo o kilka 
złotych. Nie łączymy podniesienia cen ze wzrostem płacy minimalnej 
i minimalnej stawki godzinowej.

A produkcja pieczywa to proces długi: czaso- i pracochłonny. 
Wymaga dużej wiedzy i stosowania surowców odpowiedniej jakości. 
Znamy ludowe porzekadło „Nie z każdej mąki będzie chleb”. I chociaż 
nie dotyczy ono produkcji pieczywa, to przedstawia sytuację w piekar-
stwie, bo należy stosować odpowiedniej jakości mąkę do konkretnego 
rodzaju pieczywa. Jest to szczególnie trudne w okresie pojawienia się na 
rynku mąki pszennej z ziarna z nowych zbiorów. Z uwagi na warunki 
pogodowe w okresie wegetacji roślin i zbioru, ziarno pszenicy ma nieco 
inne cechy jakościowe i do uzyskanej z niego w młynie mąki piekarz 
musi dostosować proces wypieku. Mamy bowiem do czynienia z pro-
duktem naturalnym, zmiennym w poszczególnych latach.

cenne żywieniOwO
Pieczywo jest produktem cennym, zachęcają do jego spożywania 

dietetycy i specjaliści z zakresu prawidłowego żywienia. Dzieje się tak, 
ponieważ pieczywo dostarcza wielu cennych substancji, które są nie-
zbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Są to węglowo-
dany złożone (skrobia), białko roślinne, witaminy z grupy B i składniki 
mineralne, głównie żelazo, magnez i cynk.

Podstawowe rodzaje pieczywa, wytwarzane z mąki pszennej lub 
żytniej (albo z obydwu rodzajów mąki – pieczywo mieszane); wody, 
soli i drożdży; zawierają bardzo mało tłuszczu, a pieczywo razowe jest 
cennym źródłem błonnika. Pieczywo jest też dobrym źródłem energii 
dla organizmu. Ziarno pszenicy i wytworzona z niego mąka nie zawie-
rają substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Co więcej, mogą 
być, w prawidłowych warunkach, przechowywane przez długi czas (na-
wet kilka lat), nie tracąc na jakości i nie nabywając cech szkodliwych. 
Prawidłowe warunki przechowywania łatwo osiągnąć nawet w domu, 
nie ponosząc dużych kosztów.

pieczywO w prOfilaktyce zdrOwOtnej
W zależności od sposobu wytwarzania ciasta (najpopularniejsze: 

na rozczynie drożdżowym lub na zakwasie), a także użytych surow-
ców, czyli dodatków wzbogacających wartość odżywczą pieczywa lub 
jego smak, powstają różne rodzaje pieczywa. Wśród nich jest specjalne 
polecane w profilaktyce określonych chorób np. przy otyłości - pie-
czywo o obniżonej kaloryczności (z dodatkiem otrąb lub błonnika): 
przy cukrzycy – pieczywo wysokobiałkowe o obniżonej kaloryczności, 
a przy nadciśnieniu tętniczym – niskosodowe, z mniejszą ilością soli. 
Produkowane jest także pieczywo bezglutenowe dla osób ze stwierdzo-
ną nietolerancją glutenu (różne typy celiakii).

Surowcami dodatkowymi przy produkcji różnych typów pieczywa 
mogą być np. mleko i przetwory mleczne, owoce i warzywa (w formie 
suszonej lub świeże), zioła (np. kminek, czarnuszka), nasiona roślin 
oleistych (np. siemię lniane, słonecznik, sezam) czy też mąka lub płatki 
z ziarna owsa, jęczmienia czy gryki.

Ilość i jakość spożywanego pieczywa musi być dostosowana do 
wieku, płci, stanu zdrowia i trybu życia (wykonywanego zawodu - pra-
ca fizyczna czy przysłowiowe siedzenie za biurkiem; poziom aktywno-
ści fizycznej poza pracą).

chleb nie tuczy
Nie tyje się od jedzenia chleba, ale od jedzenia nadmiernych jego 

ilości, czemu towarzyszy zazwyczaj spożywanie innych produktów 
w wymiarze zbyt dużym. Gdy ogranicza się spożycie pieczywa, lub cał-
kowicie z niego rezygnuje, wtedy starannie kontroluje się ilość i jakość 
spożywanych pokarmów, często pod kontrolą dietetyka. I nie zapomi-
na o odpowiedniej aktywności fizycznej.

Po kilku tygodniach lub miesiącach prawidłowego odżywiania, za-
leżnie od liczby zbędnych kilogramów, uzyskuje się upragniony efekt, 
czyli osiąga odpowiednią do wzrostu i wieku masę ciała i dobre samo-
poczucie. To oczywiste, skoro organizm dostaje pożywienie zbilanso-
wane ilościowo i jakościowo dopasowane do trybu życia.

Taki efekt można też osiągnąć, nie rezygnując z pieczywa, pod warun-
kiem, że będzie ono dobre jakościowo, spożywane jako składnik ilościo-
wo-jakościowej diety, a nie jako dodatkowa przegryzka między posiłkami.

Warto o walorach pieczywa pamiętać, ponieważ długotrwałe eli-
minowanie go z jadłospisu może mieć negatywne skutki dla zdrowia. 
To samo dotyczy rezygnacji z glutenu, gdy nie jest to konieczne, czyli 
specjalista nie potwierdził nietolerancji.

W marcu tego roku ukazała się w Internecie informacja Amery-
kańskiego Stowarzyszenia Zapobiegania Chorobom Serca. Wynika 
z niej, że na podstawie obserwacji lekarzy potwierdzono, że w ostatniej 
dekadzie wśród pacjentów, u których zdiagnozowano cukrzycę typu 
II, znacząco wzrosła liczba osób, które stosowały przez kilka lat dietę 
bezglutenową.

więcej mądrej edukacji
Na szczęście, obserwuje się ostatnio w Polsce, stopniowy odwrót 

od oskarżania chleba i glutenu o wszelkie schorzenia, a zwłaszcza oty-
łość wśród dzieci. Prowadzone są akcje edukacyjne dla konkretnych 
grup społecznych i wiekowych; szkoda, że nie ogólnokrajowe i przed-
stawiające argumenty „za”. Niestety w materiałach edukacyjnych po-
jawiają się błędy, najczęściej wskutek pośpiechu i braku ogólniejszego 
spojrzenia na zagadnienie.

Zapewne jeszcze dużo czasu minie, zanim niektóre troskliwe 
mamy przestaną mówić do dzieci, dając im kanapkę do szkoły: „Jeżeli 
nie będziesz głodny, to nie jedz chleba, ale zjedz przynajmniej wędli-
nę”. Przecież wędlina jest nadal droższa niż kromka chleba. Ale czy 
zdrowsza? Tylko razem: kromka chleba i plasterek wędliny, w połącze-
niu z warzywami i nabiałem (kefir, jogurt lub serek), stanowią pełno-
wartościowe drugie śniadanie.

Nadal dajemy dzieciom pieniądze na bułkę, a one najczęściej ku-
pują chipsy lub inne produkty, których nie powinny jeść na co dzień. 
Edukacji w tym zakresie nigdy za dużo.

Lekki optymizm poczułam w Hali Mirowskiej, stojąc w kolejce po 
chleb i ser przy stoisku z regionalnymi produktami spożywczymi. Pod-
szedł tam tata z kilkuletnią córeczką i zapytał, „Jakie ciastko kupimy?”. 
Takie produkty regionalne też tam były. Ona zaś odpowiedziała „Gra-
hamkę” i tata się zgodził. Ta dziewczynka na pewno będzie wiedziała, 
co oznacza uszanowanie chleba.

jadwiga rothkaehl, 
Stowarzyszenie młynarzy rzeczypospolitej polskiej

fot. i. byszewska

Dofinansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetwo-
rów Zbożowych w ramach zadania realizowanego przez Krajowy 
Związek Rewizyjny Spółdzielni "SCh"
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Kierunek  
– zrównoważone 
rolnictwo,  
zdrowa dieta

europejski komitet ekonomiczno-Społeczny obra-
dował 7 grudnia br. nad wkładem społeczeństwa oby-
watelskiego w rozwój kompleksowej polityki żywno-
ściowej w ue. dyskusja toczyła się w Sekcji rolnictwa, 
rozwoju wsi i środowiska naturalnego. 

Pod dyskusję poddano Opinię EKES liczącą 13 stron, 
więc przedstawiamy tylko wnioski, skrótowo sformuło-
wane dla artykułu. Poza wnioskami i zaleceniami doku-
ment ten zawiera wprowadzenie w problematykę zrów-
noważonych systemów żywnościowych; diagnozę, które 
elementy obecnych ram politycznych są nieskuteczne 
wobec wpływu żywności na zdrowie, na środowisko 
i cele społeczne i nowe tendencje wzorców konsumpcji 
oddziałujących na zmiany produktów spożywczych. Da-
lej Opinia naświetla rolę społeczeństwa obywatelskiego 
w rozwoju bardziej wyważonej polityki żywnościowej 
i jej wizję opisującą cele i strukturę kompleksowej poli-
tyki żywnościowej UE oraz plan działania potrzebny, by 
wizję można było spełnić. 

produkty lokalne atutem rynku
„EKES wzywa do opracowania kompleksowej polityki 

żywnościowej w UE, by zapewnić zdrową dietę w ramach 
zrównoważonych systemów żywnościowych, 
połączenia rolnictwa z żywieniem i usługami 
ekosystemowymi oraz zapewnienia łańcuchów 
dostaw gwarantujących ochronę zdrowia pu-
blicznego dla wszystkich grup społeczeństwa 
europejskiego”. 

Według EKES, obecne ramy polityki 
UE nie zapewniają całościowej spójności, 
niezbędnej, by poradzić sobie z wieloma 
przewidywanymi wyzwaniami dla global-
nych i unijnych systemów żywnościowych. 

Komitet zwraca uwagę na znaczenie 
żywieniowe i kulturowe żywności oraz jej 
rolę społeczną i środowiskową, zalecając, by 
bogaty wybór produktów spożywczych - re-
gionalnych i lokalnych specjalności dostęp-
nych w UE był prawdziwym atutem, któ-
ry należy wykorzystać w jeszcze większym 
stopniu. 

Natomiast w łańcuchu dostaw żywności powinno 
się wykorzystać siłę przemysłu i handlu detalicznego, by 
przyspieszyć przestawienie się konsumentów na zrówno-
ważoną konsumpcję. 

Należy też bardziej docenić liczne inicjatywy lokalne 
i regionalne wspierające alternatywne systemy żywno-
ściowe, bowiem pozwalają one bliżej wiązać producen-
tów i konsumentów, tworzą nowe warunki dla lokalnych 
przedsiębiorstw i nowe miejsca pracy, a także odbudowują 
więzi między społecznościami a żywnością. 

Dalej EKES zwraca uwagę na problemy braku infor-
macji dla konsumentów o wpływie żywności na środowi-
sko i na społeczeństwo, więc apeluje o nowy inteligentny 
system zrównoważonego etykietowania żywności.

potrzebna grupa robocza
EKES, do opracowania planu działania na rzecz kom-

pleksowej polityki żywnościowej, proponuje stworzenie 
grupy roboczej wspierającej UE w realizowaniu celów 
zrównoważonego rozwoju związanych z żywnością. Ma 
być do tego wykorzystana tzw. tablica wyników UE, która 
obejmowałaby wskaźniki określające postęp i stanowiła 
metodę monitorowania osiągnięć w realizacji wyznaczo-
nych celów. 

W perspektywie długoterminowej, EKES zachęca Ko-
misję do ustanowienia dyrekcji generalnej ds. żywności, 
zajmującej się regulacjami, legislacją i egzekwowaniem 
przepisów. 

jolanta kamieniecka 

Zainteresowani szerokim, a nawet globalnym spojrze-
niem na politykę żywnościową znajdą dokument, po jego 
redakcji końcowej, na stronie internetowej EKES; w ory-
ginale EESC.

   VADEMECUM – UnIA EURoPEJskA



15

Nie tylko kebab
Kuchnia turecka przebojem wkroczyła do polskich 
miast i miasteczek, a właściwie jedno jej danie – ke-
bab. Szybko stał się równie popularny jak amery-
kański hot dog. Trochę szkoda, bo kuchnia z Turcji 
jest bogata, odkrywa wiele ciekawych smaków. 
Na szczęście w barach z kebabem jest coraz więcej 
innych tureckich potraw.

Różnorodność kuchnia Turcji zawdzięcza pełnej 
zwrotów historii Azji Mniejszej. Wśród potraw moż-
na znaleźć takie, gdzie widać wpływy kuchni chińskiej, 
środkowoazjatyckiej, greckiej, a nawet francuskiej. Ale 
przeważają dania regionalne, będące dumą Turków. Jest 
jeszcze jeden ważny powód do chwały – Turcja należy 
do nielicznych państw, które może wyżywić się samo-
dzielnie. Zawdzięcza to wyjątkowemu klimatowi – plo-
ny zbiera się nawet trzy razy w roku.

Oliwki i bakłażany
Turcja słynie z oliwek i tłoczonej z nich oliwy, której 

dużo eksportuje. Dla wielu może być zaskoczeniem, że 
oliwka oliwce nierówna. W Turcji uprawia się aż 86 od-
mian tej rośliny, a oliwę dodaje się do większości potraw 
– ciepłych i zimnych.

Z kolei wśród warzyw pierwsze miejsce zajmuje ba-
kłażan. Turcja jest czwartym ich producentem na świecie. 
Bakłażan to obowiązkowy składnik licznych potraw; od 
sałatek, przez gulasze, na kebabach kończąc. Bakłażanom 
często towarzyszą pomidory, ziemniaki, papryka, cukinia, 
ogórki, kapusta, dynia, kalafior, cebula, a nawet ruko-
la. Na tę rozmaitość zieleniny można się natknąć nawet 
w najmniejszym barku. Najczęściej warzywa podaje się 

nadziewane innymi warzywami, ryżem lub mięsem. Za-
tem znajdzie coś dla siebie nawet osoba jedząca wyłącznie 
rośliny.

Bez wieprzowiny
Tradycja i względy religijne wpłynęły na stosunek Tur-

ków do mięsa. Nie jedzą co prawda wieprzowiny i krwi 
zwierzęcej, ale poza tym celebrują jedzenie i picie. Najbar-
dziej znane tureckie danie – kebab, zgodnie z powtarzaną 
legendą, to zasługa kucharza Iskandera z Bursy, który wy-
nalazł ruszt do jego robienia. Iskander wpadł na pomysł, 
by ruszt był pionowy, wypełniony gorącym węglem, dzię-
ki czemu wbite na mieczu mięso barana, powoli się opie-
kało, a spływający tłuszcz sprawiał, że było soczyste. Tak 
przyrządzone kawałki mięsiwa (baraniego, jagnięcego lub 
wołowego) „pakuje się” obecnie w chlebek pita, dodając 
rozmaite sosy i surówki.

Potrawy mięsne zawsze po-
dawane są z dużą ilością wa-
rzyw. Co ciekawe, mięso mielo-
ne bardzo często stanowi farsz 
do warzyw. Z kolei warzywa są 
nierzadko oddzielnymi dania-
mi. Smaży się je z cebulą i po-
midorami w dużej ilości oliwy 
z oliwek, solą, cukrem, czasem 
czosnkiem. Podaje się takie da-
nia także na zimno.

Regionalne  zwyczaje 
kulinarne

Turcja to duży obszarowo 
kraj, więc nic dziwnego, że 
poszczególne regiony słyną ze 
specyficznych potraw. W oko-
licach nadmorskich wiele dań 

Kwiaty cukinii nadziewane bulgurem

Chleb turecki
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przyrządzanych jest z ryb i owoców 
morza, natomiast w głębi kraju do 
większości wykorzystuje się jarzyny 
i mleko.

Powszechnie lubianym przy-
smakiem z mleka jest gęsty jogurt 
o lekko słonym smaku, który sta-
nowi bazę wielu sosów i napojów. 
Ulubionym zaś napojem ajran (po 
turecku ayran) wytwarzany z jogur-
tu i wody w proporcji 2:1 lub 1:1. 
Zazwyczaj dodaje się do niego sól, 
a czasami też pieprz. Wspaniale sma-
kuje z posiekaną świeżą miętą. Ajran 
pije się schłodzony, często jest do-

Zupa z soczewicy 
(mercimek çorbası)

Składniki
jedna cebula, jeden duży ziemniak, dwie fili-
żanki czerwonej soczewicy, jedna marchew, 
2 łyżki koncentratu pomidorowego, 2 ząbki 
czosnku, łyżka masła, olej, sól, pieprz, papryka 
ostra, mięta, tymianek, kminek, 1,5 l bulionu
Przygotowanie
Soczewicę wypłukać i pozostawić w wo-
dzie na 30 min. Cebulę, czosnek, ziemniaki 
i marchewkę obrać, pokroić w kostkę. Pod-
smażyć posiekaną cebulę na oleju z masłem, 
dodać ziemniaki i marchew, zalać bulio-
nem. Gotować do miękkości, dodać socze-
wicę, gotować aż soczewica będzie miękka 
– około 15 min. Zmiksować składniki, dodać 
przecier pomidorowy i pozostałe przyprawy. 
Podawać w miseczkach. Posypać czerwo-
ną tłuczoną papryką, ewentualnie podawać 
z grzankami polanymi oliwą z suszonych po-
midorów.

16 SMAK I TRADYCJA

datkiem do kebabu. Na tureckiej prowincji napojem 
tym podejmuje się gości.

W „kebabowniach” w Polsce ajran to podstawowy do-
stępny napój. Coraz więcej Polaków sięga po niego, szcze-
gólnie w upały, ponieważ doskonale gasi pragnienie.

Produktem, bez którego nie byłoby i regionalnych, 
i narodowych dań, jest salça, czyli lubiany też przez Po-
laków przecier pomidorowy. Popularne w Turcji są także 
przeciery z innych warzyw sezonowych np. z czerwonej 
papryki. Przecier z pomidorów, zgodnie z tradycją, przy-
gotowuje się z ostatniego w sezonie zbioru pomidorów. 
Pakuje się je w worki i wystawia na dach, gdzie fermen-
tują w promieniach słońca. Następnie sfermentowane 
pomidory przeciera się przez sito, doprawia solą i czosn-
kiem, i ponownie wystawia na dach, od czasu do czasu 
mieszając. Salça jest gotowa, gdy z masy odparuje nad-
miar wody. Tak przygotowany przecier zachowuje smak 
świeżych pomidorów. Dodawany jest do zup, sosów i wie-
lu rozmaitych dań.

Herbata w tulipanach
Narodowym napojem Turków jest herbata, czyli çay. 

Zbiera się ją nad Morzem Czarnym, przede wszystkim 
w okolicach miejscowości Rize, skąd pochodzą najbar-
dziej znane marki, np. Çaykur. Pierwsze plantacje zakła-
dali Gruzini. Turcy piją herbatę w małych szklaneczkach 
o kształcie tulipanów. Powinna być gorąca i słodka. Piją 
ją wszyscy, jest obecna nie tylko w domach, restauracjach 
czy cukierniach, lecz także... na ulicy. Stale spotyka się 
kelnerów i drobnych sprzedawców, którzy na tackach nio-
są kilka szklaneczek. Na bazarach, przy sklepach, czy po 
prostu na chodniku handlarze mają przenośne kuchenki 
gazowe i dzień zaczynają od zaparzenia herbaty. Zimą na-
pój rozgrzewa, a w gorące dni gasi pragnienie. Na każdym 
spotkaniu, towarzyskim czy biznesowym, obowiązkowo 
podaje się herbatę. Sięga się po nią wielokrotnie w ciągu 
dnia, zawsze kończy posiłek.

Bulgur, surówki, wołowina
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Ważnym napojem jest także kawa, czyli 
kahve, parzona w tygielkach, a właściwie 
mielone ziarna gotowane są razem z cu-
krem. Gdy kawa jest wystarczająco 
mocna, przelewa się ją do maleń-
kich pojemniczków – filiżanek 
bez uszka. Kawę podaje się 
słodką, bez cukru lub pół-
słodką.

Narodowym napojem 
alkoholowym w Turcji 
jest raki, wódka anyżowa 
o lekkim smaku lukrecji. 
Raki podaje się mocno 
schłodzoną, zmieszaną pół 
na pół z wodą. Zmienia wte-
dy kolor na mleczny i otrzy-
muje nazwę – „mleko lwa”. Do 
raki podaje się przystawki: m.in. 
twaróg z owczego mleka, faszerowane 
liście winogron, pastę z ikry dorsza, sma-
żoną cukinię z sosem jogurtowym; a także 
pastirmę, czyli wędzone mięso wołowe przygotowy-
wane zgodnie z wieloletnią tradycją (najpierw solone, su-

szone, przyprawiane kminem 
rzymskim, ostrą papryką, 

czosnkiem i kozieradką, 
a potem moczone w go-
rącej wodzie i suszone 
na świeżym powietrzu). 
Przystawki je się wy-
łącznie palcami.

Zupa, czyli çorba
Turcy uwielbiają 

zupy. Jedzą je w ogrom-
nych ilościach przez cały 

dzień, czyli na śniadanie, 
obiad i kolację. Typową zupę 

gotują na wywarze mięsnym, 
rzadko na wodzie. Zagęszczają ją 

mąką, żółtkami wymieszanymi z so-
kiem z cytryny lub jogurtem. Zupy jedzą 

letnie, wręcz zimne.
Wśród zup króluje ta z soczewicy gotowana na wiele 

sposobów np. z kaszą bulgur i warzywami. Popularna jest 
także zupa ze zsiadłym mlekiem i mąką, do której często 
dodaje się pomidory, różne warzywa i natkę pietruszki; 
zupa cytrynowa z jajkiem; jogurtowa z ryżem i miętą; flaki 
czy rosół z kury.

Wszystkie zupy Turcy jedzą z chlebem, dzięki czemu 
jest to posiłek tak pożywny, że na ogół na zupie się kończy.

Popularność zup sprawia, że w miastach tureckich są 
bary oferujące wyłącznie to danie, są też w menu zarówno 
wykwintnych restauracji, jak i najtańszych lokali gastro-
nomicznych.

Na słodko
Turecki posiłek obowiązkowo kończy się deserem: 

mlecznym lub ciastem. Najpopularniejsze słodkości to 
bakława (baklava) – ciasto listkowe przełożone war-
stwami pokrojonych orzechów włoskich lub migdałów, 
z cukrem albo miodem, polane lukrem bądź syropem 
z wody, cukru i soku cytrynowego, posypane zmiażdżo-
nymi, niesolonymi orzeszkami pistacjowymi; kadayifi 
– smażone ciasto, przypominające cieniutki makaron, 
zanurzone w słodkim syropie, lokum – kolorowe gala-
retki o w różnych kształtach z cukru, skrobi, orzechów, 
daktyli, wiórków kokosowych czy wody różanej, tulum-
ba – smażone ciasto zamarynowane w słodkim syro-
pie czy salep – korzenie jednego z gatunków storczyka 
z mlekiem i cynamonem. I oczywiście chałwy o wielu 
smakach, a także marcepan.

Tekst i zdjęcia: 
Jolanta Zientek-Varga

Świeżo robiony twaróg, gotowany dwie godziny, 
wymieszany z mąką i cukrem. Na wierzchu lody 

śmietankowe.

Pieczone sardynki na pierzynce cebulowej z pomidorami i cytryną
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Rarytasy 
z koziego mleka

Dorota – przewodniczka stada, Antylopa, Bezucha, 
Diabeł, Ula, Danusia, Ozi, Zosia, Lutka, Koral, Mar-
celinka, Wiesia, Fiołek, Kłapouszek, Natręt, Księżnicz-
ka, Adaś, Szpak, Czekoladka, Marceli, Kasia… W go-
spodarstwie  państwa Kamili i Marcina Wojnowskich 
jest 46 kóz. Wszystkie kózki mają imiona i reagują na 
wołanie.

Gospodarstwo Qzko znajduje się w gminie Siedlisko 
(powiat nowosolski), położonej w południowo–zachod-
niej części Ziemi Lubuskiej, ok. 800 metrów od rzeki 
Odra. Gmina Siedlisko jest otoczona kompleksem prze-
pięknych lasów, które graniczą z gospodarstwem. Lasy sta-
nowią około 38% powierzchni terenu powiatu nowosol-
skiego, co dodatkowo uatrakcyjniają: bogate w runo leśne 
i zwierzynę łowną. W powiecie znajdują się jeziora, rzeki, 
strumyki, malownicze wzgórza i doliny, jary, wszystko to, 
co natura może stworzyć. Amatorzy turystyki pieszej i ro-
werowej mają tu doskonałe warunki do rekreacji na świe-
żym powietrzu. Ponadto rzeka Odra, umożliwia uprawia-
nie turystyki wodnej. Odbywają się tu spływy tratw „Odra 
Advenrute” na trasie Nowa Sól – Szczecin. W Nowej Soli 
znajduje się port rzeczny oraz przystań kajakową.

Państwo Wojnowscy zajmują się w głównie produk-
cją mleka, serów, mydeł i kremów z naturalnego kozie-
go mleka. Wszystkie produkty są wytwarzane w sposób 

ekologiczny bez używania środków chemicznych. Kozy 
są czyste, karmione w naturalny sposób i regularnie ba-
dane. 

Ponadto w ramach agroturystyki, gospodarstwo 
Qzko oferuje całoroczne miejsce wypoczynkowe – duży 
pokój dla jednej rodziny. Jest to również gospodarstwo 

Kamila Wojnowska
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edukacyjne – prowadzone są warsztaty rękodzielnicze, 
pokazy wytwarzania mydła oraz zajęcia ze sztuki sero-
warskiej.

Serowarnia
Dużo można mówić o dobroczynnych właściwościach 

produktów pochodzenia koziego. Mleko kozie można 
spotkać w wielu natu-
ralnych kosmetykach 
– dziś również w natu-
ralnych mydłach. Po-
nadto jest ono naj-
bardziej bliskie ideału 
żywności, gdyż jego 
struktura chemiczna 
jest zdumiewająco po-
dobna do mleka matki. 
Kubek koziego mleka 
dostarcza 33% dzien-
nej zawartości wapnia, 
17% dziennej zawarto-
ści białka. Kozie mleko 
zawiera również wita-
miny A, D oraz kwas 
foliowy w małym stop-
niu witaminę B12.

W Serowarni Qzko 
sery wytwarzane są wyłącznie z mleka koziego. Sery bia-
łe śmietankowe, z rodzynkami, z żurawiną. Specjalnością 
gospodarstwa są wędzone sery pod nazwą Qźlaki wyko-
nywane są na podobieństwo oscypka. W ofercie znajduje 
się także „Ser Karolacki” w kilku smakach (zioła, czosnek, 
suszone pomidory), a także twarożki śniadaniowe – świe-
że ze szczypiorkiem  i innymi ziołami.

Mydlarnia Qzko
„Oliwka”, „Czerwona i Zielona glinka”, „Orchidea”, 

„Zielone jabłuszko”, „Malinka”, „Bez” to tylko niektóre 
z kosmetycznych rarytasów wytwarzanych w gospodar-
stwie  Qzko. Wszystkie mydła wytwarzane są na bazie 
naturalnej – oleju palmowego i oliwy z oliwek. Dodają 
do nich naturalne składniki mineralne, roślinne, ziołowe, 

owocowe. Państwo Wojnowscy wyrabiają naturalne „ko-
zie” mydełka, odwołując się do technologii znanych już 
w starożytności. Walory kozich preparatów kosmetycz-
nych cenione były przez piękna królową egipska Kleopatrę, 
która ponoć codziennie kapała się w kozim mleku (a może 
po prostu używała mydeł zrobionych z koziego mle-

ka...). Niezależnie jak 
było, słynęła z urody 
i alabastrowej skóry, 
co potomni przypisują 
dobroczynnemu dzia-
łaniu koziego mleka.

Dziś także mleko 
kozie można spotkać 
w wielu naturalnych 
kosmetykach, również 
w naturalnych my-
dłach. Mleko kozie za-

warte w mydle ożywia i zmiękcza skórę, koi podrażnienia, 
jest doskonałe zwłaszcza do pielęgnacji cery suchej i deli-
katnej, podrażnionej i wrażliwej.

Państwo Wojnowscy od kilku lat biorą udział w kon-
kursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” 
i mogą poszczycić się zdobytymi w nim „Perłami”: 
w 2014 r. za ser zamkowy a w  2016 r., wspólnie z Mał-
gorzatą i Grzegorzem Koza (Fisch-Net), za  Wojnowskiego 
sandacza w Wojnowskim serze. W 2017 r. otrzymali no-
minację do nagrody „Perła”: za masło swojskie, oczywiście 
z koziego mleka.

Fot. Archiwum rodzinne Qzko; I. Byszewska

Masło swojskie z mleka koziego, nominacja 2017

Marcin Wojnowski
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Gęsina znana 
od dawna
Gęś symbolizuje przede wszystkim gadatli-
wość, lecz także miłość i szczęście małżeń-
skie. Znana nam współcześnie gęś domowa 
pochodzi od trzech gatunków gęsi dzikich. 
W Polsce jej hodowla ma długą tradycję, 
a wyjątkowo mocno splotła się z dziejami 
Kujaw i Pomorza.

W starożytnym Egipcie utożsamiano gęś 
z ambicją i wolnością. Celtowie kojarzyli ją 
z męskimi wojownikami, dlatego też hodowali 
te ptaki bardziej dla przyjemności, niż ze wzglę-
dów kulinarnych. W Imperium Rzymskim 
była z kolei atrybutem boga wojny – potężnego 
Marsa. W Rzymie stała się również symbolem 
czujności po tym, jak w 390 r. p.n.e. gęganie 
ostrzegło mieszkańców przed nadchodzącymi 
Galami. W starożytnej Grecji przedstawiano 
gęś obok bogów – Apolla, Hery czy Erosa. Na-
tomiast w wierzeniach ludowych ptak ten kojarzony był z ga-
datliwością i opiekuńczością.

Od dzikiej do domowej
Gęsi żyjące w naturze są ptakami wędrownymi, spotyka-

nymi na całym świecie, w różnych strefach klimatycznych. 
Można je spotkać zarówno w niedostępnych regionach – na 
Grenlandii, Alasce czy w północno-wschodniej Syberii (gęś 
śnieżną), jak i w rejonach egzotycznych np. na Hawajach, 
gdzie zamieszkują skąpo porośnięte trawą i rzadkimi krze-
wami stoki gór wulkanicznych do wysokości 2000 m n.p.m.

Znana współcześnie gęś domowa (Anser domesticus) 
pochodzi od trzech gatunków gęsi dzikich, czyli europej-
skiej gęsi gęgawej (Anser anser), która została udomowiona 
3000 lat temu na terenie Europy; gęsi chińskiej – gar-
bonosej (Cygnopsis cygnopsis), udomowionej w Chinach 
w tym samym czasie, i gęsi kanadyjskiej, zwanej berniklą 
(Branta canadensis), która została udomowiona w XVIII 
w. w Ameryce.

Już w średniowieczu
Hodowla gęsi ma w Polsce długą tradycję. Niemal 

w każdej wiejskiej zagrodzie czy folwarku; tam, gdzie były 
sprzyjające warunki (potoki, stawy, pastwiska, ugory), trzy-
mano gęsi – ptaki mało wymagające i samowystarczalne, 
bo pasące się na trawie. Od wczesnego średniowiecza do 
czasów współczesnych chów gęsi miał i ma wyjątkowe zna-
czenie dla polskich gospodarstw przydomowych. Obecnie 
gęsi utrzymuje się przede wszystkim z dwóch powodów – 
na mięso, a także, by pozyskiwać pierze, które uważane jest 

za jeden z najdroższych i najlepszych 
materiałów do produkcji poduszek, 
kołder czy kurtek puchowych.

Chów na mięso wiąże się z tuczem 
gęsi przez 16–17 tygodni. W tym cza-
sie osiągają one średnią wagę 6,5-7 kg.

Mianem „gęsi owsianej” określa 
się gęś białą kołudzką, którą jesienią, 
trzy tygodnie przed ubojem, tuczy się 

całym ziarnem owsa. To właśnie województwo kujawsko-
-pomorskie – dzięki Instytutowi Zootechniki w Kołudzie 
Wielkiej, w gminie Janikowo w powiecie inowrocławskim 
– słynie z hodowli unikatowej i bardzo smacznej odmiany 
gęsi białej kołudzkiej. Aż 95 proc. polskich gęsi ma geny tej 
odmiany. Jakość ta doceniana jest również za granicą.

Pozostałe pięć proc. to rasy regionalne, rodzime, które 
także są cenne dla chowu przydomowego. Stada gęsi rodzi-
mych, ogółem 12 ras, utrzymywane są w Stacji Zasobów 
Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach w woj. 
wielkopolskim, należącej do wspomnianego wcześniej In-
stytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej.

Wśród tych ras są odmiany północne: kartuska, suwal-
ska, rypińska, pomorska; południowe: lubelska, kielecka, 
podkarpacka, garbonosa i zatorska. Są też gęsi z rodowo-
dem zagranicznym – jedne z nielicznych w Europie to gęsi 
słowackie, romańskie, kubańskie i landes. Gęsi odmian po-
łudniowych charakteryzują się większą mięsnością i małym 
otłuszczeniem, natomiast gęsi z północy osiągają wyższą 
wagę, mają więcej tłuszczu i lepiej się niosą. Rodzime rasy 
dobrze adaptują się w gorszych warunkach środowiska, na-
dają się do chowu ekologicznego.

Narodowe dziedzictwo
Mięso z polskich gęsi to specjalność narodowego, 

a przede wszystkim regionalnego dziedzictwa kulinarnego. 
Uważane jest za produkt delikatesowy najwyższej jakości. 
Walory odżywcze, smakowitość, a także rosnąca świado-
mość konsumentów sprawiają, że gęsina cieszy się coraz 
większym uznaniem wśród nabywców.
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W Polsce produkuje się rocznie 20 tys. ton tego mięsa, 
co czyni nas największym producentem w Europie. Znacz-
na część pochodzi z województwa kujawsko-pomorskiego, 
trafiając przede wszystkim na stoły Niemiec, Szwajcarii, 
Danii i Wielkiej Brytanii. W tym miejscu trzeba wyraźnie 
zaznaczyć, że poważną barierą dla polskiego konsumenta 
jest cena mięsa gęsiego – tuszka kosztuje 110-130 zł (wypa-
troszona gęś waży 5-6 kg), a kilogram półgęsków tzw. pier-
śników (z piersi gęsiej oczyszczonej z kości, ale z zachowaną 
skórą, następnie peklowanej i wędzonej) – 120 zł.

Gęsina zajmuje od dawna ważne miejsce w polskiej 
kuchni. Jędrzej Kitowicz w słynnym ,,Opisie obyczajów za 
panowania Augusta III” wielokrotnie wspomina o daniach 
z gęsi. W części poświęconej potrawom staroświeckim 
wśród dań najbardziej jego zdaniem tradycyjnych w kuch-
ni staropolskiej wymienia gęś gotowaną ze śmietaną, su-
szonymi grzybami i kaszą perłową. Opisuje także zwyczaj 
upowszechniającej się w jego czasach mody na luzowanie 
ptactwa domowego czy dzikiego i nadziewanie go różnymi 
produktami żywnościowymi.

W staropolskiej kulturze kulinarnej znane były też 
różnego rodzaju smarowidła przyrządzane z gęsiego smal-
cu i wątróbek, z dodatkiem jabłka, cebuli lub majeranku. 
Smarowano nimi chleb albo używano jako omasty do go-
towanych ziemniaków czy duszonej kapusty.

W kuchni staropolskiej królowały potrawy z gęsi, które 
były nieodłącznym atrybutem świątecznych stołów. Słynne 
wędzone półgęski, pasztety z gęsi, a przede wszystkim w ca-
łości pieczona gęś z dodatkiem modrej kapusty lub jabłek 
należą do kanonów staropolskiej kuchni.

Powrót na polskie stoły
Potrawy z gęsiny mają nad Wisłą długą tradycję, sięga-

jącą co najmniej XVII wieku. Tereny dzisiejszego Pomorza 

i Kujaw od dawna słyną z hodowli najlepszych krajowych 
ras gęsi. Powstała w XIX wieku odmiana pomorska ucho-
dziła za odporną na choroby i łatwo dostosowującą się do 
zmiennych warunków klimatycznych.

Z Pomorza zawędrowała w najdalsze zakątki Polski 
i Europy, ponieważ wykorzystywano ją do uszlachetnie-
nia innych ras.

Niestety w ostatnich dekadach mięso gęsie straciło na 
popularności. Dopiero od niedawna dietetycy i znani ku-
charze zachęcają Polaków do jedzenia gęsiny.

Przekonać się o tym, jak różne potrawy można wycza-
rować z gęsi i jak bardzo historia gęsiny splotła się z dzie-
jami Kujaw i Pomorza można, uczestnicząc w listopadzie 
w wydarzeniach kulinarnych poświęconych temu mięsu, 
takich jak m.in. „Święto Gęsi na Krajnie”, od pięciu 
lat organizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie koło Nakła. Jest to 
okazja dla konsumentów do zakupów produktów z gęsiny 
oferowanych przez 80 wystawców. Z każdym rokiem licz-
ba sprzedawców rośnie.

Festyn „Gęsina na Św. Marcina” organizowany 
jest od 2010 r. przez Urząd Miasta w Rypinie. Promu-
je mięso gęsie pochodzące z najlepszych kujawsko-po-
morskich hodowli, w tym przypadku z gęsi rypińskiej; 
łącząc popularyzację gęsiny z imprezami z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości. Z regionalnych potraw 
z rypińskiej gęsiny najbardziej znana jest zupa na gęsich 
pipkach, ale odwiedzający festyn mogą skosztować także 
czarniny z kluskami ziemniaczanymi, kaszanki w gęsiej 
szyjce, pierogów drożdżowych z farszem z gęsiej piersi 
i wielu innych np. słodkiego tortu w kształcie gęsi, które 
przygotowują panie z lokalnych Kół Gospodyń Wiej-
skich.

Od 11 listopada, co najmniej do połowy grudnia, co-
raz więcej restauracji w całej Polsce w ramach 
akcji „Czas na gęsinę” serwuje potrawy z tego 
najszlachetniejszego drobiu.

W dużej mierze dzięki temu spożycie gę-
siny zauważalnie wzrosło. To także zasługa 
rozwoju w Polsce turystyki kulinarnej. Listo-
padowe wydarzenia, organizowane prze wiele 
samorządów lokalnych, na stałe wpisały się do 
kalendarza imprez kulinarnych regionu. Gęsi-
nowe imprezy są doskonałą okazją do zgłębia-
nia tajników kuchni regionalnej i uzyskania 
informacji o dziedzictwie kulinarnym Kujaw 
i Pomorza.

Dr inż. Dominik Orłowski 
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych 

w Warszawie, 
dr inż. Magdalena Woźniczko 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie

Fot. D. Orłowski, I. Byszewska, 
E. Sieniarska
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stycznej bursztynowej barwie i delikatnym aromacie oraz 
dwa piwa pszeniczne. Na terenie obiektu zachowały się 
resztki starej, stuletniej studni i komina, jednak urządze-
nia piwowarskie są na wskroś nowoczesne.

Lokalnie i smacznie
Oprócz restauracyjnego browaru, renomę zdobyła 

kierowana przez Szefa Kuchni  Sławomira Miotka re-
stauracja. Jej siłą jest odwołanie do miejscowej tradycji 
i kuchni kaszubskiej a także fakt, że dużo produktów 
przygotowywanych jest na miejscu, tak jak m.in. weko-
wane gruszki kaszubskie. Pan Sławomir to fan lokalnych 
specjałów, w wiele produktów zaopatruje się na targu albo 
u sprawdzonych dostawców z okolicy, takich jak ekolo-
giczne gospodarstwo Janówek czy Osada Burego Misia 
w Nowym Klinczu koło Kościerzyny, wytwarzająca znane 

i cenione sery zagrodowe. Także wędliny ku-
powane są w Kościerzynie i pobliskich Choj-
nicach, w masarniach skupujących mięso od 
lokalnych rolników.

Złowiona z rana, szybko podana
Takie są ryby w karcie restauracji w Sta-

rym Browarze. W każdy piątek Szef Kuchni 
kupuje je na targu a potem powstają takie 
rarytasy, jak smażony filet z sandacza, na-
grodzony w tym roku „Perłą” w konkursie 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regio-
nów”, wyśmienite śledzie, dania z halibuta 
i łososia.  Menu restauracji nie jest długie, 
ale treściwe i przede wszystkim sezonowe, 
szef planuje je zgodnie z rytmem przyrody,  
a  potrawy przygotowują cztery panie Kaszub-
ki, co widać w charakterze potraw. W karcie 
znajdziemy bigos z cieciorką, pieczoną po-
lędwicę z dorsza z masłem musztardowym, 
duszone poliki wołowe ale i tradycyjnego ko-

Bolesław Gut i Sławomir Miotk a w tle certyfikat Perła 2017 za smażoną 
polędwicę z dorsza

Na zdjęciach u góry z lewej: tak wyglądał kiedyś stary browar, obok: w takie butelki nalewano 
kiedyś piwo z kościerkiego browaru; na dole z lewej: kolekcja starych porcelanowych kor-
ków, obok fragment stuletniego komina, wbudowany w przestrzeń hotelu

Drugie życie  
Starego Browaru

Zbudowano go w 1856 roku, gdy browarnictwo 
w Kościerzynie liczyło sobie już ponad 300 lat, gdyż 
pierwsze wzmianki o tutejszych piwowarach pochodzą 
z XVI wieku. Wiek XIX to czas dynamicznego rozwoju 
przemysłowych technologii produkcji piwa i takiemu 
wyzwaniu miał sprostać kościerski browar, w którym 
już wkrótce odbywały się wszystkie etapy produkcji 
piwa. Tak było do 1948 roku.

W okresie międzywojennym w Kościerzynie produ-
kowano kilka rodzajów piwa, m.in. Koźlaka, Pełne Jasne, 
Słodowe Pasteryzowane oraz Englishe Ale. Sprzedawano 
je nie tylko kościerskim restauratorom, lecz także w fir-
mowym sklepie w Gdańsku a także w Gdyni – armato-
rom statków.

– Kościerzyna słynęła ze swojego piwa – mówi Bo-
lesław Gut, dyrektor ds. marketingu.  Po wojnie bro-
war znacjonalizowano, wyznaczono nowy zarząd a jego 
współwłaścicielka, Agnes Brendel została w Kościerzynie 
aż do śmierci. Następne lata to powolny upadek kościer-
skiego piwowarstwa, w browarze produkowano lemonia-
dę i miody pitne, a w 1991 roku produkcję całkowicie 
zakończono.

Kilka lat później teren po browarze zaczęła rewitalizo-
wać Spółka Stary Browar Kościerzyna. Powstało centrum 
Handlowe, elegancki hotel z centrum konferencyjnym, 
pizzeria  i… restauracyjny browar, sięgający do niektó-
rych receptur piwowarskich sprzed wojny. Jest to piwo 
Lager – dolnej fermentacji, nisko gazowane o charaktery-

   TURYSTYKA KULINARNA



tleta schabowego z zasmażaną kapustą lub mizerią. W Sta-
rym Browarze lepi się pierogi ręcznie, z autorskim pana 
Sławka farszem , a wiele z nich powstaje ad hoc, z takich 
składników, które właśnie kupił na rynku.

Restauracja hotelowa ma już stałą renomę, w week-
endy trudno tu dostać miejsce, upodobali ją sobie także 
cudzoziemcy, głównie Skandynawowie. Nie jest tanio, 
zwłaszcza w hotelu, a gości nie brakuje. 

– Pełna sala to dla nas ogromna satysfakcja – mówi 
dyrektor Gut. – Ona się jeszcze pogłębia gdy szef kuchni 

wychodzi na salę i roz-
mawia z klientami. Te 
rozmowy to inspiracja 
do nowych wyzwań ku-
linarnych. 

Tekst i fot.  
Izabella Byszewska

Źródło:  
Krzysztof Jażdżewski 

„Browar kościerski. 
Historia i Współczesność”.

Sławomir Miotk tak opowiada o korzeniach swojej 
potrawy:

– Sztuka kulinarna to umiejętność tak samo ważna jak 
rzemiosło, obrzędy, taniec czy śpiew. Do takiej wiekowej 
twórczości z pewnością trzeba włączyć kuchnię Kaszubów. 
Kuchnia Kaszubów to bardzo wyrafinowany smak w swej 
prostocie. W kuchni kaszubskiej przeważają potrawy ryb-
ne. Nic dziwnego, Kaszuby to kraina położona nad morzem 
a ponadto jest tu dużo jezior. Dorsz nazwany również po-
muchel bogaty jest w pełnowartościowe białko o wysokiej 
przyswajalności, nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminę 
D oraz mnóstwo składników mineralnych jak jod, selen, 
fluor, magnez, wapń. Najistotniejszym składnikiem odżyw-
czym w jaki bogate są ryby są kwasy tłuszczowe z rodziny 
omega-3, które wpływają na pracę serca i całego układu krą-
żenia oraz obniżają poziom „złego” cholesterolu. Doskonale 
nadaje się do wędzenia, pieczenia jak i na kotlety rybne. 

Najważniejsze grupy społeczne ludu kaszubskiego to 
gburzy, komornicy, robotnicy rolni i rybacy. A więc ludzie 
ciężko pracujący na co dzień i od święta. Kiedy było stać 
gospodynię na dwa dania to zupa odwrotnie niż obecnie 
stanowiła zwyczajem kaszubskim drugie danie. I właśnie 
bogactwo kuchni kaszubskiej w kasze i ziemniaki uzupeł-
niały na co dzień posiłki ciężko pracujących Kaszubów. Były 
to różnego rodzaje gulaszy z podrobami i kaszą, ziemniaki 
pieczone, nadziewane lub w postaci babki ziemniaczanej, 

która, dopełniała skąd inąd danie obiadowe. Ziemniak wy-
wodzi się z ameryki południowej a do Europy został przy-
wieziony w XVI w. 

Zanim opowiem o ogórkach małosolnych, kilka słów na 
temat kiszenia warzyw w kulturze kaszubskiej. Kiszenie na-
leży do bardzo starych metod utrwalania żywności. Jest to 
proces fermentacji mlekowej. Co bardzo ciekawe, nie ma to 
nic wspólnego z mlekiem. Po prostu bakterie, dzięki którym 
zachodzi fermentacja, jak i powstały kwas nazywa się – mle-
kowy Ciekawostką jest to, że podczas fermentacji bakterie 
wytwarzają kwas askorbinowy (witamina C) – dlatego m. in. 
mówi się, że kiszonki są takie zdrowe. Ale dawniej poprzez 
kiszenie przedłużano świeżość produktów jak i trwałość. 
A więc ogórki małosolne są pochodnymi kiszonych, czyli są 
jakby wstępnym etapem kiszenia, który trwa 1-2 dni. 

W kaszubskiej kuchni nie brakuje także innych produk-
tów regionalnych takich jak np.: masło wyrabiane w go-
spodarstwach. Do tego najczęściej używano bardzo tłustej 
śmietany 80-90%, wkładano do specjalnego drewnianego 
naczynia z wirnikiem, przykrywano wieczkiem i kręco-
no z góry korbką aż do uzyskania masła. Po tej czynności 
przekładano do specjalnych drewnianych forem, po to aby 
uformować jakiś kształt. Najczęściej masło było składni-
kiem uzupełniającym tzn.: używano do zagęszczania zup, 
sosów a także do podbijania smaku i masło jest istotnym 
składnikiem mojej potrawy.

SZef KucHnI poLeca: 
Smażona polędwica z dorsza z masłem śliwkowo-rozmarynowym 

  Składniki: polędwica z dorsza 450 g,  ziemniaki obrane 300 g,  mąka ziemniaczana 50 g, podgotowane kurki 80 g,  cebula 
biała 100 g,  jajko 1szt., ogórki małosolne obrane 100g,  śmietana 30% 300 ml,  białe wino 50 ml,  olej 100 ml,  masło 60 g,  
śliwki wędzone 60 g,  sól, czarny pieprz. 

Polędwicę z dorsza doprawić solą i czarnym pieprzem. Usmażyć na patelni, nałożyć masło 
śliwkowo rozmarynowe i oblewać powstałą masą maślaną rybę do momentu ścięcia się białka. 

Babka ziemniaczana: ziemniaki zetrzeć na małych oczkach, odcisnąć przez ściereczkę, dodać 
jajko, podsmażoną cebulkę z kurkami, doprawić solą i czarnym pieprzem i dodać skrobię z wyci-
śniętych ziemniaków. Przełożyć do prostokątnej foremki, wstawić w kąpiel wodną i piec w temp. 
160°C 60 min.
Sos z ogórków małosolnych: ogórki pokroić w paski, cebulę w kostkę i podsmażyć na maśle, do-
dać białe wino, odparować i podlać śmietaną. Odparować do momentu uzyskania gęstego sosu. 
Na końcu doprawić solą i czarnym pieprzem. 

Nowoczesne instalacje do warzenia piwa
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Trafić do Restauracji z Zielonym Piecem, działającej 
od 2005 roku w Olsztynku, nie jest łatwo, ale war-
to zadać sobie trud. Najpierw trzeba zjechać z trasy 
Warszawa – Olsztyn, kierować się w stronę zamku 
krzyżackiego – ważnego zabytku miasta; przejechać 
obok parku i skręcić w boczną uliczkę. A tam płot 
obrośnięty bluszczem, zachęcające wejście i dom 
z gankiem.

Nowe życie starej stolarni
Pani Alina Janeczek wiele lat spędziła w Niemczech. 

Przed ćwierć wiekiem postanowiła wrócić do Polski. 
Chciała wybudować na Mazurach pensjonat, do które-
go przyjeżdżaliby turyści, głównie z Europy Zachodniej. 
Kupiła ze szwagrem ziemię niedaleko Olsztynka. Było 
miejsce i plany budynku, rozpoczęto przygotowania i… 
zabrakło pieniędzy.

 – Mieszkałam wtedy w Olsztynku. – opowiada pani 
Alina – Nigdzie nie mogłam kupić dobrego chleba. Dla-
tego pomyślałam, że otworzę piekarnię i tym sposobem 
zarobię na budowę pensjonatu. Kupiłam rozpadające się 
budynki starej stolarni. Odbudowa i przygotowanie pie-
karni trwały 10 lat.

Piekarnia ruszyła, a pani Janeczek plan budowy pen-
sjonatu odsunęła na bliżej nieokreśloną przyszłość i posta-
nowiła zrealizować marzenie – stworzyć małą klimatyczną 
restaurację. Gromadziła sprzęty, obrusy i zastawę przez 
sześć lat. Wystrój zaprojektowała Wiesława Czudowska, 
jej przyjaciółka. Każdy szczegół obie analizowany bardzo 
dokładnie; a krótkie, ale inspirujące spięcia były na po-
rządku dziennym. Obie chciały, by restauracja przypo-

minała mieszkanie z okresu 20-lecia międzywojennego; 
przytulne, gościnne, oferujące smaczne regionalne dania.

 – Główne miejsce miał zajmować piec – wspomina 
pani Alina. – Wybraliśmy zielone kafle, charakterystyczne 
dla domów regionu. Postanowiliśmy, że restauracja będzie 
nazywać się jak najbardziej przytulny „mebel”, czyli piec, 
prawdziwy zielony piec, nie atrapa.

Kuchnia pełna lokalnych specjałów
Właścicielka restauracji pochodzi z centralnej Polski. 

Warmia i Mazury ją zaczarowały: lasy, tysiące jezior, wiją-
ce się rzeki, stare domy.

– Nie wyobrażałam sobie,  by w mojej restauracji 
mogła być inna kuchnia niż tradycyjna, wykorzystująca 
kulinarne dziedzictwo Prus Wschodnich. Dania przygo-
towujemy z ryb, dziczyzny, grzybów i owoców leśnych. 
Wszystkie surowce pochodzą z lokalnych gospodarstw, 
z którymi stale współpracujemy.

Staramy się przywracać świetność mazurskiej kuchni 
i starych sprawdzonych przepisów. Ich podstawą są świeże 
produkty. Menu układamy na bieżąco, zależnie od pory 
roku i darów pól i lasów. Jest ono sezonowe. Bogactwo 
jest latem, ale jesień też przynosi smakołyki. Nasze popi-
sowe dania to czernina z kluseczkami ziemniaczanymi, lin 
w śmietanie, pulpety ziołowe, karp w piwie, półgęsek. Za 
przebojową potrawę uważam zupę mleczną z dynią i tar-
tym ciastem, która najbardziej smakuje latem i jesienią, 
gdy można ją przyrządzać ze świeżej dyni. Zupa jest gęsta 
i sycąca, doskonała na pierwszy posiłek dnia. Najlepsza 
jest zaraz po przygotowaniu, ale można ją podawać także 
na zimno, wtedy jest bardziej gęsta.

Goście restauracji mają do wyboru inne świetne zupy: 
borowikową z łazankami robionymi na miejscu i wiejską 

W blasku  
Zielonego Pieca
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śmietaną – jesienią, zimą i wczesną wiosną; zupę rybną 
z sandacza, suma, karpia i jesiotra; kurkową z wiejską 
śmietaną. Na danie główne warto zjeść pierś gęsią zapie-
kaną z jabłkiem i żurawiną, udo gęsie zapiekane z gruszką 
i żurawiną – do obu dań dodawane są przystawki i lamp-
ka wina w cenie potrawy; pieczoną golonkę w piwie, 
a przede wszystkim dania rybne m.in. sandacza, suma, 
lina w śmietanie. Warto też sięgnąć po pierogi z rozma-
itymi farszami: z kaczki, ze szpinaku czy z sezonowym 
nadzieniem z kurkami, owocami leśnymi i ogrodowymi.

Goście o każdej porze roku
Każdy z gości może znaleźć coś dla siebie, nie tylko 

ulubione potrawy. Latem będzie to ogród z leżakami 
i klimatycznymi altankami albo smażalnia ryb w drugiej 
części ogrodu. Jest też piwiarnia czynna głównie latem. 
Zimą odbywają się uroczyste kolacje w cieple zielonego 
pieca. O każdej porze roku restauracja przygotowuje nie-
duże imprezy okolicznościowe, organizuje też spotkania 
z ciekawymi osobami np. damskie plotki ze znaną kobietą 
przy kawie i lampce wina.

Przy restauracji czynny jest sklep, w którym sprzeda-
wane są wyroby własne: pierogi, ogórki z miodem, paszte-
ty z gęsich wątróbek, rolady ze szczupaka, gęsi faszerowane 
kapustą z grzybami... W planach jest sprzedaż produktów 
tradycyjnych i regionalnych innych wytwórców, z bliższej 
i dalszej okolicy.

Na stałe w restauracji pracuje dziewięć osób. W kuch-
ni szefem jest właścicielka. – Mam do pomocy wspania-
łe dziewczyny, które kochają to, co robią i gotują, jak 
w domu dla bliskich – z sercem.

Nagród, co niemiara
Warto zjechać z głównej trasy, by zjeść w przyjemnym, 

domowym wnętrzu. W menu lokalu nie ma wielu dań, 

ale można mieć pewność, że każde z nich będzie świeże 
i smaczne. Warto przyjść na romantyczną kolację lub ro-
dzinny obiad, także z dziećmi, dla którym jest specjalne 
menu i kolorowanki. O Restauracji z Zielonym Piecem 
mówi się, że znana jest chyba wszystkim smakoszom w kra-
ju i za granicą. Od 10 lat może pochwalić się długą listą 
stałych klientów. Wielu gości przyjeżdża do niej specjalnie.

Restaurację z Zielonym Piecem wyróżniono wieloma 
ważnymi nagrodami. Są wśród nich – I nagroda w kon-
kursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” 
za kaczkę w grzybach z gruszką z żurawiną i zupę borowi-
kową z łazankami z wiejską śmietaną, wyróżnienie za na-

lewkę Niedźwiedzia Pułapka, 
II miejsce w konkursie „Na 
Najlepszą Zupę Mleczną” za 
zupę mleczną z dynią i tar-
tym ciastem, a w konkursie 
„Najlepszy Produkt i Usługa 
Warmii i Mazur” V Edycja 
2009 wyróżnienie II stopnia 
w kategorii usługi gastrono-
miczne. Niezależni eksperci 
smaku Gault & Millau po 
raz drugi docenili restaurację 
i rekomendują ją w znanym 
na całym świecie Żółtym Prze-
wodniku na 2017 rok.

Grażyna Kurpińska
Zdjęcia:

Izabella Byszewska, 
Time Machine

Gęś 
faszerowana  
pieczona
Sprawioną gęś nacieram 
pieprzem, solą, ziołami 
i zostawiam w lodówce 
na 24 godziny. Przygotowuję farsz: kapustę kiszoną 
zasmażam z suszonymi grzybami i słoniną. Nadzie-
wam gęś, zaszywam i wkładam piersią do dołu 
do piekarnika nagrzanego do temperatury 150 
stopni C na około jedną godzinę. Następnie odwra-
cam gęś na grzbiet, okładam ptaka gęsim sadłem 
i zwiększam temperaturę pieczenia do 200 stopni 
C. Piekę jeszcze około półtorej godziny. Od czasu 
do czasu nakłuwam uda i piersi, podlewam je wy-
topionym tłuszczem. Pod koniec pieczenia smaruję 
gęś pędzelkiem umoczonym w słonej wodzie.
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Jaka Wigilia,  
taki cały rok
W ziemiańskich majątkach, od wczesnego rana, 
zaczynał się ruch, krzątanina i ostatnie przygotowania 
do wieczerzy. Wierzono bowiem głęboko, że „jaka 
Wigilia, taki cały rok” – kto więc zaśpi i leni się, ten 
będzie ospały przez cały rok.

W spiżarni czekały już, co prawda, świeżo upieczone 
strucle i pierniki, a zapach przypraw korzennych i wanilii 
roznosił się po całym domu, mieszając się z zapachem pa-
sty do podłóg oznaczającym generalne porządki, jednak 
na domowników i służbę czekało jeszcze moc pracy.

Przede wszystkim trzeba było ustawić choinkę i przy-
stroić ją ozdobami. Wnoszenie choinki nie było spra-
wą łatwą. Jak bowiem w niezauważony sposób posta-
wić w salonie wielką na kilka metrów jodłę albo sosnę? 
A pojawienie się bożonarodzeniowego drzewka trzyma-
no w tajemnicy przed dziećmi. Ten zwyczaj należał do 
jednej z wielu tradycji polskiego dworu. Dzieci mogły 
zobaczyć choinkę, pięknie przybraną i oświetloną, do-
piero po wigilijnej kolacji. W niektórych dworach odstę-
powano jednak od tego zwyczaju i pozwalano dzieciom 
ubierać drzewko, zwłaszcza że maluchy już na miesiąc 
przed Wigilią spędzały wieczory na przygotowaniu 
ozdób choinkowych.

Cukierki, pierniczki, marcepanki
Na choince, zgodnie z tradycją, musiały pojawić się 

ozdoby do jedzenia: pierniczki, cukierki, czekoladowe 
zwierzątka w srebrnych papierkach, marcepanki i chlebek 
świętojański. A przede wszystkim jabłka i orzechy, które 
pozłacano dla ładniejszego efektu.

W przygotowaniach dzieciom często towarzyszyły 
osoby dorosłe, tworząc razem z nimi choinkowe dzieła 
sztuki: aniołki, mikołajki, papugi na kołach, krakowian-
ki, pawie, krasnalki na grzybkach, szeleszczące bomby, 
plecione koszyczki, posrebrzane szyszki, gwiazdki, lalecz-
ki, kogutki z wydmuszek, kolombiny, pajacyki, wróżki 
i pajączki z drucików. I oczywiście kilometry ozdobnych 
łańcuchów.

Materiały do ich wykonania – kolorowe papiery, bibuł-
ki, koraliki – kupowano w składach podczas przedświą-
tecznych zakupów w mieście. Niektórzy nabywali również 

anielskie włosie i srebrny proszek do posypywania gałęzi, 
a także szklane kule (bombki). Nie były one jednak zbyt 
popularne w polskich dworach, zwłaszcza w 1918 roku, 
gdy z patriotycznych względów masowo bojkotowano to-
wary sprowadzane z Niemiec. W niektórych majątkach 
nigdy nie znalazły one uznania jako mało gustowny wyraz 
hołdowania obcej kulturze.

Ciekawostką związaną z tradycją świąteczną był zwy-
czaj ustawiania w polskich dworach na Wołyniu i Ukra-
inie choinki dla każdego z dzieci i jeszcze kilku drzewek 
dla gości. Dzięki temu salon zamieniał się w las pachnący 
żywicą.

Polowanie na zające
Do innych zadań w wigilijny dzień należało polowa-

nie. Strzelano dziki, bażanty, kuropatwy, ale prawdziwe 
szczęście przez cały rok miało zapewniać ubicie zająca.

Mocno wówczas wierzono, że udane polowanie w ten 
dzień gwarantuje, że cały rok myśliwy nie będzie wracał 
z pustymi rękami. Być może z tego powodu trwały one do 
zmierzchu, z małą przerwą w południe, gdy raczono się 
pieczonymi w ognisku ziemniakami, śledziami i zakrapia-
no na rozgrzewkę wódeczką.

Czasem wracano na posiłek do dworu, ale częściej póź-
ne śniadanie przywoziła na saniach pani domu, częstu-
jąc myśliwych postnym zakiszanym barszczem z drobną 
fasolką lub postnym bigosem. Niektórzy z ziemian rezy-
gnowali z długiego polowania, by przed zachodem słońca 
zasiać kilka garnców żyta, co miało owocować urodzajny-
mi zbiorami.

Suknie, smokingi i fraki
Gdy już wszystkie potrawy były gotowe, pokoje wy-

sprzątane, a strojna choinka i ułożone prezenty czekały za 
zamkniętymi na klucz drzwiami, pozostawało ubrać się 
w odświętne stroje.

Na zdjęciach od lewej: barszcz z uszkami, brząd, śledzie w oleju, pierniczki, drobne ciasteczka, karp w galarecie, kulebiak z rybą
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Boże Narodzenie było zawsze jedną z najbardziej 
uroczystych okazji na polskich dworach, nic więc dziw-
nego, że do kolacji panie zakładały eleganckie, ciemne 
suknie, a panowie smokingi i fraki. Także dzieci, wy-
szorowane do czysta, ubierano w aksamity i kokardy 
– w przypadku dziewczynek, a chłopców w marynarki 
i długie spodnie.

W tym czasie służba zajmowała się przygotowaniem 
wigilijnego stołu. Pod białym obrusem układano dużo 
siana, a podczas kolacji wyciągano źdźbła i z ich długości 
przepowiadano lata życia, albo czas oczekiwania na zawar-
cie związku małżeńskiego.

W niektórych dworach był także zwyczaj układania 
pod obrusem żartobliwych karteczek przeznaczonych dla 
młodzieży. Ich dowcipne teksty odczytywane na głos da-
wały powód do śmiechu, ale też wykorzystywano je do 
przepowiadania przyszłości.

Na stole ustawiano najlepszą zastawę i srebrne kande-
labry owinięte gałązkami jałowca, znacznie rzadziej deko-
racją były kwiaty. Biały opłatek (kolorowe były przezna-
czone dla zwierząt) – kupiony wcześniej od chodzących 
po domach „z kolędą” plebanów lub organistów, którzy 
zajmowali się jego wypiekiem – umieszczano na strucli, 
osobnym talerzyku albo na srebrnej tacce udekorowanej 
gałązkami jodły i cisu.

Pierwsza gwiazda
Do wigilijnej wieczerzy zasiadano o zmroku, czekając 

na pojawienie się pierwszej gwiazdy, której w oknie wypa-
trywały dzieci. Gdy już była widoczna na nocnym niebie, 
anonsowana podnieconymi dziecięcymi głosikami; pani 
domu, potrząsając dzwoneczkiem, dawała znać, że czas 
zasiąść do stołu. Nierzadko tworzono orszak, i śpiewając 
„Bóg się rodzi”, w rytm kroków poloneza przechodzono 
do jadalni. Bardzo obawiano się, by do wigilijnego stołu 
nie zasiadła nieparzysta liczba osób, gdyż miało to ozna-
czać w nadchodzącym roku śmierć któregoś z domowni-
ków. Aby uniknąć takiej sytuacji, do stołu proszono kogoś 
ze służby albo stawiano krzesło i nakrycia dla „pana Nie-
wiadomskiego”.

Na charakter Wigilii niewątpliwy wpływ miały daw-
ne zwyczaje – słowiański kult zmarłych i obrzędy zwią-
zane z płodnością i urodzajem. Z tego względu w rogach 
pokoju, gdzie odbywała się wieczerza, ustawiano snopki 
niemłóconego żyta, które miały zapewnić dobre plony 
w nadchodzącym roku.

W ziemiańskich domach kładziono na wigilijnym sto-
le także nakrycia dla zmarłych i nieobecnych.

Wieczerzę rozpoczynano odczytaniem fragmentu 
o narodzinach Jezusa z Ewangelii wg Św. Łukasza. Dziele-
nie się opłatkiem i składanie życzeń inicjował pan domu, 
zwracając się do pani domu. Następnie oboje podchodzili 
do pozostałych gości, a potem wszyscy składali sobie ży-
czenia pomyślności i łamali się opłatkiem.

Honorowe miejsce na szczycie stołu zarezerwowane było 
dla najstarszej kobiety w rodzinie. Najbliżej niej zasiadały 
najstarsze i najważniejsze osoby, zaś dzieci na końcu stołu. 
Przy dużej liczbie gości trzeba było świetnie orientować się 
nie tylko w statusie każdej z osób i w jej koligacjach, lecz tak-
że wiedzieć, kto kogo lubi czy nie znosi, by nie popełnić faux 
pas przy wyznaczaniu miejsc. Podczas wieczerzy nie wstawa-
no od stołu, a półmiski z potrawami przynosili służący.

Zupa, ryby, susz
Wigilie w dworach obfitowały w rozmaite potrawy. 

Jakie były, zależało nie tylko od regionu i jego kulinar-
nych tradycji. Decydowały o tym także rodzinne przepisy, 
upodobania i zamożność. Jednak daniami, które pojawia-
ły się zawsze i wszędzie były zupy, potrawy z ryb i kom-
poty z suszu.
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Na Mazowszu i Kresach podawano barszcz czerwony 
z uszkami, w Małopolsce zupę grzybową, a w Wielkopol-
sce zupę rybną z łazankami. Nierzadko na stole stawia-
no dwie zupy lub więcej, wśród zamożnego ziemiaństwa 
pojawił się zwyczaj serwowania zupy migdałowej przyrzą-
dzanej ze sparzonych gorącym mlekiem mielonych mig-
dałów z dużą ilością rodzynek, cukru i ryżu.

W niektórych zamożniejszych domach podawa-
no także 12 dań rybnych. Królowały podczas wiecze-
rzy wigilijnych w polskich dworach, choć uważano je 
za „niebezpieczne” i kazano stawiać dodatkowe świece 
przy talerzach, by uniknąć połknięcia ości. Ryby przy-
rządzano na wiele sposobów, podając je z różnymi so-
sami i dodatkami. Karasie w śmietanie, leszcze smażone 
nadziewane kaszą gryczaną, liny pieczone w czerwonej 
kapuście, okonie z posiekanym jajkiem i oliwą, sandacze 
w galarecie, łososie smażone z serem, jesiotry na sposób 
polędwicy, węgorze z ostrym sosem. To był istny festiwal 
rybnych smaków – wędzonych, smażonych, gotowanych 
i pieczonych, podawanych na zimno lub gorąco; „po 
polsku” w sosie korzennym z jarzynami, „po żydowsku” 
w sosie cebulowym, „w całku po polsku”, czyli z jajkiem; 
faszerowanych w białym sosie, z szafranem, chrzanem, 
białym i żółtym majonezem. Daniem rybnym najbliż-
szym staropolskiej kuchni wigilijnej były karp albo 
szczupak w szarym sosie.

Obowiązkowo podawane kompoty z suszu i potra-
wy z makiem nawiązywały do starosłowiańskiej tradycji 
uczestniczenia w Wigilii dusz zmarłych przodków. Suszo-
ne śliwki są bowiem symbolem uśpionego życia, a mak 
tego, co żywe i umarłe, współistnienia życia i śmierci. 
Mak jadano z kluskami, w makowych struclach czy ła-
mańcach, a na Wileńszczyźnie jako śliżyki, czyli mleko 
makowe z kruchymi placuszkami.

Na Kresach królową makowych potraw była jednak 
kutia, nazywana też kucją. W wersji podstawowej skła-
dała się z rozgotowanej pszenicy, miodu i maku. Istniały 
dziesiątki sposobów przygotowania tej potrawy – z pęcza-
kiem, kaszą perłową, ryżem, rodzynkami, migdałami, itp. 
Mógł to być nawet kisiel owsiany łączony z gotowanym 
grochem, pszenicą i jęczmieniem, tak paskudny w smaku, 
że tylko wiara, że zjedzenie go przyniesie dostatek domo-

wi, zmuszała do przełknięcia tego paskudztwa. Wydaje 
się, że w zgodzie z przesądami, najważniejsza w kutii była 
jej kleistość. Przekazy podają, że istniał ludowy zwyczaj 
strzelania łyżką pełną kutii w sufit. Zależnie od tego, jak 
dużo potrawy się przylepiło, wróżono, czy będzie urodzaj, 
czy nie.

Kapusta z grochem, pierogi, makiełki
Na wigilijnym stole gościły także – kapusta z grzybami 

lub z grochem, różnego rodzaju marynaty, śledzie z kwa-
śną kapustą, pierogi z kapustą i grzybami. Niezależnie od 
tego, ile było potraw, każdej należało spróbować, gdyż 
„kto ilu potraw wigilijnych jeść nie będzie, tyle go radości 
w następnym roku ominie”.

A przecież na biesiadników czekały jeszcze desery, cia-
sta i wety, czyli najróżniejsze słodycze i bakalie.

Najpopularniejsze były oczywiście pierniki i makowce, 
ale na Kresach jedzono także smażone na makowym oleju 
pączki, kruchalce lub tłuczeńce, a w Wielkopolsce – ma-
kiełki. Te razem z herbatą, kawą i benedyktynem podawa-
no w pokoju, w którym stała choinka.

Najpierw ktoś z dorosłych wymykał się, by zapalić na 
choince świeczki i sztuczne ognie (z obawy przed pożarem 
zapalano je w wigilię tylko raz) i przychodził wreszcie mo-
ment wyczekiwany przez wszystkie dzieci. Drzwi do salonu 
otwierano niczym wrota do magicznej, bajkowej krainy.

Obok drzewka stała szopka, a pod choinką leżały pre-
zenty. W ziemiańskich domach najczęściej obdarowywano 
się książkami. Dzieci dostawały zabawki i słodycze, a naj-
bardziej wymarzonymi prezentami były kolejka, pierwszy 
zegarek i... wykręcany ołówek, którego nie trzeba było tem-
perować. Wreszcie ktoś siadał do pianina i rozpoczynało się 
śpiewanie kolęd. I tak powoli kończył się wigilijny dzień. 
Jeszcze o północy pasterka, na którą jechano saniami po 
świeżym, skrzącym się śniegu.

Justyna Erdo
Fot. I. Byszewska

Informacje pochodzą z książki  
„O ziemiańskim świętowaniu – Tra-
dycje Bożego Narodzenia i Wielkiej-
nocy” autorstwa Tomasza Adama 
Pruszaka – Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2011

Na zdjęciach od lewej: bułeczki z makiem, ciasteczka zozworki cieszyńskie, karp po cieszyńsku, kutia, wyżej makówki
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Ich atut to tradycja
Odwieczne tradycje rybactwa jeziorowego na jezio-

rze Wojnowskim  w województwie lubuskim kontynuuje 
gospodarstwo „Rybacka Chata” Małgorzaty i Grzegorza 
Kozów z Wojnowa w gminie Kargowa. To firma rodzinna 
z ponad 20 letnią historią, prowadzona przez prawdziwych 
pasjonatów nie tylko rybactwa, lecz także kulinarnego dzie-
dzictwa regionu, związanego z tradycjami rybactwa jezioro-
wego na tym terenie. Są pomysłodawcami organizowanej 
co roku w Wojnowie Biesiady Rybackiej, w czasie której 
degustowane są tradycyjne potrawy z ryb, odbywają się 
konkursy wiedzy o rybach oraz pokazy sztuki rybackiej.

Grzegorz Koza, absolwent technikum rybackiego 
wzbogacił swoje gospodarstwo o niewielką wylęgarnię ryb 
słodkowodnych oraz ryb ozdobnych, z którego materiały 
zarybieniowe trafiają do jezior administrowanych przez 
Gospodarstwo Rybackie Sława.

Państwo Wojnowscy od wielu lat biorą udział w kon-
kursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”. 
W 2015 roku otrzymali „Perłę” za Wojnowskiego leszcza 
i sandacza w  kwaśnej zalewie, a w 2016 roku, wspól-
nie z właścicielami gospodarstwa serowarskiego Qzko 
stworzyli doskonały duet w części kulinarnej konkursu 
i otrzymali wraz z nimi „Perłę” za Wojnowskiego sandacza 
w Wojnowskim serze. (ib)

Fot. Archiwum Rybackiej Chaty

Ryba dymiona - Fisch-Net

Wojnowska ryba Tradycyjnie wędzony karp wojnowski

Wojnowskie ryby na kwaśno. Perła 2015

Wojnowski sandacz w wojnowskim serze. 
Perła 2016

Na zdjęciach od lewej, górne:  połów na Jeziorze Wojnowskim,  dolne: Grzegorz Koza i jego trofeum rybackie, tylko 500 osób w Polsce zajmuje się 
rybactwem jeziorowym

   DOBRE PRAKTYKI

   DOBRE PRAKTYKI
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Polska rybą stoi…
...możemy przeczytać w przewodniku Polskich 

Organizacji Rybackich, zawierającym smakowite 
przepisy kulinarne na dania z ryb, przede wszystkim 
hodowanych w polskich gospodarstwach rybackich: 
karpia, troci, pstrąga, sandacza, jesiotra… – Ryby to 
ulubiony surowiec wielu szefów kuchni i dzisiaj już nie 
trzeba przekonywać restauratorów do umieszczania 
dań z ryb w swoim menu (…). Pstrąg, karp, jesiotr 
to doskonały surowiec do prezentacji sztuki kulinarnej 
podczas wykwintnych przyjęć na specjalne okazje, jak 
i na co dzień – twierdzą hodowcy. 

Wysoką jakość polskich ryb potwierdza fakt za-
rejestrowania w systemie „Jakość Tradycja” pięciu 
tradycyjnych karpi, z woj. łódzkiego, świętokrzyskiego, 
Podkarpacia. Świetne produkty i dania rybne nagradza-
liśmy w kolejnych edycjach konkursu „Nasze Kulinarne 
dziedzictwo-Smaki Regionów”, w tym wiele otrzymało 
statuetkę „Perła”. 

Wyjątkowe karpie w systemie „Jakość Tradycja” to:
Karp z Bylin 
Swój wyjątkowy smak zawdzięcza niezwykle czystej 

wodzie – stawy gospodarstwa położone są na terenie „Re-
zerwatu Rawka” oraz 
odpowiedniemu żywie-
niu. Karpie karmione są 
ziarnem zbóż kupowa-
nym od okolicznych rol-
ników przestrzegających 
zasad Dobrej Praktyki 
Rolniczej, bez GMO. 
Dzięki prawidłowo prowadzonej gospodarce, w stawach 
wytworzyły się różnorodne formy pokarmu naturalnego, 
mające także wpływ na doskonałe walory smakowe mięsa 
i jego konsystencję.

Karp z Oksy
Karp z Oksy wywodzi się się z rasy karpia galicyjskie-

go. Właściwie prowadzona hodowla, czyste środowisko 
oraz bardzo czyste wody, z których słynie Dolina Dolnej 
Nidy oraz panujący tu mikroklimat dają w efekcie do-

skonały i niepowtarzalny smak mięsa tej ryby, który od-
różnia ją od karpi z innych hodowli. Stawy położone są 
na terenach objętych programem Natura 2000 i na te-
renie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu. W hodowli 
Karpia z Oksy wykorzystywa-
ne jest ziarno zbóż wyłącznie 
z własnej produkcji z zacho-
waniem zasad Dobrej Praktyki 
Rolniczej.

Karp królewski z Bud
Jest kształtny, o prawidłowej budowie anatomicznej, 

ma niewiele łusek pod linią grzbietu i wokół płetw. Kar-
miony jest przede wszystkim ziarnem zbóż uprawianych 
na 16 hektarach należących do producenta, zgodnie 
z Dobrą Praktyką Rolniczą, bez stosowania GMO. Po 
przetworzeniu mięso ryb jest soczyste, delikatne, smacz-
ne; po wypłukaniu ma specyficzny zapach pozbawiony 
posmaku mułu. Miejsce hodowli karpia – Gospodar-
stwo Rybackie Budy 
– leży w centrum naj-
większego kompleksu 
leśnego powiatu bu-
skiego i w Szaniecko-
-Soleckim Parku Kra-
jobrazowym, gdzie 
ponad 60 proc. tere-

Na zdjęciach od lewej: jablkowy pstrag (dolnosląskie), pstrag wędzony (Dolny Śląsk), ryba w zalewie (lubuskie), sandacz otmuchowski (opolskie), sum  
z beczki (Pomorze), pstrag potokowy (Pomorze), karp z Rudy Malenieckiej (świętokrzyskie), jesiotr (zachodniopomorskie), 
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nu to obszar Natura 2000. Produkcja karpia prowadzo-
na jest w cyklu trzyletnim, z wykorzystaniem własnego 
narybku.

Karp ze Starzawy 
Jest blisko spokrewniony z karpiem ukraińskim peł-

nołuskim, który jest szczególnie predysponowany do 
chowu ze względu na bardzo dobre wykorzystywanie po-
karmu naturalnego. Łuski stanowią także barierę, dzięki 

której karpie są bar-
dzo odporne na wszel-
kie choroby. Karp 
ze Starzawy ma deli-
katną skórę, pokrytą 
cienką, cykloidalną 
łuską. Duże znacze-
nie ma również uło-
żenie tłuszczu, który 
znajduje się w części 

brzusznej ryby. Ryby karmione są wyłącznie naturalnymi 
paszami (głównie pszenica, jęczmień i pszenżyto) pocho-
dzącymi z krajowej produkcji.

Karp z Rudy Różanieckiej 
Zarząd Dóbr Smolin jest przedsięwzięciem rodzin-

nym założonym w 1887r. Początkowo działające  jako  
gospodarstwo rolne w Smolinie, zostało poszerzone 
o stawy hodowlane znajdujące się w Rudzie Różaniec-
kiej. Tradycja hodowli karpia na tym obszarze sięga koń-
ca XIX wieku, natomiast członkowie rodziny Andru-
szewskich są związani nieprzerwanie z gospodarstwem 
rybackim od lat 80tych ubiegłego stulecia. Hodowane są  
sumy, szczupaki, 
sandacze, amury, 
karasie, tołpygi 
oraz karpie na 
piaszczysto-gli-
niastych terenach 
objętych pro-
gramem Natura 
2000, co przekłada się na doskonałe walory smakowe 
ryb. Stosowane jest wyłącznie karmienie naturalne. 
Karp wędzony przygotowywany przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Rudzie Różanieckiej otrzymał nagro-
dę PERŁA podczas finału XVI edycji Nasze Kulinarne 

Jak kupić świeżego karpia?

– mięso powinno być elastyczne, miękkie, po 
naciśnięciu palcem powinno się wyrównywać

–   ryba powinna mieć szkliste, jasne oczy
– skrzela o czerwonej barwie
– mocno przylegająca łuska
– świeży zapach

(wg. „Karp nie tylko od święta.  
Przewodnik kulinarny”. 

 Wyd. Lokalna Grupa Rybacka 
Opolszczyzna)

Dziedzictwo Smaki Regionów na Targach POLAGRA 
w Poznaniu w 2016 r. 

W konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Re-
gionów” zgłoszono ponad 200 produktów i potraw z ryb, 
zarówno tych związanych z tradycjami rybactwa morskie-
go, jego kulturą i zwyczajami, podtrzymywanymi na lokal-
nych imprezach, jak Święto Pomuchla (dorsza) w Łebie czy 
Święto Śledzia Bałtyckiego w Niechorzu jak i najlepszych 
specjałów rybactwa śródlądowego. Ocenialiśmy karpie 
hodowane od stuleci w stawach milickich (dolnośląskie), 
koneckich i rytwiańskich (świętokrzyskie), zatorskich (Ma-
łopolska), w Rudzie Różanieckiej (Podkarpacie), Niemo-
dlinie (Dolny Śląsk) czy w Osiecznicy (Lubuskie).

Ryby w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-
-Smaki Regionów”

Bogactwo kulinarnego dziedzictwa z rzek mazowiec-
kich (Narew, Bug, Orzyc), dolnośląskich i śląskich potoków 
(Kłodzko, Ślęża, Potok Złoty), jezior Warmii, Mazur, Su-
walszczyzny, Wielkopolski i Zachodniopomorskiego a także 
z zalewów, jak pierwsza „rybna” „Perła” w naszym konkursie 
czyli sandacz z Zalewu Otmuchowskiego na Opolszczyźnie.

Jakie ryby ocenialiśmy w konkursie? Zdecydowa-
nie królował karp, dalej szczupak, sandacz, węgorz, lin, 
leszcz, sielawa, sieja ale były także sumy, płotki, okonie, 
karasie, jesiotry no i oczywiście dorsze i śledzie. Odczytać 
tu można nie tylko nasze kulinarne preferencje, lecz także 
obecność poszczególnych gatunków w gospodarce rybac-
kiej. W latach 2003-2017 nagrody „Perła” otrzymały 53 
produkty i potrawy z ryb, z różnych regionów Polski. Jed-
no nie ulega kwestii – były to ryby w najlepszym gatunku, 
a potrawy z nich stanowiły mistrzostwo sztuki kulinarnej. 
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W „Rybackiej  
Chacie” zapachniało 
karpiem…

U nas już pachnie! Ruszyły połowy, patelnia rozgrza-
na, aromat przypraw roznosi się po całej Rybackiej Chacie. 
Patroszymy, dzwonkujemy, filetujemy, a głowy trafiają do 
zupy rybnej. Karp „wigilijny”, „po grecku”, „staropolsku” 
i  w „galarecie”... W każdej postaci smakuje wyśmienicie! 
A który przepis jest bliższy Państwa sercom?  My proponu-
jemy trzy sprawdzone przepisy na smacznego karpia oraz 
jeden bardzo stary,  autorstwa mistrza Czernieckiego kucha-
rza rodziny Lubomirskich. 

Karp to ryba szczególna i bardzo lubiana na polskich sto-
łach. Jego historia jest jednak bardzo odległa. Nazwać  by go 
można przybyszem, a nawet repatriantem. Szczątki tej ryby 
znajdowano na terenie Brandenburgii i w prehistorycznych 
ludzkich osiedlach w Szwajcarii. Wynika z tego, że żyła ona kie-
dyś na znacznych obszarach Europy tyle, że po nadejściu zlo-
dowaceń zmuszona była wycofać się na południe. W polskiej 
literaturze pierwszą wzmiankę o karpiu spotyka się u Długosza 
( 1415–1480 ), który opisując rycerzy biorących udział w bi-
twie pod Grunwaldem przy nazwisku Karzbok ze Śląska mówi 
o trzech karpiach w herbie. Ale czy tylko karp ma prawo bywać 
na naszych stołach?

Inne ryby też mają głos 
Otóż wydana w 1682 roku książka kucharska autorstwa Sta-

nisława Czernieckiego „Compendium Ferculorum  czyli zbiór po-
traw” zawiera 100 przepisów rybnych. Znajdują się tam oprócz 
karpia takie ryby jak szczupaki, okonie, węgorze, leszcze, liny 
czy też jesiotry. Przyprawy dodawane do rybnych potraw to: 
cynamon, imbir, wino,  szafran, rodzynki, goździki, sok wiśnio-
wy, gałka muszkatołowa, ocet winny, „limonia” i wiele innych. 
Jest to bogactwo wielu smaków, dzięki którym przyrządzano 
wówczas wyjątkowe dania rybne. Dziś proponujemy powrót 
do przeszłości i do tego, by na naszych stołach znów zagościły 
polskie ryby słodkowodne, których walory smakowe są ogrom-
nie zróżnicowane. Jedne z nich tak jak sandacz czy okoń zwane 
niegdyś „pańskimi rybami” są delikatne oraz chude, natomiast  
karpie, liny czy sumy to ryby tłuste, lekko muliste ale równie 
smaczne. Trudno jednoznacznie powiedzieć, która z tych ryb 
jest najsmaczniejsza. To kwestia gustu a o nim się nie dyskutuje. 
Jednak,  jeśli chodzi o okres świąteczny i o to jaka ryba gości na 
polskich stołach,  to oczywiście jest to karp.

Smażony karp wigilijny

1 kg karpia, 2 jaja, sok z cytryny, bułka tarta, 3 łyżki masła, 
tłuszcz do smażenia, 2 łyżki mąki, sól

Karpia oskrobać, wypatroszyć, podzielić na dzwonka, posolić, 
lekko skropić sokiem z cytryny, pozostawić w chłodnym miejscu 
na 30 minut. Porcje panierować w mące, maczać w rozbitym wi-
delcem jaju, wkładać do drobno otartej bułki. Smażyć na śred-

nim ogniu na tłuszczu na złoty kolor (w czasie smażenia dolewać 
tłuszczu).  Rybę ułożyć w rondlu, dodać wiórka masła i wstawić 
do piekarnika na 15-20 minut, żeby się dopiekła. W czasie całego 
przygotowania ryby nie żałować tłuszczu – gdy będzie go za mało, 
karp się przyrumieni. Podawać z pieczywem.

Karp „po grecku”

50-60 dag filetów z karpia, 2 dag mąki, 2 łyżki oleju, sól; na 
sos: 8 dag marchwi, 5 dag selera, 5 dag pietruszki , 10 dag cebuli , 
2 łyżki oleju, 5 dag koncentratu pomidorowego, sól, pieprz, cukier 
, papryka, cytryna, liście sałaty i  natka pietruszki do przybrania.

Przygotować sos grecki: warzywa pokroić w cienkie paseczki, 
wrzucić na rozgrzany tłuszcz, zasmażyć, podlać 2 łyżkami wody, 
przyprawić i dusić do miękkości. Pod koniec duszenia dodać 

koncentrat pomidorowy, przyprawić solą, cukrem, cytryną, pie-
przem i papryką. Rybę usmażyć, ułożyć na podłużnym półmisku, 
oblać sosem, przybrać listkami sałaty i posypać zieleniną.

Dobra rada: sos powinien mieć słodko-kwaśny smak.

Karp w galarecie

1-1,5 kg karpia, gałązki natki pietruszki, 2 jaja na twardo, 
3-4 plasterki cytryny; galareta: mocny wywar z jarzyn (2 mar-
chewki, pietruszka, por, 1/2 selera, cebula, liść laurowy, parę ziaren 
pieprzu i ziele angielskiego), 3 łyżeczki żelatyny, sól.

Oczyścić i sprawić rybę, podzielić na dzwonka. 
Przygotować galaretę: ugotować wywar z jarzyn i przypraw. 

Na wrzący wkładać dzwonka. Gotować pod przykryciem na 
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bardzo słabym ogniu 25 minut  (licząc od zawrzenia). Następ-
nie wyjąć dzwonka, do wywaru włożyć głowę ryby (bez oczu 
i skrzeli), ogon, płetwy, gotować jeszcze 15-20 minut, po czym 
wywar przecedzić. Dodać na szklankę wywaru łyżeczkę żelaty-
ny rozpuszczonej uprzednio w zimnej przegotowanej wodzie, 

mocno podgrzać (już nie gotując). Kawałki ryby ułożyć na pół-
misku, przybrać plasterkami jaja na twardo, półplasterkami cy-
tryny, listkami natki pietruszki, zalać wywarem – pozostawić do 
zastygnięcia. Podawać z białym pieczywem.

Staropolski 
„bigosek karpiowy”
Zdejmij skórę z kar-

pia surowego, mięso 
odbierz, usiekaj, cebule 
pieczonej usiekaj, zmie-
szaj to społem, włóż 
w rynkę, wlej oliwy 
albo masła niesłonego, 
smaż. A gdy przesma-
żysz, wlej wina, octu 
winnego, pieprzu, cy-
namonu, rożenków 
drobnych, cukru, limo-
nią usiekaj. Przywarz, 
a daj. Głowę z tego karpia usmaż i mleczu kawałki odtretuj, 
a zmieszaj z bigoskiem i daj na stół. 

P.S. Bigosek – w XVII wieku potrawa z siekanego mięsa lub 
ryb. Czerniecki do takiego bigosku zalecał dodawanie pietruszki 
i cebuli. Zgodnie ze stylem kuchni staropolskiej, często dopra-
wiano go na kwaśno poprzez dodanie cytryn, limonii i octu.

Rodzinnej pełnej ciepła kolacji oraz cudownych doznań ku-
linarnych !!!

Z rybackim pozdrowieniem 
Małgorzata i Grzegorz Koza

Śledzie w śmietanie z mleczem 
Składniki: śledzie solone z mleczem 2 szt., cebula 10 dag, 

śmietana 1/2szklanki, jabłka 5dag, cukier.
Śledzie wymoczyć przez kilka godzin w zimnej wo-

dzie zmienianej 2-3 razy. Wymoczone śledzie wyfiletować 
i obrać ze skóry, a także usunąć duże ości. Cebulę obrać, 
pokroić w drobną kostkę, sparzyć wrzątkiem. Jabłka po-
szatkować, dodać je do śmietany razem z cebulą i cukrem. 
Filety śledziowe ułożyć na półmisku, Mlecz przetrzeć 
przez sito i połączyć ze śmietaną. Następnie wymieszać 
i zalać śledzie. Podawać z pieczywem. 

Przepis: Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich 
Gminy Wręczyca Wielka (śląskie)

Necówka
Składniki: łopatka wieprzowa lub karczek – 1kg, ce-

bula – 1 szt., czosnek – 2 ząbki, polędwiczka wieprzowa 
– 1 szt., gałka muszkatołowa, pieprz, kminek, sól, czepiec 
(siatka otrzewna wieprzowa).

Mięso zmielić w maszynce, zetrzeć cebulę i czosnek, 
wymieszać, posolić, doprawić pieprzem i jeszcze raz 
wymieszać, polędwiczkę posolić, doprawić pieprzem 
i przyprawami, uformować wałek z mięsa mielonego, do 
środka włożyć przyprawioną polędwiczkę, uformować 
wałek z polędwiczki i mielonego mięsa. Czepiec (siatkę 
otrzewną) zamoczyć w letniej wodzie, następnie rozło-
żyć, umieścić przygotowany wałek (z mielonego mięsa 
i polędwicy) i zawinąć w czepiec, krawędziami pod spód 
i włożyć do brytfanny, wierzch można posypać kmin-
kiem; piec w średnio nagrzanym piekarniku około go-
dziny, 

Necówkę można podawać na zimno jako przystawkę 
lub na gorąco z kapustą.

Przepis: Masarnia Śłemień (woj. śląskie) 

Delikatesowy pasztet z gęsi
Składniki: mięso z gęsi – 1kg; wątroba drobiowa – 30 

dag; tłuszcz z gęsi – 30 dag; bulion mięsny – 200 dag; maje-
ranek, tymianek, czosnek, pieprz, sól do smaku

Mięso gotujemy do miękkości, obieramy z kości, mie-
limy min 3 razy, pod koniec dodajemy przemielona wą-
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trobę. Doprawiamy bulionem i przyprawami, pasteryzu-
jemy w słoiczkach ok. 30 min.

Dla utrzymania trwałości, produkt jest pasteryzowany, 
co nawiązuje do historii regionu, dawniej była to główna 
metoda przechowywania żywności w dłuższym czasie bez 
lodówki.

Przepis: Restauracja Stara Piekarnia z Pszczyny 
(woj. śląskie), gdzie jest produkowany pasztet, 

specjalizuje się w daniach z gęsi. Dla uatrakcyjnienia 
swojej oferty poszerzyła sprzedaż o produkty regionalne, 

jakim jest Delikatesowy pasztet z gęsi, sprzedawany 
w słoiczkach (180 g).

Swojskie masło klarowane
Składniki: śmietana zebrana świeżo z mleka, sól
Zebrać śmietanę z mleka (36 godzin po zlaniu mleka, 

48 w zimie). Nalać śmietanę do połowy naczynia. Ubijać 
masło aż nastąpi jego zbicie (zwykle od 30 do 50 minut). 

Płukanie masła: przenieść masę do innego naczynia 
i ugniatać dla lepszego połączenia wszystkich cząstek. 

„Przemywać” masło 
(wygniatać w czystej 
wodzie) by usunąć 
części serwatkowe oraz 
serowe i nadać masłu 
jednolitość. Solenie 
masła pozwala całko-
wicie oddzielić je od 
maślanki i ostatecznie 
nadać smak i trwałość 

na przechowywanie. Należy użyć czystej soli o odpowied-
niej konsystencji (nie za miałkiej ani nie z grubo tłuczo-
nej) w proporcjach ok. 1–3 dag soli na 1 kg masła. Po 
odważeniu składników rozciąga się warstwę masła na ko-
rytku i posypuje solą, przerabia łyżką. Odstawić na 15 – 
20 godzin. Odlewa się wodę, która utworzyła się na maśle 
i kilka razy się je przerabia.

Klarowanie masła: masło podgrzać w rondlu aż do jego 
rozpuszczenia ale nie dopuścić by się zagotowało, zmniej-

szyć ogień do minimum i zebrać wszelkie szumowiny 
i zanieczyszczenia, które wypłynęły na powierzchnię aż do 
uzyskania czystego płynu. Ponownie podgrzać masło, tym 
razem aby nadać mu barwę i otrzymać płyn o charaktery-
stycznym, złotawym zabarwieniu. Wtedy przecedzić przez 
kilka warstw gazy i odlać.

Przepis: Gospodarstwo Rolne 
Wioletty i Dariusza Marcinowskich, 

Radziwiłłów Mazowiecki (woj. mazowieckie)

Sos majonezowy domowy
Składniki (proporcja na 8–10 osób): 6 jaj, 3 łyżki oliwy, 

pół cytryny, 3 sardelki, 1 łyżeczka tartej cebuli, 1 łyżka musz-
tardy, 3 dkg maki, 3 dkg masła, 1/8 l mleka, pieprz biały,

 Ugotować trzy jajka na twardo, żółtka przetrzeć przez 
sito, dodać trzy surowe żółtka i ucierać na porcelanowej 
miseczce do pulchności. Dodać „po troszę” letnia oliwę 
ciągle mieszając „dodać po troszę” sok wyciśnięty z poło-
wy cytryny. Następnie dodać 3 roztarte sardelki, potem 
łyżeczkę tartej cebuli, 1 łyżeczkę musztardy i ucierać dalej. 
Na patelni zasmażyć 3 dkg maki z 3 dkg masła i zalać 1/8 l 
mleka zagotować w gęsty sos, wystudzić i zmieszać z przy-
gotowana uprzednio masą. Przetrzeć przez gęste sito, do-
dać pieprzu białego taka ilość by sos był pikantny.

Przepis: Maria Wierzbicka, Skoczowa (woj. śląskie)

Ciasto z owocami i kruszonką
Składniki: 500g przesianej mąki pszennej, 250 ml mle-

ka, 50g drożdży, 6 łyżek cukru, 1 duże jajko, szczypta soli, 
400 g truskawek lub innych owoców mrożonych lub paste-
ryzowanych.

Kruszonka: 100 g mąki pszennej, 100 g masła, 60 g cu-
kru.

Mleko lekko podgrzać. Drożdże pokruszyć, wsypać 3 
łyżki cukru, wlać letnie mleko, zamieszać. Wsypać 3 łyżki 
mąki, wymieszać i odstawić w ciepłe miejsce pod przykry-
ciem aż urośnie. Do przesianej mąki wlać zaczyn, wsypać 
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cukier, odrobinę soli, dodać jajko, a na końcu wlać rozto-
pione i ostudzone masło. Wyrobić ciasto aż będzie odcho-
dziło od ręki i zrobi się gładkie oraz elastyczne. Odstawić 
pod przykryciem do momentu podwojenia objętości(ok. 
1 godz.). Gdy ciasto urośnie, należy uderzyć nim w stół, 
chwilkę zagnieść i rozwałkować, a następnie wyłożyć na 
blaszkę posmarowaną tłuszczem i posypaną bułką tartą. 
Na ciasto wyłożyć owoce, wszystko posypać kruszon-
ką (wszystkie jej składniki po prostu zagniatamy) Piec 1 
godz. w temp. 180 st.

Przepis: Urszula Walaszczyk, Wręczyca (woj. śląskie).

Ciastka orzechowe
Składniki ciasto: 1 masło, 25 dag cukru, 30 dag mąki, 

20 dag orzechów włoskich, 6 żółtek jaj kurzych lub 5 ka-
czych, ½ cytryny.

Dodatki: rodzynki, czekolada.
Żółtka uciera się do białości z cukrem, następnie ucie-

ramy miękkie masło, dodajemy zmielone orzechy oraz 
mąkę. Na końcu do utartej masy wlewamy sok z wyciśnię-
tej połówki cytryny. Tak przygotowana masę kładziemy 
łyżką na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Ciastka 
przystrajamy bakaliami i pokruszona czekoladą. Pieczemy 
ok. 30 min.

Przepis: Janina Stolarczyk, Wilamowice (woj. śląskie)

Swojski piernik
Składniki: 400 g mąki pszennej, 200 g mąki żytniej, 

300 g miodu, 200 g masła, 200g cukru, 2 cukry wani-
liowe, 6 jajek, 200 g suszonych i pokrojonych moreli, 20 
g przyprawy korzennej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 
1 łyżeczka sody oczyszczonej. Ponadto: 200 g powideł 
śliwkowych do przełożenia warstw piernika. Polewa i de-
koracja: 2 czekolady gorzkie 100g masła 200g orzechów 
włoskich łuskanych. 

Do miski wsypać mąki, dodać wszystkie suche pro-
dukty, wymieszać. Miód włożyć do rondelka, podgrzewać 
na ogniu, aż się miód zarumieni. Masło włożyć do miski 
i utrzeć. Ucierając stopniowo dodawać po 1 żółtku, a na-
stępnie schłodzony miód. Białka ubić na sztywną pianę. 
Do masy miodowej dodać morele i dokładnie wymieszać, 
następnie dodawać na przemian zmieszane suche produk-
ty oraz pianę i delikatnie wymieszać. 

Ciasto włożyć do przygotowanej wysmarowanej ma-
słem i wysypanej tarta bułką formy 20 x 38 cm, piec go-
dzinę w temperaturze 180º. Wystudzić. 

Wykrawać krążki, przekroić, posmarować powidłami, 
skleić krążek i udekorować polewą z czekolady oraz orze-
chami włoskimi. 

Przyprawa do piernika: 1 łyżka zmielonego cynamonu, 
1 łyżeczka zmielonego imbiru, po pół łyżeczki zmielonych 
goździków i ziela angielskiego. 

Polewa do dekoracji: Czekolady i masło podgrzać mie-
szając do połączenia składników, wystudzić, przed deko-
rowaniem piernika podgrzać ponownie.

Przepis: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych  
i ich Rodzin, Nędza (woj. śląskie)

Udka z gęsi
Składniki: 2 udka gęsie, 2 ząbki czosnku, przyprawy (sól, 

pieprz, majeranek)
Natrzeć udka solą, pieprzem i majerankiem oraz roz-

tartym czosnkiem. Odstawić na kilka godzin w chłodne 
miejsce. Ułożyć udka w  brytfannie, wstawić do nagrzane-
go do 180 st. piekarnika, podpiekać pół godziny. Po tym 
czasie zlać tłuszcz, podlać pół szklanką wody, przykryć fo-
lią aluminiową, zmniejszyć temperaturę do 170 st. i piec 
ok. 1,5 godziny, aż mięso będzie miękkie.

Przepis: Krystyna Ziejewska, Prezes 
Iławskiego Stowarzyszenia Producentów Gęsi
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Bogaty stół 
Na początku września br. odbył się finał VI edycji 

ogólnopolskiego konkursu dla ponadgimnazjalnych 
szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny 
wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikują-
ce o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, 

Chronione oznaczenie 
geograficzne i gwaran-
towana tradycyjna spe-
cjalność. 

Uroczyste wręcze-
nie nagród i dyplomów 
zakończyła degustacja 
produktów ze znakami 
unijnymi, które dostar-

czyli producenci, 
członkowie Izby. 
Stół degustacyj-
ny prezentował 
się okazale i sma-
kowicie. Były ka-
banosy i kiełbasa 
myśliwska, nie 
zabrakło też Kieł-
basy Lisieckiej (producent Władysław Wolarek). Można 
było spróbować serów: oscypka, redykołki i bryndzy pod-
halańskiej (producent Piotr Kohut), serów korycińskich 
(produkt Agnieszki i Marcina Bielców), Wielkopolskiego 
sera smażonego (produkt OSM Top Tomyśl). Cebularze 
pochodziły z firmy „Pola”, chleb prądnicki – z Cukierni 
Krakowskie Wypieki, rogale świętomarcińskie – z poznań-
skiej Piekarni Natura, a kołocze śląskie – z firmy Piekar-
stwo-Ciastkarstwo Krzysztof Poloczek. Goście smakowali 
miody: drahimskie, podkarpacki spadziowy i z Sejneńsz-

c z y z n y / Ł o ź -
dziejszczyzny. 
Można było 
schrupać jabłka 
grójeckie i łąc-
kie, spróbować 
suski sechloń-
skiej i chleba 
u m o c z o n e g o 
w oleju rydzo-
wym (produkt 
Semco). Były również produkty ze znakiem „Jakość Tra-
dycja”: soki, masło wielkopolskie i twarogowe sery babu-
ni.

DożyNkI PrezyDeNCkIe
Po raz szósty członkowie PIPriL zostali zaprosze-

ni do udziału w Dożynkach Prezydenckich w spale, 
w dniach 16-17 września br. 

Na terenie Centralnego Ośrodka Sportu, tuż przy no-
wej hali sportowej, ulokowali stoiska – namioty producenci 
alkoholi: Browar EDI, Browar KOREB, Likiernia Marek 
Senator, Wódki Regionalne FUREX; serów: Gospodar-
stwo Rodzinne Gremza Agnieszka, Wojciech Komperda 
bacówka w Czorsztynie; nabiału: Okręgowa Spółdziel-

Druga połowa roku - znaczące wydarzenia 
28 listopada, z okazji jubileuszu 15-le-

cia Związku Województw RP, Polska Izba 
Produktu Regionalnego i Lokalnego odzna-
czona została złotą statuetka „Zasłużony dla 
Regionów”. W ten sposób uhonorowano 
nasza wieloletnią współpracę z samorządami 
ze wszystkich regionów, przede wszystkim 
przy realizacji i promocji ogólnopolskiego 
konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-
-Smaki Regionów” na najlepszy regionalny 
produkt żywnościowy a także przy opraco-
waniu pierwszego krajowego systemu jako-
ści żywności „Jakość Tradycja”. Dziękujemy! Byliśmy jedyną organizacją producencką wyróżnioną tą zaszczytną nagrodą.
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nia Mleczarska 
w Głuchowie, 
Spółdzielnia Mle-
czarska „Micho-
wianka”, Średzka 
Spółdzielnia Mle-
czarska „Jana”; 
przetworów owo-
c ow o - w a r z y w -
nych ETERNO, 
Feliksowy Dwo-
rek, Ogródek 
Dziadunia Cze-
sław Ślusarczyk, 

Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy”, Wiatrowy 
Sad. Można było skosztować kajmaka z firmy POLDER, 
miodów z Bartnika Żuromińskiego i wody z „Uzdrowiska 
Busko Zdrój". 

Różne rodzaje pierogów przywiozły firmy Kowal – Alek-
sandra Kowalska i Krucjata Smakiem Dariusz Janicki, obie 
z województwa łódzkiego. Restauracja KUGIEL Anety Kur-
piewskiej serwowała dania kuchni kurpiowskiej. Furorę ro-

bił „Teatr Kulinarny”, który wspierany przez Polski Związek 
Łowiecki, częstował gulaszem z dzika i potrawką z sarniny. 
Długa kolejka amatorów dziczyzny czekała na swoją porcję, 
dopóki w ogromnej patelni nie pokazało się dno.

Pierwszy dzień kiermaszu odwiedziło wielu amato-
rów degustacji i liczni kupujący. Niestety, następnego 
dnia – w niedzielę – dnia uroczystości dożynkowych, 
była ulewa. Mokli Prezydent z Małżonką, kupujący 
i sprzedający, ochrona, uczestnicy uroczystości, mokła 
cała Spała. 

smakI regIoNów
od 23 do 26 września br. roku trwały w Poznaniu 

targi smaki regionów połączone z Polagrą Food. Im-
prezy organizowane są od kilku lat wspólnie ze związ-
kiem województw rzeczypospolitej Polskiej. Podczas 
targów można było sprzedawać własne produkty, 
a wstęp dla odwiedzających był bezpłatny. 

W tym roku PIPRiL miała dwa stoiska: ponieważ 
jedno było zbyt długie – konieczne okazało się podziele-
nie go na dwie części. W jednej zmieściły się stoiska Izby, 
DAR-VIT naturalne wędliny Witolda Konarskiego, Pra-
cowni Witraży i Biżuterii Artystycznej „GALDA” Danu-
ty Charytoniuk i Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Łódzkiego (AMKEZ, OSM w Głuchowie, Klimeko, 
Kowal-A. Kowalska, Masarnia z ubojnią Alina Kowal-
ska, EKO NATURA, Krucjata Smakiem, Vero, Wiatro-
wy Sad). W drugiej znalazły się Spółdzielnia Mleczarska 
„Michowianka” i Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego (PPM TAURUS, PHU ANMAR, Le-
da-Ser, FH-U JUVITA, Gospodarstwo Agroturystycz-
ne Bukowiec, PH-U MATEO, Zakład produkcji wód 
mineralnych, Cukiernicza Spółdzielnia ROKSANA, 
ZPOiW Vortumnus, Smak Górno, produkcja wyrobów 
z mięsa, Fabryka ciast i cukrów Dr Stanisława Gurgula). 

W czasie czterech dni targowych odwiedzający podzi-
wiali różnorodność kulinarną Polski i pięciu regionów 
z zagranicy. Mogli degustować i kupować produkty tra-
dycyjne, regionalne i lokalne o niepowtarzalnym smaku 
i aromacie, przygotowane w sposób naturalny według 
starych receptur i z doskonałych surowców. Na targach 
kupcy, restauratorzy lub osoby odpowiedzialne za zaopa-
trzenie w placówkach handlowych, znajdują rarytasy ku-
linarne dla swoich sklepów i restauracji. To także wyda-
rzenie, którego głównym celem jest promocja żywności 
regionalnej, certyfikowanej, coraz częściej poszukiwanej 
i cenionej przez wszystkich.

Co roku podczas targów działa Scena Kulinarna, gdzie 
mistrzowie kuchni gotują tradycyjne i regionalne potra-
wy. W tej edycji można było zobaczyć, jak przyrządza 
się dania znane w różnych zakątkach Polski, posłuchać 
ciekawych historii o pochodzeniu potraw; dowiedzieć 
się, z czym najlepiej podawać konkretne dania. Na Sce-
nie Kulinarnej nie zabrakło też Izby – Jarosław Uściński, 
restaurator i kucharz, przygotował dwie potrawy z mięsa 
wieprzowego. Pokaz odbył się w ramach kampanii „Polska 
wieprzowina gwarancją jakości i smaku”.

Kosz dla Pary Prezydenckiej z produktami człon-
ków PIPRiL

Pokaz kulinarny potraw z wieprzowiny w wykonaniu mistrza kuchni,  Ja-
rosława Uścińskiego
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wIeLkI FINał XVII eDyCjI 
ogóLNoPoLskIego koNkursu 
„Nasze kuLINarNe DzIeDzICtwo
-smakI regIoNów”
od kilku lat w czasie targów smaki regionów od-

bywa się wielki Finał konkursu, w trakcie którego 
wręczane są nagrody „Perła”. 

W tzw. Iglicy gromadzą się goście, laureaci, przedstawi-
ciele samorządów i ODR-ów z całej Polski. Uroczysta opra-

wa finału podkreśli-
ła rangę spotkania. 
Były podziękowania 
i łzy wzruszenia lau-
reatów, ich rodzin 
i znajomych. „Perły 
2017” i „Klucze do 
Polskiej Spiżarni” 
wręczali Jacek Bo-
gucki, sekretarz sta-
nu w Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi; poseł Krzysztof Ardanowski; 
Tomasz Kobierski, wiceprezes zarządu MTP i przedstawi-
ciele samorządów. Uroczystość zakończyły prezentacja i de-
gustacja nagrodzonych produktów i dań.

PoDzIękowaNIe Po DożyNkaCh
w Pałacu Prezydenckim odbyło się 27 październi-

ka br. spotkanie podsumowujące tegoroczne Dożynki 
w spale. 

Uczestniczyły w nim również Izabella Byszewska, pre-
zes zarządu Izby i Grażyna Kurpińska, pełnomocnik za-

rządu, które były w Komitecie 
Organizacyjnym tegorocznych 
dożynek. 

Prezydent Andrzej Duda 
i Pierwsza Dama podziękowali 
organizatorom i współorgani-
zatorom dożynek za wysiłek 
włożony w przygotowanie wy-
darzenia, a na ręce przedstawi-
cieli komitetu organizacyjnego 
złożył pamiątkowe dyplomy 
z podziękowaniami. Polska 
Izba Produktu Regionalnego 
i Lokalnego także otrzymała 
taki dyplom. Prezydent podkreślił, że dla niego i jego mał-
żonki dożynki były szczególną okazję do spotkania z rol-
nikami z całej Polski i podziękowania im za całoroczny 
trud i ciężką pracę. 

oDDzIał wIeLkoPoLskI
22 września 2017 r. w ramach odbywającego się 

w tym roku w Poznaniu europejskiego Forum sieci 
Dziedzictwa ku-
linarnego, któ-
rego organiza-
torem był urząd 
ma r s z a ł k ow s k i 
wo j e w ó d z t w a 
wielkopolskiego, 
członkowie eu-
ropejskiej sieci 
Dziedzictwa kuli-
narnego odwiedzi-
li nasz oddział. 

Goście mieli okazję uczestniczyć w organizowanych 
przez nas warsztatach edukacyjnych. Pracownicy masarni 
„Wiejski Stół dr Maryniak” (na zdjęciu) zaprezentowali pro-
dukcję tradycyjnej białej kiełbasy, a Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska Top-Tomyśl – sera smażonego. Goście zwiedzili 
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spo-
żywczego w Szreniawie, w którym poza eksponatami muze-
alnymi była okazja zobaczyć wypiek chleba w tradycyjnym 

Europejski Koordynator Sieci Dziedzictwa Kuli-
narnego Niclas Fjellstrom

Kapituła Krajowa Konkursu przyznała Perły  
2017

   Z ŻYCIA IZBY



39

piecu chlebowym i wędzenie kiełbasy. Wizytę zakończyła 
uroczysta kolacja przygotowana z regionalnych produktów 
wyróżnionych certyfikatem „Jakość Tradycja”.

oDDzIał mazowIeCkI
w II połowie września i w ostatnim kwartale br. 

członkowie oddziału licznie uczestniczyli w wydarze-
niach przygotowanych przez organizacje i jednostki 
samorządu terytorialnego promujące żywność trady-
cyjną i lokalną. Producentów zaproszono do udziału 
w promocyjno-handlowych imprezach wystawienni-
czych popularyzujących zdrowe odżywianie i wiedzę 
na temat oferujących taką żywność.

8-10 września – w Ogrodzie Botanicznym Uniwer-
sytetu Warszawskiego odbył się warszawski Festiwal 
smaków. Hasło tegorocznej imprezy – „Jedzenie, owady, 
miód” – towarzyszyło wykładom i warsztatom, a także 
producentom sprzedającym wyroby podczas targu. 

Konferencja naukowa „żywność darem dla życia i zdro-
wia w świetle zagrożeń od gmo” miała miejsce 9 września 
br. w Sali Ratuszowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 
Kiermasz na placu Defilad, integralna część konferencji, 
promował produkty pochodzące z polskich lasów, produkty 

które można było ku-
pić. Na scenie natomiast 
odbywały się prelekcje 
tematyczne i pokazy go-
towania. 

Po raz kolejny licz-
na grupa producentów 
z Oddziału Mazowiec-
kiego uczestniczyła 
w rodzinnym Pikniku 
w warszawie 17 wrze-

śnia br. Piknik zorganizowały władze dzielnicy Wawer. 
Członkowie Oddziału uczestniczyli w Dożynkach Pre-

zydenckich w Spale 16-17 września br. Para Prezydencka 
kontynuuje wieloletnią tradycję dożynkową, którą zapo-
czątkował prezydent Ignacy Mościcki. Tegoroczny Cere-
moniał Dożynkowy uświetnił Państwowy Zespół Ludowy 
Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego. 

Po raz dwunasty 17 września br. Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego oddział Poświętne w Płońsku zor-
ganizował jarmark „od pola do stołu”. Wystawcy Od-
działu prezentowali i sprzedawali na nim swoje produkty. 

Na stoisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego producenci Oddziału mieli okazję pro-
mować i sprzedawać swoje produkty podczas targów 
smaki regionów/Polagra Food w Poznaniu od 20 do 
24 września br. i na Centralnych targach rolniczych 
w Nadarzynie od 30 listopada do 2 grudnia br.

kiermasz w hali gwardii
w październiku i w listopadzie br. kilku produ-

centów uczestniczyło w cotygodniowym kiermaszu 

w hali gwardii 
w warszawie. 

Ich udział czę-
ściowo wsparły 
środki Samorzą-
du Województwa 
Mazowieckiego. 
W ramach pro-
jektu przeprowa-
dzono również 
szkolenia na temat 
idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza połączone 
z degustacją produktów tradycyjnych i lokalnych. Dzięki 
wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego Oddział Mazowiecki zakupił namioty (z loga-
mi), które będą wykorzystywane podczas imprez plene-
rowych. 

Dzień Dobry Biznes
Bank Pko BP przeprowadził w październiku i li-

stopadzie br., w 12. miastach, cykl szkoleń w ramach 
projektu „Dzień Dobry Biznes” dla obecnych i poten-
cjalnych klientów.

Partnerem merytorycznym 
szkoleń było Polskie Towarzy-
stwo Gospodarcze (PTG) zało-
żone w 2016 r. jako organizacja 
prywatnych przedsiębiorców, 
w tym firm rodzinnych. Pod-
stawowym celem PTG jest 
wspieranie się w pracy zawodo-
wej. Towarzystwo zaprosiło do 
uczestnictwa w projekcie Odział 
Mazowiecki PIPRiL-u. 

Wojciech Radzikowski, pre-
zes oddziału, wystąpił w panelu 
dyskusyjnym „100 powodów, 
dlaczego warto się zrzeszać”. Te-
matami spotkania były: „Myśl 
jak klient – cykl zakupowy”, 
„Networking w biznesie, budo-

wanie dobrych relacji”, „Daj poznać się rynkowi – e-mar-
keting”. Udział w projekcie, poza przekazanymi doświad-
czeniami, jest źródłem inspiracji, daje nowe kontakty 
i klientów, pomaga wspierać ideę rozwoju rynku produk-
tów tradycyjnych i regionalnych.

PIPriL otrzymała zaproszenie do udziału w dru-
giej edycji Kongresu 590 „Uwalniamy polski potencjał” 
w Rzeszowie w dniach 16 i 17 listopada 2017 r. W panelu 
pt. „Żywność wysokiej jakości szansą dla polskiej branży 
rolno-spożywczej” Izbę reprezentowała Alina Becla, se-
kretarz Rady PIPRiL.

Zdjęcia:
I. Byszewska; J. Kujawa, G. Kurpińska, 

Oddziały Mazowiecki i Wielkopolski
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PIPRIL na Sympozjum Agroturystycznym 2017

Współpraca  
w turystyce wiejskiej

Naukowcy, przedstawiciele instytucji publicznych 
i praktycy spotkali się we wrześniu tego roku w smardze-
wicach na XVII ogólnopolskim sympozjum agroturystycz-
nym.  Dyskutowali na tematy ważne dla środowiska agrotu-
rystyki i szerzej – na temat współpracy w turystyce wiejskiej. 

Sympozja organizowane są od 1993 roku i cieszą się dużym 
zainteresowaniem osób i instytucji związanych z turystyką na 
terenach wiejskich, głównie kwaterodawców rozszerzających 
zakres usług. 

Można powiedzieć, że od zawsze w ofercie tej było „jedzenie 
– dobre, zdrowe, tradycyjne, charakterystyczne dla danego re-
gionu”. To część produktu turystycznego, którą turyści wymie-
niają – po ciszy i spokoju – jako największy walor wypoczynku 
na wsi. Dlatego dziwi niewielki udział w sympozjach członków 
PIPRiL, którzy prowadzą również usługi żywieniowe – poza lub 
obok zasadniczej produkcji na szerszy rynek żywności. 

razem można więcej

Producenci posiadający znak „Jakość Tradycja” winni być 
na sympozjum grupą wiodącą. Może warto wyłonić członków 
Izby, którzy mogą dzielić się doświadczeniem z prowadzenia, 
nie tylko na wsi, obiektów gastronomicznych. Zapewnienie 
gościom sprawdzonych (certyfikowanych) tradycyjnych i regio-
nalnych produktów i potraw może stanie się z czasem wyróżni-
kiem jakości, a nawet marką – chociażby na krajowym rynku 
turystycznym. Takie winny być nasze ambicje. Kontakty człon-
ków Izby z głównymi graczami w turystyce i jej sektorze gastro-
nomicznym są teraz zbyt słabe. A to potężny segment rynku. 

PIPRiL od ponad dwóch lat należy do Konsorcjum Turysty-
ki Wiejskiej afiliowanym przy Polskiej Organizacji Turystycznej 
(POT). Integracja wewnętrzna i zewnętrzna jest potrzebna do 
wszelkiej działalności, a jej brak rodzi wiele problemów, w tym 
i trudnych dla turystyki wiejskiej. 

Nie dziwi zatem, że podczas tegorocznego sympozjum mó-
wiono o „Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stanie obec-
nym i nowych wyzwaniach”. PIPRiL reprezentowała Jolanta Ka-
mieniecka, członek Zarządu Izby, która wzięła udział w całości 
obrad, w tym w warsztatach, których uczestnicy dyskutowali nad 
wynikami badań socjologicznych przeprowadzonych w Małopol-
sce, naświetlających problemy nawiązywania współpracy agrotu-
rystyki z otoczeniem. Przykład Małopolski pokazał, że agrotury-
styka słabo zna otoczenie. Wielu partnerów w ogóle nie wie np. 
o organizacjach pozarządowych, do których zalicza się i PIPRiL.

wzmocnienie turystyki kulinarnej

Okazją do wzajemnego poznania działań i wymogów obu 
branż – producentów żywności i obsługi klienta turystycznego, 
były szkolenia, materiały, publikacje i dyskusja na konferencji 
ogólnopolskiej, zaproponowane w naszym projekcie „Wzmoc-

nienie turystyki kulinarnej poprzez włączenie do jej ofert pro-
duktów ze znakiem „Jakość Tradycja”. Został on zrealizowany 
w 2016 roku (przy współfinansowaniu MSiT), a służyć miał 
praktycznej integracji twórców szlaków kulinarnych, ich współ-
pracy w zakresie wiarygodności oferty, jej jakości i różnorod-
ności, zgodnie z normami i zasadami, jakie członkowie Izby 
stosują w codziennej działalności. 

Kontynuacją inicjatywy było zaprezentowanie produktów 
i ich wytwórców posiadających znak „Jakość Tradycja” w katalogu 
– ofercie Izby do współbudowania polskich szlaków kulinarnych. 
Informacje o projekcie są publikowane w kolejnych wydaniach 
magazynu „Smak i Tradycja”, a także w Internecie. Materiały te 
cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników sympozjum.

konsumenci bardziej świadomi

Rośnie rynek dobrej, czyli sprawdzonej (certyfikowanej) 
żywności, na którą jest coraz większe i bardziej świadome za-
potrzebowanie konsumentów. Nie jest to zainteresowanie se-
zonowe.

Podczas sympozjum podkreślano, że współpraca w turystyce 
kulinarnej – tej najbardziej cennej: tradycyjnej, wiejskiej, jest nie-
zbędna nie tylko po to, by podnosić efektywność ekonomiczną, 
lecz także, by sektor świadomie wykorzystywał zasoby naturalne.

Brakuje badań, które by potwierdzały, że postawy i zacho-
wania konsumenckie sprzyjają – i to w dłuższej perspektywie, 
na kulinaria w agroturystyce. Aktualnie mocno promuje się 
turystykę prozdrowotną, a jej oferta żywieniowa – różnorakie 
diety, to także możliwość rozwoju dla producentów wyrobów 
regionalnych i tradycyjnych. Nie jest to łatwe, jednak trzeba 
zintensyfikować udział w rynku, budując sieć współpracy i po-
dejmując nowe wyzwania.

Informacje na ten temat: Monografia „Sieci współpracy 
w turystyce wiejskiej” oraz na stronie internetowej organizato-
rów http://cdrkursy.edu.pl/cdr/index.php?option=com_conte-
nt&view=article&id=577:xvii-ogolnopolskie-sympozjum-agro
turystyczne&catid=8&Itemid=102&lang=pl

jolanta kamieniecka 

Produkty promują regiony. Oferta dziedzictwa kulinarnego Lubelszczyzny
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Moda na zagrodowe 
sery

od ponad trzech lat, z inicjatywy urzędu marszał-
kowskiego województwa mazowieckiego,  odbywają 
się warsztaty serowarskie dla mieszkańców regionu, 
zwłaszcza rolników, samorządowców, doradców.

– Ich celem jest upowszechnienie serowarstwa w gospodar-
stwach indywidualnych – mówi Kazimierz Porębski, zastęp-
ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. – Kilka lat temu, 
gdy jeszcze obowiązywały rolników kwoty mleczne, wyczuli-
śmy koniunkturę na alternatywne zagospodarowanie nadwy-
żek mleka w gospodarstwie. Tak zresztą postępowali rolnicy na 
zachodzie, na przykład we Francji. Te działania zbiegły się 
w czasie z pracami nad ustawą umożliwiającą prowadzenie 
rolniczego handlu detalicznego i wielu naszych kursantów ma 
teraz merytoryczne podstawy, by rozpocząć taką działalność 
w dziedzinie przetwórstwa mleka.

– Szkolenia trwają od 2014 roku – dodaje Krzysztof 
Zaniewski, pracownik Wydziału Rolnictwa, Żywności 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnic-
twa i Rozwoju Obszarów Wiejskich mazowieckiego UM,  
odpowiedzialny za projekt ramienia  Urzędu. – Warsztaty  
rozpoczęły się, gdy tylko pozyskaliśmy środki z KSOW oraz 
własne, zatrudniony został fachowiec serowarski p. Krzysztof 
Jaworski, serowar z woj. pomorskiego i rozpoczęliśmy warsz-
taty. W sumie odbyło się około 40 szkoleń. Zainteresowanie 
było ogromne – już w pierwszym spotkaniu otwierającym 
udział wzięło ponad 130 osób, ledwie pomieścili się na sali, 
a w sumie w warsztatach uczestniczyło ponad 2 tys. osób 
z całego Mazowsza.

Warsztay odbywały się w regionalnych placówkach 
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, m.in. 
w Siedlcach, Ostrołęce i w Poświętnem.

– Zdobyta wiedza posłużyła niektórym z nich do rozpo-
częcia legalnej działalności przetwórczej i o to nam chodziło 
– dodaje dyrektor Porębski.

Naturalną kontynuacja projektu było zorganizowanie 
Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych. W grudniu 
obył się drugi już finał. Jury, pod przewodnictwem Kazimie-
rza Porębskiego oceniało sery w kategorii serów z mleka kro-
wiego i serów z mleka innych zwierząt. W grupie a – sery 
z mleka krowiego, zakwalifikowało się do etapu wojewódz-
kiego 18 produktów wytwarzanych przez mazowieckich pro-
ducentów a w grupie B – sery z mleka innych zwierząt, 
zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego 17. Jury oce-
niało smak i wygląd produktów. A oto zwycięzcy: w kategorii 
A – I miejsce zajął otoczak kurpiowski Wioletty Ostrowskiej-
-Krupy z Ostrołęki, a w kategorii B – kozi bundz z Lipy Da-
riusza Purchały z Lipy. Jury nagrodziło też m.in. młody ser 
podpuszczkowy i aleksandrowski ser podpuszczkowy.

W sumie przyznano 6 nagród głównych i 4 wyróżnienia.
tekst: Izabella Byszewska

Fot. krzysztof zaniewski i Izabella Byszewska

Aleksandrowski ser podpuszczkowy z koziego mle-
ka – 2 miejsce Kosi bundz. I nagroda

Młody ser podpuszczkowy. 2 nagroda w kate-
gorii serów z mleka krowiego

Warsztaty z produkcji serów zagrodowych
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Barwy PoLskI (Arkady) Grzegorz Micuła, Zenon Żyburtowicz
Wielu z nas nie ma pojęcia o urodzie i różnorodności krajobrazu Polski. Album ze wspa-

niałymi fotografiami Zenona Żyburtowicza przedstawia panoramiczne spojrzenie na historię 
i współczesność naszego kraju. Prezentuje wiele ciekawostek nt. historii, sztuki, architektury 
i obyczajów. Krótkie opisy i wspaniałe barwne ilustracje oddają klimat i zróżnicowanie poszcze-
gólnych regionów kraju oraz podpowiadają, jakie miejsca warto odwiedzić i te kiedyś poznane, 
i te nigdy nie widziane.

DwuDzIestoLeCIe oD kuChNI. kulinarna historia przedwojennej Polski (Cieka-
wostki Historyczne.Pl) Aleksandra Zaprutko-Janicka

Na dwudziestolecie patrzymy jak na kolorowy obrazek, ale nie ma on wiele wspólnego 
z rzeczywistością kraju wyniszczonego wojną, tysiąca rodzin żyjących w skrajnej biedzie. Ga-
lopujące ceny, fałszerze żywności i oszuści żerujący na ludzkiej biedzie. II Rzeczpospolita 
okazuje się być polem walki, gdzie frontem były kuchnie, spiżarnie i miejskie targi. Autorka 
zabiera czytelników w czasy szokujących kontrastów – arystokratyczne rauty zestawia z nędzą wiej-
skich rodzin. Pisze o niesamowitym postępie technicznym, który na zawsze odmienił życie gospo-
dyń. Pisze też o emancypacji polskich kobiet, które nie chciały, by dłużej mówiono im, że całe życie 
mają spędzić przy garach. Pokazuje ich zaradność, oszczędność i przedsiębiorczość. 

1000 arCyDzIeł sIostry weNDy BeCkett (Arkady)
Świetny zbiór nieraz mało znanych dzieł malarstwa. Niezwykła antologia dzieł malarstwa Za-

chodu. Siostra Wendy Beckett ze swadą, emocjami i znakomitą znajomością opowiada o malar-
stwie z różnych epok – od sztuki religijnej doby średniowiecza do różnych form współczesnej 
abstrakcji. Przekazuję informacje oparte na dużej wiedzy, ale też na osobistym spojrzeniu. Zary-
sowuje sylwetki ponad pięciuset wybitnych artystów wszechczasów, a wśród nich takich geniuszy 
jak Leonardo, Rafael, Rubens czy Picasso. A reprodukowane obrazy! Bezcenne.

truFLa. same dobre rzeczy (Wydawnictwo Buchmann) Patrycja Dolecka 
Autorka (zwana Truflą) popularyzuje kuchnię zdrową, smaczną i niebanalną. To apoteoza pro-

stoty, bliskości i więzi rodzinnych, chyba najsilniejszych przy kuchennym stole. Książka prezentuje 
przepisy tradycyjnej kuchni polskiej, chociaż w nowoczesnym ujęciu, a także takie na nowocze-
sne, zdrowe, dania kuchni międzynarodowej. Wiele przepisów przygotowanych zostało zgodnie 
z zasadami Kuchni Pięciu Przemian. Piękne zdjęcia zachęcają do wykorzystania prezentowanych 
receptur. GaKa

   SMACZNE KSIĄŻKI

   ZAPROSILI NAS
  stowarzyszenie rzeźników i wędliniarzy rP na wie-

czór branżowy promujący mięso i wyroby wieprzowe 
oraz wołowe. A także na obchody 95-lecia Stowarzy-
szenia.

  wójt gminy tłuchowo i kgw „jagNa” na VI 
Festiwal Dyniowych Smaków – nowa droga dla sma-
koszy.

  Ptak warsaw eXPo międzynarodowe Centrum 
targowo-kongresowe na: II edycję Międzynarodo-
wych Targów Wyposażenia Wnętrz Warsaw HOME; 
II edycję Międzynarodowych Targów Turystycznych 
„World Travel Show”; IV Targi Dni Alergii i Nieto-
lerancji Pokarmowej oraz IV Targi Eco & Organic & 
Vege Ecoorganica. 

  rejonowe koło Pszczelarzy w wałczu oraz regio-
nalny związek Pszczelarzy wielkopolski Północnej 
w Chodzieży na uroczyste obchody 70-lecia Rejonowe-
go koła Pszczelarzy w Wałczu.

  Dyrektor Podkarpackiego ośrodka Doradztwa rol-
niczego w Boguchwale na XII Jesienną Giełdę Ogrod-
niczą oraz Podkarpackie Święto Winobrania 2017.

  międzynarodowe targi łódzkie na targi Natura 
FOOD & beECO 2017 w Łodzi.

  Polska Federacja Producentów żywności związek 
Pracodawców na VIII Forum 100 – Doroczną Galę 
Przemysłu Żywnościowego.

  zarząd Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji s.a. 
na XII Polski Dzień Jakości.



Szukaj produktów wieprzowych ze znakiem „Jakość Tradycja”
To jedyNy PoLSkI SySTeM 

CeRTyfIkaCjI PRodukTów TRadyCyjNyCh !

Zapraszamy na spotkania w regionach 
producentów tradycyjnych wyrobów wieprzowych

Informacje: 
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

Tel.  519 592 001; 22 692 71 11
izba@produktyregionalne.pl   www.produktyregionalne.pl

Projekt „Polska wieprzowina gwarancją jakości i smaku” sfinansowany jest z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

Polskie produkty wieprzowe ze znakiem „Jakość Tradycja” to:

 surowiec najwyższej jakości
 sprawdzony proces produkcji
 naturalne składniki i tradycyjny smak
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