
Numer 30, luty 2020, ISSN 2084-1671

informacje |  prawo |  w ydarzenia |  smaki regionów |  informacje |  prawo |  w ydarzenia

SMAK i TRADYCJA
Magazyn Informacyjny Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

Fasola i dynia w polskiej 
tradycji kulinarnej

Lokalne targi bliższy kontakt 
producenta i konsumenta

Królowa mięs  
w polskiej kuchni 

Kulinarne podróże – lalki 
i cebula w jedym domu



poradnik rest_205x290.indd   1 17.01.2020   10:56:45



3

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 

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

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

wadzania lokalnych i regionalnych produktów do 
obrotu gospodarczego;

–  Promuje i wspiera inicjatywy gospodarcze swych 
członków;

–  Informuje konsumentów o walorach produktów 
regionalnych i lokalnych.

Zarząd:
Prezes Zarządu – Izabella Byszewska; 
Wiceprezes Zarządu – Jan Zwoliński;
Członek Zarządu – Dariusz Goszczyński.

Rada:
Aleksander Bednarski– Przewodniczący

Członkowie:
Marcin Bielec, Grażyna Borkowska, Ludwika Cha-
mera, Halina Dobrowolska, Agnieszka Idzikowska, 
Ryszard Jaszczowski, Marcin Just, Franciszek Kesler, 
Jan Lisiecki, Andrzej Olkowski, Małgorzata Prządak, 
Barbara Stelmach, Czesław Ślusarczyk,  Grażyna 
Wiatr, Wioletta Wilkos – Sekretarz.

Sąd koleżeński: 
Dorota Kowalewska, Karol Majewski, Joanna Pecio.

Oddziały regionalne PIPRiL:
Lubelskie:  prezes – 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@produktyregion-
alne.pl; 
Świętokrzyskie: prezes – Alicja Stępień, kontakt  
606 464 932, e-mail: biuro@izbaprodukturegional-
nego.org.pl; 
Wielkopolskie:  wiceprezes – Kazimiera Szymańska,  
kontakt: 508 114 352, e-mail: biuro@izbawlkp.pl; 
Zachodniopomorskie: kanclerz – Ryszard Jasz-
czowski, kontakt:  608 288 354; e-mail: brjaszczowscy@
poczta.onet.pl 

PIPRiL opiniuje wnioski 
o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych
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Smaki Regionów

Jak co roku, pod koniec września (28-30.09) człon-
kowie PIPRiL uczestniczyli w targach Smaki Regionów, 
połączonych z targami Polagra Food i Polagra Gastro 
w Poznaniu. Podobnie jak w ubiegłych latach, na stoisku 
PIPRiL prezentowały się województwa łódzkie i pod-
karpackie. Swoje produkty przywieźli członkowie Izby 
i wytwórcy mający certyfikaty „Jakość Tradycja”. Były 
m.in. przepyszne pierogi i fantastyczne podpłomyki Sloth 
Food Bartłomiej Janicki; gama serów pleśniowych Lazur 
z Nowych Skalmierzyc – Robert Mikołajczyk, firmowy 
kucharz Lazura, częstował daniami na bazie tych serów; 
Spółdzielnia Dostawców Mleka z Wielunia chwaliła się 
znakomitym masłem i innymi swoimi wyrobami. a na 
stoisku Tradycyjnego Jadła pyszniły się znakomite wędli-
ny. Browar Witnica sprzedawał doskonałe piwo. Długa 
kolejka klientów zbierała się codziennie przy budce firmy 
Lody ze Złotej Janusza Poniewierskiego z Kielc. 

W ramach kampanii promocji produktów mlecz-
nych, wieprzowych oraz owocowo-warzywnych, finan-

sowanych z Fundu-
szu Promocji Mleka, 
Funduszu Promocji 
Mięsa Wieprzowego 
oraz Fundusz Promo-
cji Owoców i Warzyw 
Izba zorganizowa-
ła pokazy kulinarne 
w wykonaniu mistrzów 
kuchni. I tak, Robert 
Mikołajczyk przygo-

towywał dla publiczności dania z serami pleśniowymi, 
a Jarosław Uściński – dania z wieprzowiny z dodatkiem 
owoców i warzyw.

Należy też wspomnieć o Wielkim Finale ogólnopol-
skiego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów, który jak zwykle odbywał się w Poznaniu. 
Udział wzięli laureaci nagrody „Perła 2019” i zaproszeni 

goście, z Janem Krzysztofem Ar-
danowskim, ministrem rolnic-
twa i rozwoju wsi. Nagrodzeni 
zaprezentowali swoje produk-
ty i potrawy regionalne, które 
w zawrotnym tempie znikały ze 
stołów. 

JaSionka pełna Smaku

Pod hasłem „Polska pełna smaku” w ramach wspól-
nej kampanii PIPRiL i Stowarzyszenia Polska Ekologia 
zorganizowana została na targach TSLA EXPO Rzeszów 
w Centrum Arena w Jasionce pod Rzeszowem wielka de-
gustacja wyrobów ekologicznych i regionalnych wysokiej 
jakości. Odwiedzający licznie targi miłośnicy nowoczesnej 
motoryzacji mieli okazję poznać i popróbować znakomi-
tych wyrobów naszych producentów: wędlin, wyrobów 
piekarniczych i cukierniczych, produktów mleczarskich, 
przetworów owocowo-warzywnych. W Jasionce serwowa-
ne były produkty 24 firm: Browar Kormoran, Centrum 
Pasterskie w Koniakowie Piotr Kohut, Consonni S.C., 
Gawor Produkcja Wędlin Jakość Tradycja, GOMAR Piń-
czów, Klimeko Sp. z o.o. Sp. K., KROKUS Przetwórnia 
Owoców i Warzyw Czesław Caryk, LAZUR – Spółdziel-
czy Związek Grup Producentów Rolnych, Masarnia Osip 
s.c. Zygmunt i Kamil Osip, Ogródek Dziadunia Cze-
sław Ślusarczyk, OSM w Bidzinach, Piekarnia Natura 
w Poznaniu, Piekarnia R. Dobrowolski, Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Mięsnego „Taurus” sp. z o.o., Ser koryciński 
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swojski A. i M. Bie-
lec, Sery ślubowskie 
Igor Pietrzyk, Spół-
dzielnia Dostawców 
Mleka w Wieluniu, 
Spółdzielnia Udzia-
łowców ze Strzałko-
wa, Tłocznia Mau-
rer, Wiatrowy Sad 

Grażyna Wiatr, WSP „Społem” Kielce, Wyrób Wędlin 
Tradycyjnych Wolarek, Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
„Koniarek” Andrzej Koniarek.

 
SeminaRium w Boguchwale

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 
i Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział 
w Boguchwale zorganizowali seminarium p.t. „Podkar-
packie dziedzictwo w ofercie handlowej, gastronomicz-
nej i turystycznej. Wzmocnienie turystyki kulinarnej 
poprzez włączenie do jej ofert produktów ze znakiem 
Jakość Tradycja”.

Tematyka seminarium obejmowała takie zagadnienia 
jak: Produkty tradycyjne w systemach jakości, Produkty re-
gionalne i lokalne w restauracjach i gospodarstwach agro-
turystycznych – Dziedzictwo kulinarne Podkarpacia na 
Liście Produktów Tradycyjnych, Jak wyszukiwać produk-
ty, jak zarejestrować produkt na LPT, Podkarpackie pro-
dukty w ofercie turystycznej i handlowej. Szanse i bariery. 
Spotkanie zakończyła dyskusja panelowa. W spotkaniu 

wzięło udział ponad 70 podkarpackich producentów 
i restauratorów.

Seminarium dofinansowane było z Funduszu Promo-
cji Mięsa Wieprzowego, Funduszu Promocji Mleka, Fun-
duszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, 
Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

eco Style

Targi ECO STYLE – Salon Produktów Ekologicz-
nych, odbyły się 29 listopada – 3 grudnia, na terenie 
Targów Kielce, wspólnie z imprezami Agrotravel, Health 
and Beauty i Targami Ślubnymi. Targom towarzyszyły 
ciekawe wydarzenia m.in. warsztaty z Zielonym Zakąt-
kiem, na których wytwarzano środki czystości sposobem 
domowym czy warsztaty kulinarne. Można było zapoznać 
się z aktualną ofertą ekologicznych gospodarstw, produ-

centów, przetwórców, dystrybutorów i hurtowników żyw-
ności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej. PIPRiL mia-
ła dwa stoiska, na których stanowiska mieli członkowie 
Izby z całej Polski. Wśród naszych wystawców byli: Bar 
cukierniczy Marii Siej, Furex Wódki Regionalne, cukier-
nia państwa Łabędzkich, Piekarnia Dobrowolscy, Tłocz-
nia Soków Owocowych „VERO”, WSP „Społem” z Kielc 
oraz debiutujące na targach Eco Style: OSM w Skiernie-
wicach, „Zielono mi” Agnieszka Jarosińska, marka Prze-
twory z Borówki, SM Udziałowców w Strzałkowie. 

Na stoisku PI-
PRiL Oddziału Świę- 
tokrzyskiego prezen-
towali swoje produk-
ty: Stowarzyszenie 
„Sandomierski Szlak 
Jabłkowy”, Purple 
Valley Sp. z o. o., 
OSM w Bidzinach 
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oraz wytwarzające sery firmy Gospodarstwo Mleczne 
„Buncok Strzałkowski” Teresa Łukasik i Produkcja Serów 
Mariusz Małkiewicz „Dziedzic”. W targach uczestniczyli 
też: Gospodarstwo Rolne-Pasieka Rodzinna Marta Bęben 
i firma Megawita Maciej Małkiewicz. 

W czasie targów zorganizowaliśmy w ramach kam-
panii „Polskie mleko gwarancją jakości i smaku” oraz 
„Polskie produkty zbożowe gwarancją jakości i smaku” 
seminarium dla producentów połączone ze spotkaniem 
z sektorem HoReCa. Seminarium finansowane było ze 
środków Funduszu Promocji Mleka oraz Funduszu Pro-
mocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. 

 walne zgRomadzenie pipRil  
i uRoczySty JuBileuSz 

W grudniu 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Członków PIPRiL, na którym zatwierdzony 
został nowy statut Izby. A ponieważ w 2019 roku minęło 

15 lat istnienia Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lo-
kalnego, z tej okazji, po zakończeniu części formalnej, zor-
ganizowaliśmy również uroczyste spotkanie naszych człon-
ków i sympatyków. Uroczystość odbyła się w Hotelu 500 
w Strykowie, na styku autostrad ze wszystkich stron Polski, 
co ułatwiło dojazd na spotkanie. Wielu gości przyjechało 
z osobami towarzyszącymi. Ci, których zatrzymały niespo-
dziewane choroby, osobiste kłopoty czy pilne firmowe zaję-
cia myślami byli z nami w Strykowie. Wśród uczestników 

zjazdu byli członkowie założyciele PIPRiL, ich następcy lub 
członkowie z niewielkim jeszcze stażem. 

Impreza zaczęła się oficjalnie – od wystąpienia Izabelli 
Byszewskiej, prezes Zarządu PIPRiL. Minutą ciszy uczci-
liśmy pamięć tych, którzy odeszli, m.in. Grzegorza Rus-
saka – pierwszego prezesa Izby, Hanny Szymanderskiej 

i Jolanty Kamienieckiej – członkiń Zarządu, Kazimierza 
Furczonia, Stanisława Mądrego, Dariusza Janickiego – 
członków założycieli. Przypomniano najważniejsze wyda-
rzenia i osiągnięcia PIPRiL. Była część bardzo miła – pani 
Byszewska i pan Aleksander Bednarski, przewodniczący 
Rady Izby, wręczyli dyplom Honorowego Członka PI-
PRiL panu Andrzejowi Hysowi, byłemu prezesowi PIPRiL 
Oddziału Świętokrzyskiego. Podziękowania za lata pracy 
lub współpracy z naszą organizacją, za zasługi dla rozwoju 
i promocji Izby i jej działań otrzymali: Henryk Wujec, Jan 
Lisiecki, Marek Gąsiorowski, Elżbieta Zawadzka, Stefan 
Słociński, Wojciech Radzikowski, Janusz Lichocki, Zbi-
gniew Tararako, Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskiego, Jarosław Rzepa, Poseł na 
Sejm RP, wieloletni wicemarszałek Województwa Zachod-
niopomorskiego, Samorząd Województwa Zachodniopo-
morskiego, Samorząd Województwa Podkarpackiego, Zo-
fia Kochan, dyrektor UMW Podkarpackiego, Samorząd 

Województwa 
Łódzkiego, Ja-
nina Kamińska, 
wicedyrektor 
Podkarpackiego 
ODR, Podkar-
packi Ośrodek 
Doradztwa Rol-

niczego, Świętokrzyski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego, 
Małopolski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego.

Następnie zaproszeni go-
ście przekazali na ręce Prezes 
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Izby grawertony, dyplomy honorowe, kosze pełne regional-
nych produktów i kwiaty. Gratulowali, chwalili, życzyli…

A potem sięgnięto po pyszne jedzenie, od którego sto-
ły się uginały. Menu było bogate i różnorodne, nie zabra-
kło też regionalnych i tradycyjnych produktów, przywie-
zionych przez członków Izby. Można było posmakować 
wędlin z GS „SCh” z Szadku, przepysznych chlebów i bu-
łeczek z GS „SCh” z Ozorkowa i chlebów z Piekarni Do-

browolscy z Kielc. 
Były pyszne do-
datki do wędlin 
z Ogródka Dzia-
dunia. Można było 
spróbować piwa 
z Browaru Kormo-
ran i miodolady 
z pasieki Pachni-
czówka oraz wypić 
soki z Tłoczni Wia-
trowy Sad. W ko-
szykach pyszniły się 

jabłka z Sadów Sandomierskich. Ukoronowaniem jubile-
uszowej uczty był pyszny tort, który na tę okazję zrobiła 
i ofiarowała Elżbieta Olszyńska. O wygodę gości, o to, aby 
nie zabrakło „jadła i napitku” dbała restauracyjna obsługa, 
profesjonalna i bardzo sympatyczna.

Do tańca zachęcała muzyka, którą prezentowało 
dwóch DJ. Muzyka przyjemna, melodyczna bardzo od-
powiadała gustom obecnych. Zadowoleni i rozbawieni 
goście bawili się do późnych godzin nocnych.

członkowie pipRil w BRukSeli

W grudniu 2019 r. nasi producenci wzięli udział w II 
edycji Polska Food Festival. Wydarzenie miało miejsce 
w budynku Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Eu-
ropejskiej w Brukseli a zostało zorganizowane przez Stałe 

Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli, we współ-
pracy m.in. z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jego ce-
lem jest promocja polskich produktów żywnościowych, 
polskiej kultury i tradycji bożonarodzeniowych. Go-

ściem Polska Food Festival 
był m.in. premier Mateusz 
Morawiecki oraz minister 
rolnictwa i rozwoju wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski. Na 
stoiskach oraz stołach de-
gustacyjnych znalazły się 
produkty członków Polskiej 

Ekologii oraz członków PIPRiL, przede wszystkim wyro-
by z certyfikatami unijnymi, ekologicznymi oraz „Jakość 
Tradycja”, takie jak m.in. sery korycińskie, soki Maurera, 
podkarpacki miód spadziowy, pierekaczewnik, karp zator-
ski, karp z Rudy Różanieckiej, olej rydzowy, ekologicz-
ne wyroby AWB Becla, ciasto drożdżowe maślane firmy 
Consonni, specjały Ogródka 
Dziadunia. Zaproszeni go-
ście oraz mieszkańcy Bruk-
seli mieli okazję skosztować 
tradycyjnych polskich dań 
bożonarodzeniowych, a tak-
że nabyć produkty wysokiej 
jakości oferowane przez pol-
skich producentów żywności 
na stoiskach wystawienni-
czych. 

Rarytasy firmy Ogródek Dziadunia

Stoisko firmy Consonni

Wyroby Stowarzysznia Pro Carpatia

Karp z Rudy Różanieckiej

   Z ŻYCIA IZBY
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deguStacJa dla koRpuSu 
dyplomatycznego

Po raz drugi członkowie Izby zostali zaproszeni do 
udziału w prezentacji swoich produktów na styczniowym 
spotkaniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z korpusem 
dyplomatycznym.

Na bogato zastawionych stołach PIPRiL znalazły się: 
sery – rycki Edam, Ser kozi twardy dojrzewający z AGRO-
-DANMIS Gramowscy Sp. J., ser pleśniowy Lazur błę-
kitny, ser koryciński swojski pp. Bielców, masło i twaróg 
z SUM ze Strzałkowa, Były wędliny: Kiełbasa Piaszczań-

ska i Szynka Podstolego 
z firmy Gawor Produk-
cja Wędlin Jakość Tra-
dycja, Kiełbasa Swoj-
ska Pilzneńska i Szynka 

Biesiadna z Przedsię-
biorstwa Przemysłu 
Mięsnego „Taurus”, 
Szynka w rozmarynie 
z P.P.H.U. ANMAR 
Piekarnia Drzewna Anna Surmacz-Kałamarz, Kiełbasa 
krakowska podsuszana od Kołdrasa, Kiełbasa lisiecka – 
Wyrób Wędlin Tradycyjnych Wolarek oraz wędliny z Za-
kładów Mięsnych „Mościbrody”.

Nie zabrakło pieczywa z GS „SCh” w Ozorkowie 
i z Piekarni Ratuszowa z Siedlec, soków z Wiatrowego 
Sadu, staropolskich miodów pitnych z firmy APIS, piw 
z Browaru Kormoran, jogurtu Klimeko. Bogata była ofer-
ta dodatków, nie zabrakło ogórków kiszonych i konserwo-
wych z firmy „Gomar” z Pińczowa, majonezu i keczupu 
z WSP „Społem” z Kielc, a także musztardy, chrzanu i ke-
czupu z „Ogródka Dziadunia”. Na stole pyszniło się ma-
ślane ciasto z firmy Consonni i zachęcały do spróbowania 
krówki z OSM w Bidzinach.

konfeRencJa medialna

 „Polska wieprzowina na naszym stole. Fakty i mity” 
– pod takim hasłem odbyła się w lutym konferencja dla 
dziennikarzy, promująca polskie wyroby wieprzowe. 
Obecni byli przedstawiciele mediów (prasa, telewizja, 
radio, Internet). W czasie konferencji przedstawione zo-
stały następujące prezentacje, promujące polską wieprzo-
winę: „Walory kulinarne mięsa świń ras rodzimych” – dr 
inż. Paweł Radomski, Instytut Zootechniki Państwowy 
Instytut Badawczy Kraków-Balice; „Jakość i tradycja 

atutem polskiej wieprzo-
winy” – Jan Zwoliński, wi-
ceprezes Zarządu Polskiej 
Izby Produktu Regional-
nego i Lokalnego; „Jakiej 
wieprzowiny szukamy, 
żeby zrobić dobre prze-
twory? – doświadczenia 
producentów” – przedsta-
wiciel Zakładu Mięsnego 
„Mościbrody”; „Jaką 
wieprzowiną chcieliby nas 
karmić kucharze?”– Ja-
rosław Uściński, prezes 
zarządu Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Szefów 
Kuchni i Cukierni, właściciel restauracji Moonsfera 
w Warszawie. Konferencja odbyła się w ramach kampanii 
„Polska wieprzowina gwarancją jakości i smaku”, finanso-
wanej z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. 

   Z ŻYCIA IZBY
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oddział ŚwiętokRzySki

W dniach 6-7 grudnia 2019 członkowie Oddziału wzię-
li udział w XIII edycji EKOGALI – międzynarodowych tar-
gów produktów i żywności wysokiej jakości, która odbyła 
się w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym 
Województwa Podkarpackiego w  Jasionce k. Rzeszowa. 
W ramach targów zorganizowano konferencje, degusta-
cje, konkursy oraz pokaz gotowania  i rękodzieła związane 
ze Świętami Bożego Narodzenia. Atrakcją specjalną targów 
jest pawilon chiński. A także konkursy: XIV Europejski 
Konkurs Kulinarny dla szkół gastronomicznych oraz na 
„Najlepszy produkt ekologiczny”.

W Ekogali wzięło udział 153 wystawców, w tym także 
instytucje okołorolnicze, jednostki certyfikujące oraz urzę-
dy marszałkowskie. Na stoisku Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego wśród firm, organizacji, 
obecni byli członkowie PIPRILOŚ: Stowarzyszenie „Sando-
mierski Szlak Jabłkowy”, Dawid Piechota – Sad Danków, 
Mariusz Roszkowski – Olejarnia Zagłoby z Mikułowic, 
Purple Valley-Purpurowa Dolina z Szydłowa, Beata Cicho-
pek z Serowarni Zagrodowej Podłazy.

12 grudnia 2019 roku członkowie oddziału wzięli udział 
w konferencji „Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na 
lata 2021-2017 szansą na rozwój regionów Polski Wschod-
niej”, która miała miejsce w Hotelu Best Western Grand 
Hotel w Kielcach. Nasi członkowie przygotowali stoisko 
promocyjne. Zaprezentowali lokalne produkty, połączone 
z ich degustacją. Były to: soki, wędliny, chleby, przetwory 
owocowe, słodycze, sery, miody, itp.

23.12.2019 r. została podpisana umowa spółki, 
a 30.12.2019 r. została wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nazwą Biuro Doradztwa Gospodarczego 
Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział 
Świętokrzyski Sp. z o.o. Powołana przez Oddział Święto-
krzyski PIPRiL oraz Polskie Doradztwo Rolnicze Sp. z o.o. 
będzie realizowała zdania wspomagające na rzecz członków 
Izby oraz zadania statutowe Izby, jako spółka non profit. 
Prezesem Zarządu została Anna Rybak, autorka projektów 
rozwojowych i innowacyjnych dla lokalnych i krajowych 
przedsiębiorstw, angażuje się także w realizację miękkich 
projektów doradczych i szkoleniowych. 

   Z ŻYCIA IZBY

   Z ŻYCIA IZBY



SMAK I TRADYCJA10 luty 2020

Nowe produkty w systemie 
„Jakość Tradycja”

 JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI

Ser rokpol – pW Capri Grażyna Szłapka, Gał-
czyńskiego 17, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie

 Prawdziwy rarytas w kształcie walca i wadze ok. 3 kg. 
Powinien zadowolić smakoszy serów pleśniowych. Jest 
mlecznobiały, miejscami lekko beżowy z wtrąceniami nie-
bieskiej pleśni. W ustach długo pozostaje jego lekko kwa-
skowaty, pikantny smak. Właścicielka PW Capri Grażyna 

Szłapka serowarstwem zajmuje się 
od prawie dziesięciu lat. Po prakty-
ce i szkoleniach w Polsce pracowała 
w kilku serowarniach we Francji, 
zdobyte w ten sposób doświadcze-
nia i umiejętności wykorzystuje we 

własnej serowarni. Specjalizuje się w serach pleśniowych 
i długo dojrzewających. Pod nazwą PW Capri serowarnia 
działa od marca 2018 roku.

Mleko zSiadłe – aGroCoMeX  
Sp. z o.o. ul. Gen. W. Sikorskiego 9, 
87-330 Jabłonowo pomorskie,  
woj. kujawsko-pomorskie

Zsiadłe mleko marki FARMER pro-
dukowane jest tradycyjnym sposobem – 
mleko krowie z lokalnych gospodarstw 
ukwaszane jest w docelowych opako-
waniach (tj. termostatowo) przez bakterie fermentacji 
mlekowej charakterystyczne dla pierwotnej mikroflory 
mleka surowego. Dzięki temu uzyskiwany jest produkt 
o takich samych walorach smakowych i zdrowotnych, jak 
ten z dawnych gospodarstw. Kultury bakterii znajdujące 
się w zsiadłym mleku poprawiają odporność, zapobiega-
ją biegunkom, zaparciom i wzdęciom. Poza tym zsiadłe 
mleko to także bogate źródło witamin (głównie A i gru-
py B) oraz składników mineralnych. W polskiej kuchni 
podawane jest jako samodzielny napój lub jako składnik 
drugiego dania, np. z młodymi ziemniakami. 

Maślanka naturalna – łaSk okręgowa Spół-
dzielnia Mleczarska w łasku, ul. Matejki 
16, 98-100 łask, woj. łódzkie

Kto nie zna smaku maślanki? A dobra ma-
ślanka po wymieszaniu powinna mieć konsy-
stencję płynu z grudkami masła, smak lekko 
kwaśny, aromatyczny, orzeźwiająca. Taka praw-
dziwa maślanka jest produkowana w Okręgo-
wej Spółdzielni Mleczarskiej od początku jej 
istnienia, czyli od ponad 100 lat. Cieszy się 
wśród smakoszy dużą popularnością.

MaSło ekStra łaSk
Tradycyjny proces zmaślania w masielnicach oraz wy-

jątkowy surowiec pozwalają cieszyć się niezwykle smacz-
nym i zdrowym wyrobem gotowym w postaci masła Ekstra 
ŁASK. Surowcem do produkcji jest mleko kro-
wie dostarczone przez członków naszej 
spółdzielni. Nasza mleczarnia skupuje 
surowiec na obszarach ekologicznych, 
położonych w dolinach czystych rzek Gra-
bii i Widawki. Grabia, będąca prawostronnym 
dopływem Widawki (dorzecze Odry), jest uznawana za 
jedną z najczystszych rzek nizinnych w Polsce.

Krowy dostawców karmione są paszami wyproduko-
wanymi zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą, nie zawierają 
GMO, utrzymywane są zgodnie z zasadami dobrostanu 
zwierząt i przestrzeganiem Dobrej Praktyki Hodowlanej.
śMietana 18% łaSk, śMietana 12% łaSk

Śmietany w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Łasku produkowane były od początku jej istnienia, 
czyli od 100 lat. Pierwotnie śmietany szczepiono zakwa-
sem, przygotowywanym w zakładzie, jednak ze względów 
higienicznych oraz dla uproszczenia pracy zastosowane 
zostały kultury mleczarskie kupowane od firm zewnętrz-
nych. Do szczepienia śmietany używane 
są kultury mleczarskich firmy Chr. Han-
sen. Śmietany 18% i 12% ŁASK powsta-
ją z surowca kupowanego od stałych do-
stawców od pokoleń współpracujących ze 
Spółdzielnią. Z mleka wirowane są śmie-
tanki, które po pasteryzacji, homogeniza-
cji i szczepieniu są rozlewane do butelek, gdzie następuje 
proces ukwaszania. 
Ser tWaroGoWy tłuSty łaSk

To twaróg barwy od białej do kremowej, konsystencji 
zwartej o odpowiedniej zawartości wody. Smak i zapach 
ma czysty, łagodny, lekko kwaśny, z lekkim posmakiem 
pasteryzacji. Zawartość tłuszczu ok. 10%. Tradycją w pro-
dukcji twarogu jest tu stosowanie chust w fazie ociekania 
i prasowania twarogu. Produkcja jest w większości wy-
konywana ręcznie, przez co twaróg przypomina twaróg 
robiony w gospodarstwach domowych. Wprawdzie pro-
dukcja twarogu w Spółdzielni została zautomatyzowana, 
aby zwiększyć wydajność, by była opłacalna, jednak re-
ceptura jest ciągle ta sama. Zasto-
sowanie nowych urządzeń, takich 
jak kotły oraz prasy, usprawniło 
produkcję twarogu, ale nie wpły-
nęło na jego smak.
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tWarożek śMietankoWy łaSk
To wyjątkowy rarytas. Jest od barwy białej do lekko 

kremowej, strukturę ma nieco grudkowatą, dopuszczona 
jest niewielka ilości serwatki. Ma subtelny smak śmie-
tankowy, o posmaku pasteryzacji, jest lekko kwaśny, bez 
obcych zapachów. Twarożek śmietankowy ma zawartość 

tłuszczu ok. 16%. Twaróg jest mieszany 
ze śmietanką kremową pasteryzowaną aż 
do uzyskania półpłynnej konsystencji. 
I trochę historii: twarożki od stuleci pro-

dukowano w domach i mieszano ze śmietanką, bo nabie-
rały wtedy szlachetnego śmietankowego smaku, można je 
było doprawić solą i dodać cebulki lub ziół. Taki twarożek 
może powstać tylko z mleka najwyższej jakości, a takie do-
starczają do spółdzielni w Łasku rolnicy, z którymi spół-
dzielnia współpracuje od ponad 50 lat.

MaSło z kraSneGoStaWu – okręgowa Spół-
dzielnia Mleczarska w krasnymstawie, ul. Borowa 4,  
22-300 krasnystaw, woj. lubelskie

Masło z Krasnegostawu jest wytwarzane z najwyższej 
jakości mleka, produkowane jest tą samą metodą od 1913 
roku. Ma naturalny smak i aromat. Wysoką jakość za-
wdzięcza rolnikom z zielonej Lubelsz-
czyzny, właścicielom gospodarstw 
rodzinnych tradycyjnie chowających 
krowy, przestrzegających dobrostanu 
zwierząt i karmiących krowy paszami 
wyprodukowanymi zgodnie z Dobrą 
Praktyką Rolniczą, nie zawierającymi GMO. 
tWaróG z kraSneGoStaWu

Dawniej twarogi wyrabiano ze zsiadłego mleka. 
Podgrzany skrzep wlewano w woreczki z płótna lnia-
nego i wkładano do drewnianej prasy w celu usunięcia 
serwatki i nadania twarogowi kształtu. Twaróg w Kra-
snymstawie produkowany jest od początku istnienia 

spółdzielni, nie zawiera żadnych dodatków prócz 
szczepionki ukwaszającej. Ma barwę 
białą do lekko kremowej, jednolitą kon-

systencję. Kształt kostki w formie prosto-
padłościanu pozwala łatwo kroić go nożem. 

Jak wszystkie najwyższej jakości twarogi jest w smaku 
i zapachu czysty, łagodny, lekko kwaśny, z wyczuwalnym 
posmakiem pasteryzacji.

Mąka żytnia „razoWa” nadBużańSka –  
ekooaza Młyny Wodne Sp. z o.o. tokary 9,  
08-108 korczew, woj. mazowieckie 

Produkowana jest od ponad 100 lat (1905 r.) w tym 
samym młynie – Podlaski Młyn Wodny w Tokarach. 
Młyn znajduje się nad rzeką Toczna w Nadbużańskim 
Parku Krajobrazowym wpisanym do Europejskiej Sieci 
Ekologicznej „Natura 2000”. Produkowane są w nim 
mąki razowe, w tym mąka Żytnia Razowa wg starej tech-

nologii młynarskiej: przemiał całego, sta-
rannie oczyszczonego ziarna żyta z łuską, 
jądrem oraz kiełkiem – dlatego zawiera 
wszystkie wartościowe składniki ziarna. 
Mąka nie jest rafinowana – w odróżnie-
niu od innych występujących na rynku 
mąk żytnich razowych. Mielenie zboża 
odbywa się w młynie wodnym pobiera-
jącym energię do napędu maszyn i urzą-
dzeń młyńskich wprost z naturalnego źródła – rzeki 
Toczna. Podlaski Młyn Wodny od początku powstania 
napędzany jest odnawialną bioenergią wody przez tur-
biny wodne.

karp Wędzony z BełżCa – Gospodarstwo ry-
backie Bełżec, ul. rzeszowska 6, 22-670 Bełżec,  
woj. lubelskie

Karp hodowany jest w stawach, poczynając od wylę-
gu w tym samym środowisku, co 
ma ogromny wpływ na jakość mię-
sa. Hodowany w cyklu dwuletnim 
w stawach o bogatej w plankton wo-
dzie na Obszarze Natura 2000, dzię-
ki temu mięso jest sprężyste i natu-
ralnie różowawe. Ryby dokarmiane 
są jedynie zbożami kupowanymi od 
lokalnych rolników. Karp z Bełżca 
smaczny jest także po uwędzeniu, a metoda wędzenia jest 
niezmienna od ponad 50. lat, zgodna z tradycyjną rodzin-
ną recepturą, pochodzącą od dziadka obecnej właścicielki 
gospodarstwa. Karp z Bełżca sprzedawany jest w rolniczym 
handlu detalicznym, można go też zamawiać w karczmie 
położonej na terenie gospodarstwa rybackiego.

paSztet z indyka – indykpol S.a, 10-370 olsz-
tyn, ul. Jesienna 3, woj. warmińsko-mazurskie

Pasztet jest barwy od brązowej do ciemnobrązowej, po 
przekrojeniu jasnoróżowej z odcieniem beżowym, z wi-
docznymi kawałkami mięsa i przypraw. Ma konsystencję 
stałą, zwartą, średnio rozdrobnioną. Jest miękki, daje się 
kroić i smarować. W smaku lekko sło-
ny, delikatny, z wyczuwalnym smakiem 
i aromatem przypraw. Ma wszystkie 
cechy pasztetu wytwarzanego według 
tradycyjnej receptury, a w jego skład 
wchodzą: mięso i podroby z indyka 
i naturalne przyprawy pieprz, gałka 
muszkatołowa, majeranek, cukier, sól, 
bułka tarta, kasza manna, bez dodatku 
konserwantów. Indykpol wychodząc naprzeciw smako-
szom pasztetu, uruchomił linię produktów pod marką 
Samo Dobro. Pasztety te nawiązują także do judaistycz-
nych tradycji żywieniowych preferujących wyroby z mięsa 
drobiowego z przełomu XIX i XX w.
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paSztet z indykieM i GęSiną
Ten pasztet wytwarzany jest również według dawnej re-

ceptury, z mięsa i podrobów indyka (73 %) i gęsi (27 %),  
z dodatkiem naturalnych przypraw, pieprzu, 
gałki muszkatołowej, majeranku, cukru, 
soli, bułki tartej, kaszy manny. Producent 
przykłada szczególną wagę do rygorystycz-
nego przestrzegania tradycyjnych receptur 
przez służby technologiczne i do kontroli 
jakości. Indykpol uruchomiając produkcję 
pasztetów pod marką Indykpol Premium 
chciał je wyróżnić jasko pasztety wyjątko-

we, wytwarzane zgodnie z długą tradycją.

korMoran JaSny – Browar kormoran Sp. z o. o., 
al. Gen Władysława Sikorskiego 2, 10-057 olsztyn, 
woj. warmińsko-mazurskie

Kormoran Jasny jest piwem dolnej fermenta-
cji. Piwo ma złoty (jasnobursztynowy) kolor, jest 
klarowne. Pokrywa je biała, drobnopęcherzykowa 
piana. Kormoran Jasny jest piwem dobrze wysy-
conym – w smaku czuć delikatne szczypanie bą-
belków dwutlenku węgla, które unoszą się z dna 
ku górze opakowania. Piwo to mimo niewysokie-
go odfermentowania, które pozwala osiągać 4,9% 
alkoholu, jest pełne w smaku, ze słodową podbu-
dową przywołującą na myśl biszkopty czy lekko 
opiekaną skórkę chleba oraz charakterystyczną, 
wyrazistą chmielową goryczką. Piwo jest filtrowane, a co za 
tym idzie kolor ma głęboki, połyskujący. Piana gęsta – po 
każdym łyku zostawia na szkle charakterystyczny krążek.

tWaróG GrodkoWSki, pełnotłuSty kli-
nek – okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w kole, 
oddział produkcyjny Grodków; 49-200 Grodków,  
ul. Warszawska 49

Od przeszło 50 lat metoda produkcji twarogów nie 
uległa zmianie. Znormalizowane mleko podgrzewane 

jest w wannach twarożkarskich, następnie 
zaszczepiane czystymi kulturami bakterii 
właściwej fermentacji mlekowej i ukwaszane 
do momentu uzyskania skrzepu. Po czym 
następuje termiczna i mechaniczna obróbka 
gęstwy twarogowej. Po oddzieleniu serwat-
ki ziano twarogowe zostaje spuszczone do 
zbiornika z sitem wyłożonym chustą twaroż-
karską. Samoociekanie gęstwy twarogowej 
powoduje, że produkt ma charakterystyczną 
strukturę oraz smak przypominający wiej-
ski domowy twarożek. Po samoocieknięciu 

i wychłodzeniu klinki wyciągane są ręcznie z woreczków 
płóciennych. Smak i aromat Twarogu Grodkowskiego 
pełnotłustego przypomina twaróg wytwarzany w wielu 
domach na wsi.

zakład Mięsny Mościbrody Spółka z o.o., 
Mościbrody 53, 08-112 Wiśniew, woj. mazowieckie
SChaB WieJSki z MośCiBród, karCzek 
WieJSki z MośCiBród, Szynka WieJSka 
z MośCiBród

Wędzonki z Mościbród to li-
nia wysokiej jakości wędlin z wę-
dzarki. Jakość jest wynikiem tra-
dycyjnego sposobu wytwarzania 
i surowców pozyskanych z tra-
dycyjnych ras zwierząt. Do wy-
produkowania 100 g produktu 
zużyto 119 g schabu wieprzowe-
go. Do wyprodukowania 100 g 
produktu 117 g karczku wieprzo-
wego. Do wyprodukowania 100 
g produktu 120 g szynki wie-
przowej. Pozostałe składniki to 
sól kamienna, cukier biały, przy-
prawy naturalne, substancja kon-
serwująca – azotyn sodu. Wędzi 
się w wędzarni tradycyjnej na drewnie z drzew olchowych. 
Mięso pozyskiwane jest z małych gospodarstw, stosujących 
Dobrą Praktykę Rolniczą Hodowlaną z wyłączeniem GMO. 
Wędzonki te wytwarzane są na bazie wieprzowiny pozyska-
nej z ras polskich, w tym białej zwisłouchej i wielkiej białej 
polskiej. To prawdziwe rarytasy o unikalnym smaku, aroma-
cie i konsystencji. 
kiełBaSa polSka z MośCiBród

Ma wygląd długich lasek, w naturalnych osłon-
kach czystych, lśniących i bardziej pomarszczonych niż 
w kiełbasie wiejskiej. Na przekroju wyraźnie widoczne 
są kawałki mięsa, otoczone oczkami 
farszu. Konsystencję ma ścisłą, dość 
kruchą i jędrną; typową dla świeżej 
wędzonej kiełbasy. Dominuje smak 
doprawionego mięsa z delikatnie 
wyczuwalną nutą czosnku, dużą ilo-
ścią pieprzu, większą niż w kiełba-
sie wiejskiej, z wyraźnie zaznaczoną 
obecnością soli kamiennej. Mięso do wyrobu tej wyjąt-
kowej kiełbasy pozyskiwane jest z małych gospodarstw, 
dbających o dobrostan zwierząt, stosujących Dobrą 
Praktykę Rolniczą Hodowlaną z wyłączeniem GMO. 
Zwierzęta są karmione metodą tradycyjną.
kiełBaSa WieJSka z MośCiBród

W tej kiełbasie dominuje smak doprawionego mięsa 
z delikatnie wyczuwalną nutą czosnku, mniejszą ilością 
pieprzu niż w kiełbasie polskiej i zaznaczoną obecnością 

soli. Zapach swoisty dla kiełbasy 
wędzonej. Do mięsa dodawane 
są naturalne przyprawy uzyskane 
przez tłuczenie pieprzu, płatków 
czosnku, soli kamiennej, cukru, 
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skropienia octem spirytusowym, i substancja konserwu-
jąca – azotyn sodu. Mięso z przyprawami wyrabiane jest 
w maszynie mieszającej. Po odpowiednim wymieszaniu, 
farsz jest dobrze związany, a składniki są równomiernie 
rozmieszczone w całej masie. Kiełbasa Wiejska z Mości-
bród jest wytwarzana z mięsa wieprzowego. Osłonka jest 
z jelita wieprzowego cienkiego. Do wyprodukowania 100 
g gotowego wyrobu używa się 121g mięsa wieprzowego. 
Mięso jest pozyskiwane z małych gospodarstw, dbających 
o dobrostan zwierząt, stosujących Dobrą Praktykę Rolni-
czą Hodowlaną z wyłączeniem GMO. Zwierzęta są kar-
mione metodą tradycyjną. 

Filety z Makreli W oleJu, Filety śle-
dzioWe W oleJu – Graal S.a. 84-200 Wejhero-
wo, ul. zachodnia 22, woj. pomorskie

Po otwarciu puszki zobaczymy mięso z makreli i śle-
dzia koloru od jasnobeżowego do kremowego z dopusz-
czalnymi przebarwieniami o barwie zalewy od słomkowej 

do jasnozłocistej. Ryby mają stałą kon-
systencję, są soczyste, miękkie a zalewa 
jest płynna, jednorodna o smaku lekko 

słonym, delikatnym, z posmakiem oleju. 
Makrela i śledź w oleju są wytwarzane 
wyłącznie z naturalnych składników, 
z fileta makreli, fileta śledzia, oleju rze-

pakowego, przypraw, nie zawierają sub-
stancji konserwujących. Filety z makreli i śledzia 

w oleju występują na polskim rynku od czasów przedwo-
jennych. Znane były pod nazwą skumbrie. 
Filet z Makreli W SoSie poMidoroWyM
Filet ze śledzia W SoSie poMidoroWyM

Filety z makreli i śledzia w sosie pomidorowym to ko-
lejne atrakcje tej firmy. Konsystencja ryb w puszkach jest 

stała, ryby są soczyste, odpowiednio 
miękkie a zalewa płynna, zawiesista, 
w smaku lekko słona, delikatna, roz-

pływająca się w ustach. Makrela i śledź 
w pomidorach są wytwarzane wyłącznie 

z naturalnych składników, z filetów 
makreli i śledzia z dodatkiem sosu po-

midorowego i przypraw, nie zawierają 
substancji konserwujących. Przy produkcji 

nie są stosowane żadne polepszacze smaku.
Filety z Makreli GrilloWane W oliWie 
z oliWek 

Filety grillowane z makreli w oliwie są produktem wystę-
pującym na polskim rynku od przedwojny. Filet z makreli 
w oleju i oliwie ma smak lekko słony, delikatny, rozpływa-
jący się w ustach, z posmakiem oliwy z oliwek. Pieczona 

(grillowana) makrela w oliwie z oliwek 
jest wykwintną i tradycyjną przekąską 
spożywaną przy różnych okazjach przez 

kolejne pokolenia polskich konsumentów. 

Filety z Makreli W Wodzie z Cytryną 
i pieprzeM

Filety z makreli przyprawiane smakowo cytryną i pie-
przem są produktem występującym na polskim rynku od 
dziesięcioleci. Filet z firmy GRAAL jest 
w kształcie nieforemnego prostokąta wy-
pełniającego puszkę. Barwa mięsa jest 
od kremowej do beżowej, w bezbarw-
nej zalewie, mięso jest lekko słone, delikatne, rozpływa się 
w ustach, w zalewie czuje się posmak cytryny i pieprzu. Filet 
z makreli w wodzie przyprawiany sokiem z cytryny i pie-
przem jest nie tylko smaczny, ale również dietetyczny. 

Maślanka GarWolińSka naturalna – 
okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin,  
ul. ogrodowa 17, 08-410 Wola rębkowska

Najważniejsze jest mleko najwyższej jakości. 
Takie do garwolińskiej mleczarni dostarczają rol-
nicy, członkowie spółdzielni, którzy przestrzega-
ją w chowie zasad dobrostanu zwierząt. Dobrej 
Praktyki Hodowlanej, a krowy karmią paszami 
bez GMO. Maślanka naturalna wytwarzana 
jest z poszanowaniem tradycyjnych metod pro-
dukcji, przy użyciu naturalnych surowców, a jej 
smak jest rozpoznawalny przez konsumentów 
i wielokrotnie wyróżniany nagrodami.
Serek hoMoGenizoWany WanilioWy

Szczególna jakość tego serka wynika z tradycyjnego 
procesu wytwarzania; w procesie technologicznym nie są 
stosowane ulepszacze i dodatki, stosowany jest naturalny 
ekstrakt waniliowy. Serek homogenizowany wani-
liowy wytwarzany jest przy użyciu naturalnych 
surowców, a jego smak jest rozpoznawalny 
przez konsumentów i wielokrotnie wyróżniany 
nagrodami. 

Ser topiony „złoty eMentaler” – Sertop 
Spółka z o.o. 43-100 tychy, ul. przemysłowa 58,  
woj. śląskie

Smak charakterystyczny dla serów, z których został wy-
produkowany, ze swoistym posmakiem topienia. Lekko 
mlekowy, lekko kwaskowy, lekko słodkawy. Stosowanie 
tradycyjnych receptur, wykorzystywanie surowców najwyż-
szej jakości, rygorystyczne przestrzeganie procedur produk-
cyjnych czyni go wyrobem poszukiwanym na rynku. Sery 
topione są produktem występującym na polskim rynku 

od lat 20. XX wieku. Sertop to firma z ponad 
80-letnią tradycją w dziedzinie produkcji 
serów topionych. Ze względu na wysoką 
jakość w 2004 r. zakwalifikowano zakład 

do wprowadzenia sprzedaży serów topionych na 
rynek Unii Europejskiej, a w 2005 r. rozszerzono to upraw-
nienie o zezwolenie na prowadzenie sprzedaży serów do 
krajów trzecich. 
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Ser topiony Gouda 
Ser barwy od kremowej do jasnożółtej, konsystencji 

zwięzłej, elastycznej. Ma charakterystyczny dla 
tego typu serów posmak. Stosowany obecnie 
w firmie Sertop proces wytwarzania serów to-
pionych jest taki sam jak w początkach XX wie-

ku Wysoka jakość produkcji pozwoliła firmie Sertop na 
sprzedaż serów topionych na rynek UE i krajów trzecich.

Szynka BieBrzańSka Małgorzata Wojtach,  
Masarnia Biebrzańskie Smaki. Szpakowo 57,  
19-124 Jaświły, woj. podlaskie

Sposób wytwarzania „Szynki Biebrzańskiej” zachowa-
ny jest w rodzinie Wojtachów od dawna. Według niego 
wytwarzano polędwice w miejscowości Szpakowo, skąd 
pochodzi właściciel firmy i jest przekazywany nadal, z po-
kolenia na pokolenie. Walory smakowe szynki to rezultat 
używania do produkcji mięsa pochodzącego z własnego 
chowu i częściowo od okolicznych rolników. Atutem jest 
sposób wędzenia, przy użyciu drewna olchowego. Używa-
ne przyprawy m.in. świeżo mielony pieprz naturalny czy 
czosnek krojony tuż przed procesem produkcyjnym mają 
wpływ na smak. „Szynka Biebrzańska” jest wyrobem nie 
zawierającym żadnych konserwantów. Do wyrobu „Szynki 
Biebrzańskiej” wykorzystywane jest mięso z ras krajowych. 
polędWiCa BieBrzańSka

„Polędwica Biebrzańska” jest wyrobem nie zawiera-
jącym żadnych konserwantów. Wszystkie przyprawy są 
wcześniej zaparzane tj. pieprz ziarno, liść laurowy, ziele 
angielskie, czosnek, goździk. Po ostudzeniu wlewane są 
do wody z odpowiednią ilością soli kamiennej i soli pe-
klowej. Polędwica w zalewie znajduje się do 5 dni. Polę-
dwica Biebrzańska wędzona powinna być podawana na 
zimno. 
Baleron BieBrzańSki,  
BoCzek BieBrzańSki 

Baleron tradycyjnie ma kształt walca, a po przekro-
jeniu widoczne są przecinki tłuszczu. Natomiast Boczek 
Biebrzański ma typowy wygląd wędliny wędzonej, ko-
lor brązowy, na przekroju charakterystyczne warstwy 
mięsa i tłuszczu. Baleron i boczek wytwarzane są wg 

receptury przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Są 
to rarytasy, które zawdzięczają charakterystyczne walory 
smakowe mięsu wykorzystywanemu do produkcji, po-
chodzącemu z własnego chowu i częściowo od okolicz-
nych rolników. 
kiełBaSa palCóWka podSuSzana

Należy do kiełbas średnio rozdrobnionych, a farsz 
jest umieszczany w naturalnych osłonkach. W przekroju 
owalna, szerokość do ok. 36 mm, o nieregularnych brze-
gach powstałych w wyniku suszenia i wędzenia. Stopień 
rozdrobnienia na cząstki o wielkości od 5 do 20 mm; na 
przekroju – surowce równomiernie rozłożone; bez zacie-
ków tłuszczu, o konsystencji soczystej i kruchej. Mięso 
wieprzowe świeże, niepeklowane, pochodzi ze sztuk do-
rosłych, wykrawane jest z szynek, łopatek, karku, boczku 
i biodrówki. Chude i tłuste elementy są należycie selek-
cjonowane, nie mogą zawierać żył i ścięgien. Palcówka 
Podsuszana jest wyrobem nie zawierającym żadnych kon-
serwantów, jedynym konserwantem jest naturalny dym 
wędzarniczy ze spalanego drewna olchowego. Kiełbasa 
Palcówka Podsuszana przechowywana może być w wa-
runkach chłodniczych nawet do 6 miesięcy. 

MaSło tradyCyJne, MaSło ekStra  
okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w kosowie lackim  
ul. parkowa 2, 08-330 kosów lacki, woj. mazowieckie
 Mleko do produkcji Masła Tradycyjnego i Ekstra pocho-
dzi z własnej bazy surowcowej, od stałych dostawców (bez 
mleka przerzutowego). Dostawcy są członkami Spółdziel-
ni, dbają by dla swojej spółdzielni produkować 
mleko najwyższej jakości. Z takiego mleka ro-
bione są więc wyjątkowe masła. Warto wie-
dzieć, że Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie 
Lackim rozpoczęła działalność gospodarczą 
w 1926 roku i na początku skupowała od 
rolników odwirowaną przez nich śmie-
tankę, z której produkowano masło, 
a wyrób masła odbywał się w drewnianej 
beczce, obracanej ręcznie przez dwóch pra-
cowników. To historia. Dziś bogate doświadczenie 
w przetwórstwie mleka sprawia, że masło z Kosowa jest 
bardzo poszukiwane. 
śMietanka kreMoWa 30%

Śmietanka kremowa 30% produkowana jest także 
z mleka pochodzącego z gospodarstw stosujących Dobrą 
Praktykę Rolniczą i Dobrą Praktykę Hodowlaną, a krowy 
karmione są paszami gospodarskimi bez dodatku GMO. 
Kiedyś skupione od rolników mleko poddawane było 
procesowi wirowania, w wyniku czego uzyskiwano śmie-
tankę, którą po pasteryzacji nalewano do konwi, następ-
nie przewożono ją do sklepów, gdzie była sprzedawana 
„na wagę”. Dziś jest oferowana w nowoczesnych opako-
waniach, ale nadal cieszy się wielką popularnością wśród 
wiernych konsumentów. 
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Historia 
wieprzowiny  
Wiadomości o hodowli świń i wieprzo-
winie jako pożywieniu znajdują się 
w najstarszych źródłach pisanych, jak 
również w przekazach „bajecznych”, 
czyli w licznych mitologiach, w tym 
w greckiej i rzymskiej.

To maciora ze swych 12 sutek miała wy-
karmić władcę Olimpu i głównego boga grec-
kiego panteonu, Zeusa, a Demeter, boginię 
Ziemi i urodzaju, która wędrowała po świe-
cie, przygarnęła chłopska rodzina; przyprowa-
dził ją ich najmłodszy syn świniopas. Homer 
wspomina o gotowanym wieprzu, a wzmianki 
o mięsie wieprzowym można znaleźć też u po-
ety Marcjalisa, u Arystofanesa i wielu innych. 
Według Atejanosa ilekroć podawano szynkę 
na ucztach galijskich, a podawano na wszystkich „naj-
dzielniejszy z biesiadników dostawał część górną. Jeśli się 
ktoś sprzeciwiał, pojedynkował się na śmierć”. W cza-
sach barbarzyńskich (IV-VI wiek) stada owiec i wołów 
zostały zdziesiątkowane, świnie natomiast z łatwością 
uchroniły się w lesie. Dzięki możliwości ich szybkiego 
rozrodu, wieprzowina stała się obok dziczyzny najbar-
dziej dostępnym rodzajem mięsa.

W średniowieczu nadal chętnie jadano wieprzowinę 
w postaci mięsa i wędlin. Dane, które przechowały się naj-
lepiej, dotyczą Francji: „Gospodarz Paryski” z XIV wie-
ku podaje liczby dotyczące Paryża – w wyspecjalizowanej 
hali targowej (tylko jednej!) sprzedawano rocznie 30 794 
świnie! Aż do ostatniej wojny świniobicie było we Francji 
wielkim świętem, trwało 2-3 tygodnie. Grzeczność wy-
magała by wymieniać się z sąsiadami na kiszki i pieczenie, 
tak że nikt już nie rozpoznawał czy wędlina jest jego wy-
tworem, czy sąsiada.

W Polsce, której położenie geograficzne determino-
wało odmienny rozwój gospodarki od tego w krajach 
Europy zachodniej, również rolnictwo rozwijało się 
inaczej. Podział społeczny był bardziej dychotomiczny, 
a różnice w zamożności biednej ludności chłopskiej i na-
wet niewiele bogatszej szlachty znaczne. Jednak mimo 
tych różnic, również w chłopskich zagrodach ceniono 
sobie wielce posiadanie koni i to na nich skupiała się 
uwaga gospodarzy. Koń musiał zawsze być nakarmiony, 
z krowami bywało różnie. Często się zdarzało, że nie do-
trwały do lata, kiedy to mogły wyjść na pastwisko i sta-

nąć na nogi, co wcale nie musi być przenośnią: chłopskie 
krowy wychodząc po zimie z obory najczęściej na no-
gach się słaniały.

Jeśli chodzi o świnie to Jan Słomka w „Pamiętnikach 
włościanina” tak opisuje chłopskie gospodarowanie w po-
łowie XIX wieku: „Świnie chowały się głównie poza do-
mem: od wiosny aż do jesieni na pastwisku, a po zbiorach 
w polu. (…) W domu dodawano im w lecie tylko pomy-
je do picia, tj. wodę, w której naczynia po jedzeniu były 
pomyte, w zimie do tego trochę plew, przymaszczonych 
mąką lub ziemniakami. Karmniki (tuczniki – ag) pasące 
się w chlewiku na zabicie, dostawały przez cztery do pię-
ciu miesięcy ziemniaki gotowane, tłuczone, z domieszką 
ospy jęczmiennej. Rasa świń była tylko jedna, swojska, 
ostrej kości, porosła grubą i wysoką szczeciną.”

Hodowla trzody chlewnej na pańskich dworach wy-
glądała inaczej, ale i tam powodem do dumy były konie, 
a najważniejszym źródłem pożywienia chów bydła i sta-
wy rybne. Świnie traktowano jako źródło mięsa, ale nie 
były to zwierzęta, którym poświęcano by większą uwagę. 
Oczywiście, bywały wyjątki. Ponadto trzeba pamiętać, że 
świnie jako zwierzęta, które w przeszłości mogły całkiem 
dobrze obrastać słoninką dzięki różnym resztkom, tych 
z pańskiego stołu miały na ogół dostatek.

Trzoda chlewna w Polsce w XX wieku, to zupełnie inna 
historia. Na skutek różnych zawirowań stała się z czasem 
nie tylko największym źródłem białka, ale też zwierzęciem 
politycznym.

Anna Grelewska

Warchlaki złotnickie pstre                                                                                     Fot  P. Radomski
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Królowa mięs 
w polskiej kuchni

W dawnej, wykwintnej kuchni polskiej 
królowało mięso wołowe, baranie, dziczyzna 
oraz drób, choć przepisy na wykorzystanie 
mięsa wieprzowego można znaleźć już w naj-
dawniejszych polskich książkach kucharskich, 
np. u Stanisława Czernieckiego czy Wojciecha 
Wielądki. Z czasem potrawy na bazie wieprzo-
winy przygotowywanej na różne sposoby za-
częły częściej gościć na stołach i to wszystkich 
warstw społecznych.

W Polsce hodowla świń rozwijała się szcze-
gólnie w kilku regionach, głównie w Lubelskiem 
(rasy bekonowe), w Wielkopolsce, w centralnej Polsce, na 
Podlasiu i Mazurach. Dostarczały one mięsa i przetwo-
rów takich jak słynne po dzień dzisiejszy wędliny: kieł-
basy, szynki, głowizna; także wyroby podrobowe: pasz-
tetowe, wątrobianki, salcesony, galerty (świńskie nóżki 
w galarecie), kaszanki czy bułczanki… Wieprzowina była 
także źródłem potrzebnego w gospodarstwie domowym 
tłuszczu, a przede wszystkim świeżej i solonej słoniny. 
Wieprzowy boczek, spożywany na surowo, pieczony lub 
w postaci wędzonki, podgardla oraz sadła był produktem 
niezbędnym w tradycyjnej spiżarni i kuchni, podobnie 
jak smalec i skwarki, zwane skrzeczkami lub wyrzoskami 
– wytopione ze słoniny i podgardla. Używano ich (i uży-
wa się nadal) jako okrasy do potraw, do smarowania chle-
ba, a także do wypieku domowych, kruchych ciasteczek. 
Z czasem okazało się, że domowy smalec przesmażony 
z cebulką, z dodatkiem roztartego majeranku i drobno 
pokrojonego winnego jabłka, to smakołyk często spoty-
kany na najbardziej wykwintnym współczesnym (restau-
racyjnym lub weselnym) stole... 

W rytmie świniobicia
W przeciętnym średniorolnym gospodarstwie chłop-

skim bito jednego lub dwa wieprze w ciągu roku – po 
zakończeniu robót polowych lub przed Bożym Narodze-
niem, a drugiego przed Wielkanocą. W zamożniejszych 
rodzinach okazją do świniobicia był także odpust, nabo-
żeństwo żałobne, a przede wszystkim wesele. Świniobi-
ciem trudniło się zwykle kilku mężczyzn we wsi, którzy 
świadczyli usługi rzeźnickie i masarskie swoim krewnym 
oraz sąsiadom. Zapasy mięsa i słoniny były suszone, solo-
ne lub wędzone. Wędliny wisiały w przewiewnym miejscu 
w komorze lub na strychu. 

Datę świniobicia ustalano tak, aby nie wypadło w kil-
ku gospodarstwach jednocześnie. Starano się, by każdy 
z sąsiadów i bliskich gospodarza został sprawiedliwie ob-
dzielony mięsem, taki podział zobowiązywał do później-
szego rewanżu. Obyczaj ten zacieśniał więzi, a czasami był 
też aktem pomocy społecznej, wsparciem dla najbiedniej-
szych. Wspólna uczta urządzana przy tej okazji służyła in-
tegracji wiejskiej społeczności. We wsiach z czasem podję-
li działalność wędrujący rzeźnicy, którzy świadczyli usługi 

Baleron z Łosienia – woj. świętokrzyskie

Blutka – czarny salceson – woj. pomorskie Daleszycka szynka z beczki – woj. świętokrzyskie Kiełbasa golędzinowska sucha – woj. 
dolnośląskie
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okolicznym gospodarstwom. Natomiast wykwalifikowa-
ni rzeźnicy czy masarze swoje jatki i kramy utrzymywali 
w miastach.

Polacy lubią wieprzowinę

Na całym świecie spożycie wieprzowiny uwarunkowane 
jest kulturowo bądź religijnie. W krajach arabskich nie jada 
się jej ze względów religijnych, we Włoszech czy Hiszpanii 
popularna jest solona, lekko wędzona i długo dojrzewają-
ca szynka. W Peru lub Boliwii do ulubionych dań należą 
pieczone bądź grillowane wieprzowe policzki. W Rosji i na 
Ukrainie króluje słonina, Niemcy cenią sobie golonkę…

Najpopularniejsze rodzaje wieprzowiny kupowane 
w Polsce to: schab, szynka, karkówka, żeberka, słonina, 

golonka, polędwiczka, łopatka wieprzowa, a także mostek 
czy noga. Bardzo często wykorzystuje się także podroby 
wieprzowe takie jak: wątroba, nerki czy móżdżek. 

Zalety wieprzowiny

Kaloryczność wieprzowiny zależy od rodzaju mięsa 
jaki wybieramy. Najmniej kaloryczna będzie szynka – 
118 kcal/100g. Najbardziej kaloryczny natomiast jest 
boczek. W 100 g boczku znajdziemy aż 322 kcal. Polacy 
najchętniej sięgają po schab. W 100 g schabu znajdzie-
my 152 kcal. Chude mięso wieprzowe jest kalorycz-
niejsze od drobiowego o zaledwie 20 kcal. Schab, szyn-
ka oraz łopatka są także rodzajami mięsa wieprzowego 
o najmniejszej zawartości tłuszczu. Natomiast karków-
ka, żeberka czy boczek będą miały już sporą zawartość 
tłuszczu. 

Wieprzowina jest bogata w białko. Zawartość białka 
również zależy od części tuszy, jaką wybieramy. Najwięcej 
białka będzie miał schab, najmniej żeberka. Jeżeli chodzi 
o zawartość cholesterolu to o dziwo jest ona taka sama jak 
w drobiu. Dlatego też możemy uznać, że opowieść o wy-
sokiej zawartości cholesterolu w wieprzowinie jest mitem. 
Zalecana wartość cholesterolu dziennie to 300 mg. Aby 
ją przekroczyć trzeba by było zjeść ponad pół kilogra-
ma schabu. Wieprzowina jest bogata także w witaminy 
i składniki mineralne. Znajdziemy w niej witaminy z gru-
py B takie jak: witamina B1, witamina B6, witamina B12, 
a także witamina A oraz witamina E. Wieprzowina to tak-
że cenne dla organizmu sole mineralne takie jak: sód, po-
tas, żelazo oraz cynk. Statystyczny Polak zjada rocznie ok. 
40 kg wieprzowiny. 

Ważny surowiec i tradycja

Wieprzowinę można smażyć, dusić, grillować, piec, ro-
bić z niej wędliny i galarety. Bez różowej szynki „z obwód-
ką” nie mogą się obyć żadne polskie święta. Wieprzowina 
zamarynowana w ziołach, winie i oliwie na kilka godzin 
przed pieczeniem lub grillowaniem staje się soczysta i kru-

W Polsce stosowana jest następująca klasyfikacja wie-
przowiny: 

Klasa I – to najwyższej jakości mięso, chude, o wyrazi-
stym czerwonym kolorze. Mięso to (głównie polędwica, 
schab i drobne mięso) z uwagi na niewielką ilość tłusz-
czu jest najzdrowsze. Ponadto jest bardzo delikatne 
(brak ścięgien) zarówno w obróbce jak i smaku. 
Klasa II A – mięso średnio tłuste i nieścięgniste
Klasa II B – mięso tłuste i nieścięgniste. 
Druga klasa mięsa, w tym obie podklasy A i B, bardzo 
dobrze nadają się na grill i ruszt, gdzie woda z mięsa 
szybko wyparowuje, a tłuszcz stanowi tu dobry bufor. 
Mięso tej kategorii nadaje się świetnie do domowego 
wyrobu wędlin, w tym kiełbas wszelkiego typu: wędzo-
nych, parzonych, surowych czy grillowych. 
Klasa III – mięso chude lub średnio chude i ścięgniste. 
Z uwagi na większą kleistość (tłuszcz) oraz ścięgnistość 
najlepiej wykorzystywać je do kotletów mielonych, 
klopsów czy gulaszu. Dobre jest również na pasztet 
i wszędzie tam, gdzie mięso ma być drobno posiekane. 
Klasa IV – mięso krwawe, często występujące ścięgna 
i węzły chłonne, to głównie domena przemysłu mięsne-
go i producentów konserw, mielonek czy gorszej jakości 
wędlin.

Wieprzowina w wekach – woj. podlaskie Mięso po wiejsku – woj. lubelskie
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cha. Znakomicie sprawdza się także jako składnik farszu, 
np. do pierogów, pyzów, klusek czy kotletów ziemniacza-
nych. Kotlety schabowe, klasyczne mielone, klopsy, pie-
czeń, żeberka, golonka i gulasz to dania przygotowywane 
w prawie każdym polskim domu, ale pysznych potraw 
z wieprzowiny jest znacznie więcej. W starych książkach 
kucharskich znajdziemy przepisy wykorzystujące każdy 
skrawek wieprzowego mięsa, w tym „piątą ćwiartkę”, czy-
li podroby. Polska gospodyni może nie często przyrządza 
świńską śledzionę, serce czy uszy, ale smażoną wątrobę, 
duszone nerki, gotowane ozorki i nóżki w galarecie potrafi 
zwykle przyrządzić wyśmienicie. 

Na jakość wyrobów wieprzowych kardynalny 
wpływ ma rasa świń oraz sposób hodowli. Świ-
nie z ras rodzimych, hodowane w niewielkich 
rodzinnych gospodarstwach rolnych i żywione 
naturalnymi paszami, na ogół dostarczają mięsa 
bardzo dobrego w smaku, jak i jakości. 

Na krajowej liście Produktów Tradycyjnych 
znajdziemy wpisane świnie ras rodzimych z Lu-
belszczyzny i produkty powstałe z nich rasy pu-
ławskiej, wielkiej białej polskiej (wbp), polskiej 
białej zwisłouchej (pbz) oraz z Wielkopolski – 
udziec pieczony ze świni złotnickiej białej.

Dawne rasy świń oraz zachowanie tradycyj-
nych receptur na wyroby wieprzowe przyczynia-
ją się do ocalenia i podtrzymywania regionalnej 
kultury żywieniowej na gastronomicznej mapie 
Polski. Od lat rozmaite tradycyjne wyroby wę-
dliniarskie i potrawy z mięsa wieprzowego święcą 
triumfy w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzic-
two-Smaki Regionów” Polskiej Izby Produktu 
Regionalnego i Lokalnego. Dużą grupę tego ro-

dzaju specjałów kulinarnych można spotkać później nie 
tylko na krajowej Liście Produktów Tradycyjnych czy na 
świątecznych stołach kół gospodyń wiejskich, lecz tak-
że w ofercie lokalnych firm rodzinnych i spółdzielczych 
a także w regionalnych lokalach gastronomicznych.

dr inż. Dominik Orłowski, 
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych 

w Warszawie 
dr inż. Magdalena Woźniczko,

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
• Literatura u Autorów 

Fot. Dominik Orłowski

Klasyfikacja półtusz wieprzowych
W zależności od procentowej zawartości mięsa w półtuszy została 
wprowadzona poubojowa klasyfikacja półtusz wieprzowych (S) EU-
ROP dla półtusz o masie 60-120 kg:
Klasa S – o zawartości mięsa w tuszy 60% i więcej;
Klasa E – o zawartości mięsa w tuszy 55% i więcej, ale mniej niż 60%;
Klasa U – o zawartości mięsa w tuszy 50% i więcej, ale mniej niż 55%;
Klasa R – o zawartości mięsa w tuszy 45% i więcej, ale mniej niż 50%;
Klasa O – o zawartości mięsa w tuszy 40% i więcej, ale mniej niż 45%;
Klasa P – o zawartości mięsa w tuszy poniżej 40%.
Konieczność klasyfikacji półtusz obowiązuje producentów w obrę-
bie Unii Europejskiej, a najwyższa klasa S może być wprowadzona 
przez rząd danego kraju, lecz nie musi (w Polsce obowiązuje). Nie 
jest to alternatywna klasyfikacja mięsa wieprzowego, a jest to obo-
wiązująca w Polsce, unormowana przepisami UE oraz krajowymi, 
metoda klasyfikacji jakości półtusz wieprzowych, której jedynym 
kryterium jest szacunkowa zawartość mięsa w półtuszy. Badanie 
mięsności półtuszy polega na szacowaniu stosunku masy mięśni do 
masy tłuszczu. Najpopularniejszą metodą szacowania jest metoda 
schabowa, która polega na pomiarze grubości schabu oraz grubości 
słoniny pomiędzy trzecim a czwartym żebrem od końca.

(Źródło: Wikipedia)

Od lewej: kaszanka pieczona z Dobrosławowa – woj.  lubelskie, salceson czosnkowy z Karniewa –  woj. mazowieckie, szynka jabłkowa –  woj. opol-
skie, kiełbasa podsuszana z Karniewa –  woj. mazowieckie
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Cenne rasy rodzime
Wykorzystanie zasobów ras rodzimych dobrze przy-
stosowanych do tradycyjnych warunków utrzymania 
i żywienia ma duże znaczenie dla ekonomicznych 
podstaw funkcjonowania gospodarstw rolniczych. 
Duże znaczenie ma również promocja wysokiej 
przydatności technologicznej, walorów odżywczych 
i prozdrowotnych surowców oraz produktów po-
zyskiwanych od lokalnych ras bydła, świń i owiec. 
Polska jest jednym z krajów, zwracających dużą 
uwagę na ochronę zasobów genetycznych zwierząt 
gospodarskich. 

Już od lat 80. XX wieku utrzymywanie cennych zaso-
bów genetycznych zwierząt wspierane było z budżetu re-
sortu rolnictwa poprzez dotacje do stad zachowawczych 
(zagrożone populacje ras rodzimych) oraz stad tzw. rezer-
wy genetycznej (cenny materiał genetyczny z importu). Po 

przystąpieniu do Unii Europejskiej, dopłaty do hodowli ras 
rodzimych, objętych programami ochrony, ujęto w Progra-
mach Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie w progra-
mach ochrony uczestniczą łącznie 83 rasy/odmiany/linie, 
w tym 43 należące do gatunków ssaków, 35 – ptaków do-

mowych i 5 linii pszczół. Zwierzęta te (ponad 100 000 sa-
mic) utrzymywane są w ponad 3300 gospodarstwach. 

Świnie polskich ras rodzimych to populacje hodo-
wane w czystości rasy i utrzymywane w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych, co sprawia, że są doskonale 
przystosowane do lokalnych zasobów paszowych i kli-
matu. Zwierzęta tych ras posiadają szereg cennych cech 
odziedziczonych po prymitywnych rasach świń, których 
nie zatracono w czasie prowadzonych prac hodowlanych. 
Charakteryzują się przede wszystkim dobrymi cecha-
mi matczynymi, długowiecznością oraz odpornością na 
zmiany środowiskowe i stres, a także zmiennością gene-
tyczną. W Polsce mamy trzy rodzime rasy świń: 

Rasa puławska została wytworzona na początku XX 
wieku na terenie województwa lubelskiego w wyniku 
krzyżowania miejscowych mieszańców świń prymityw-
nych z rasami berkshire i wielką białą angielską. Prezen-
towała ona wówczas typ tłuszczowo mięsny. W kolejnych 
latach hodowli, w wyniku dolewu krwi rasy berkshire 
i wielkiej białej angielskiej (1951r.) oraz pietrain (1992 r.) 
przekształcono tę świnię w typ bardziej mięsny.

Rasa złotnicka biała i pstra została wytworzone w Pol-
sce po II wojnie światowej na terenie województwa wiel-
kopolskiego. Populację wyjściową tych ras stanowiły 
mieszańce prymitywnych świń, pochodzących z terenów 
Wileńszczyzny i Nowogródka. Były to zwierzęta o umasz-
czeniu łaciatym czarno-białym i białym, zdarzały się także 
osobniki czarne, szare, rude oraz z pręgami. Prowadzone 

Świnia puławska

Boczek ze świni złotnickiej pstrej

Kabanosy złotnickie                                    Talerz wędlin ze świni  puławskiej
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prace hodowlane, w tym dolew szwedzkiej rasy Landrace 
(1960 r.) oraz polskiej białej zwisłouchej (1963 r.) po-
zwoliło na wyodrębnienie dwóch odmian ras złotnickich: 
białej o użytkowości mięsnej i pstrej (nieuszlachetnionej) 
o użytkowości mięsno-słoninowej.

Cenione w kuchni i w przetwórstwie
Na bardzo dobrą jakość mięsa tych ras składa się mię-

dzy innymi zawartość tłuszczu śródmięśniowego (IMF) 
w przedziale 2-3%, a więc więcej niż w rasach wysokomię-
snych. Ponadto odpowiednia struktura włókien mięśnio-
wych i specyficzny układ tłuszczu IMF sprawia, że mię-
so to posiada szczególne wartości smakowe i jakościowe. 
Mięso to zawiera witaminy rozpuszczalne w tłuszczach 
A i E oraz witaminy z grupy B. Zawiera także składni-
ki mineralne jak sód, potas, żelazo i cynk. Poziom białka 
jako najważniejszego składnika pokarmowego jest wysoki 
i kształtuje się na poziomie 22-23,5%. 

Mięso to doskonale nadaje się do wytwarzania produk-
tów regionalnych. Produkty te, cechuje przede wszystkim 
bezpieczeństwo produkcji i wysoka jakość. Powstają one 
w masarniach o małej skali produkcji, stosujących zgod-
nie z wymogami regulacji UE tradycyjne metody wędze-
nia. Część z tych produktów została wpisana na Listę Pro-
duktów Tradycyjnych MRiRW. Przykładem są produkty 
z masarni wytwarzającej wędliny nadwieprzańskie, mię-
dzy innymi ze świń rasy puławskiej, udziec pieczony ze 
świni złotnickiej białej i kiełbasa nowotomyska. Innym 

produktem wpisanym na tę listę jest biała kiełbasa w sło-
iku wytwarzana przez ekologiczną masarnię z mięsa świń 
rasy złotnickiej pstrej.

Obecnie obserwujemy także pozytywny trend w ga-
stronomii, gdzie restauratorzy poszukując wyróżnika dla 
swojej oferty, wprowadzają dania przygotowywane 
przy wykorzystaniu surowca z ras rodzimych jak np.: 
schabowy z kością z wieprzowiny rasy puławskiej (lub 
złotnickiej), stek z wieprzowiny rasy puławskiej. 

dr inż. Paweł Radomski
dr hab. Magdalena Szyndler-Nędza

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Fotografie: dr inż. Paweł Radomski, 
dr hab. Magdalena Szyndler-Nędza, 

archiwum IZ PIB

Knur złotnicki pstry Locha złotnicka pstra z prosiętami

Locha złotnicka biała

Od lewej: kiełbasa nowotomyska, udziec pieczony ze świni 
złotnickiej białej
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Wołowina  
z gwarancją
Aby ocenić jakość mięsa powstała komplek-
sowa koncepcja, obejmująca takie kryteria 
jak satysfakcja konsumenta i spełnienie 
wymagań profesjonalnego odbiorcy. Konsu-
menci chcieliby, aby wołowina była wyso-
kiej jakości, bezpieczna i smaczna. Coraz 
większe znaczenia ma pochodzenie żyw-
ności, sposób jej wytwarzania oraz jaki ma 
wpływ na środowisko (carbon footprint). 
Celem nadrzędnym producentów i hodow-
ców bydła jest produkcja mięsa wołowego o gwa-
rantowanej, wysokiej jakości, którą system QMP 
zapewnia i gwarantuje.

W celu osiągnięcia jednolitej wysokiej jakości mięsa 
wołowego opracowany został i wdrożony system gwa-
rantowanej jakości (System QMP), którego główną 
rolą jest zapewnienie odpowiednich wartości parame-
trów jakościowych poprzez zaprojektowanie procesu 
produkcji żywca wołowego i mięsa wołowego oraz wpro-
wadzenie pełniej identyfikowalności (traceability) woło-
winy. Jest to możliwe dzięki temu, że system obejmuje 
wszystkie etapy produkcji począwszy od programu krzy-
żowalniczego poprzez zachowanie dobrostanu zwierząt, 
odpowiednie żywienie, proces uboju i dojrzewania.

Notyfikowany przez Komisję Europejską, system 
jakości wołowiny Quality Meat Programme (QMP) 
zapewnia producentom rolnym, firmom produkują-
cym pasze, firmom transportującym bydło, ubojniom, 
zakładom mięsnym, dystrybutorom i sprzedawcom 
detalicznym oraz konsumentom gwarancję jakości 
i podstawę do większego zaufania wobec jakości wypro-
dukowanej polskiej wołowiny QMP w oparciu o stan-

dardy systemu. System QMP został wdrożony w celu 
osiągnięcia wyższej wartości dodanej przez uczestników 
łańcucha żywnościowego, który zapewnia produkcję 
żywca wołowego, przetwarzania, a także dystrybuuje 
mięso wołowe o wyższej jakości, niż zawiera wołowina 
występująca na rynku wyprodukowana poza systemem 
QMP. Przede wszystkim ideą powstania tego systemu 
jakości produkcji wołowiny była potrzeba zapewnienia 
produkcji i dostaw mięsa wołowego o wysokiej, powta-
rzalnej jakości niż występująca na rynku, co gwarantuje 
satysfakcję podczas konsumpcji z kruchości, soczystości 
i dobrego smaku. System zapewniania jakości QMP jest 
metodą na wprowadzanie na rynek produktów z mię-
sa wołowego o wystandaryzowanej jakości zarówno 
w obszarze „eating quality”, dobrostanu zwierząt, od-
działywania na środowisko, a także o podwyższonych 
parametrach wartości odżywczej i prozdrowotnej, jak 
również o lepszych cechach przydatności technologicz-
nej oraz lepszego dopasowania do potrzeb rynkowych 
zapewniając wyższą konkurencyjność mięsa wołowego .

Mięso wołowe, w tym mięso wołowe QMP jest jed-
nym z głównych i najbardziej powszechnych źródeł biał-
ka na świecie oraz ze względu na swoją wartość odżyw-
czą zaliczane jest do najbardziej cenionych produktów 

spożywczych. Stanowi skoncentrowane źródło 
składników odżywczych (białka, witamin z gru-
py B i rozpuszczalnych w tłuszczach, składników 
mineralnych, kwasów tłuszczowych typu CLA). 
Pod względem chemicznym wołowina stanowi 
kompozycję wody (ok. 75%), białka (20-22%), 
tłuszczu (ok. 5%), węglowodanów (ok. 1%), 
składników mineralnych i witamin (ok. 1%). Po-
nadto skład chemiczny mięsa sparametryzowany 
został m.in. jako efekt zawartości białka, zawar-
tości tłuszczu śródmięśniowego ściśle związanego 
z jego jakością. Wysoka zawartość łatwo przy-
swajalnego białka ma wpływ na jego właściwości 
żywieniowe i funkcjonalne. Odpowiednia zawar-
tość tłuszczu i jego rozmieszczenie, zwłaszcza 
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tłuszczu śródmięśniowego determinuje kruchość 
i soczystość mięsa, jak również ma wpływ na jego 
smak i zapach. Wołowina jest bardzo dobrym źródłem 
wybranych witamin i składników mineralnych. Przede 
wszystkim żelaza, cynku, selenu oraz witamin z grupy 
B, w tym niacyny (witaminy PP), ryboflawiny (witami-
na B2), pirydoksyny (witamina B6), kobalaminy (wita-
mina B12) oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, 
które są niezbędne do utrzymania prawidłowego funk-
cjonowania organizmu. Mięso wołowe stanowi dobre 
źródło:
•	 witaminy B12, gdyż mięso poddane obróbce ciepl-

nej dostarcza od 1,04 do 2,28 µg na 
100g produktu, przy czym 1,4 µg 
pokrywa 50% jej dziennego zapo-
trzebowania, 

•	 selenu, gdyż 100 g wołowiny dostar-
cza 4 – 7 µg tego pierwiastka, przy 
czym jego przyswajalność jest lepsza 
w porównaniu do produktów po-
chodzenia roślinnego,

•	 żelaza ze względu na jego formę. Wołowina zawiera 
żelazo hemowe, które ma postać hemową (mioglo-
bina, hemoglobina) i które występuje na poziomie 
1,8 – 2,0 mg na 100 g produktu,

•	 cynku, gdyż pierwiastek, ten obecny w mięsie wo-
łowym przyswajalny jest w 40 – 50%, natomiast 
z chleba pełnoziarnistego tylko w 11 – 14%,

•	 jest źródłem długołańcuchowych kwasów tłuszczo-
wych n-3 (PUFA n-3), 

•	 charakteryzuje się niską zawartością tłuszczu i sodu,
•	 zawiera wiele związków o charakterze bioaktywnym, 

w tym taurynę, karnitynę, karnozynę, koenzym Q10, 
glutation oraz kreatynę.
Wartość odżywcza mięsa wołowego wyprodukowa-

nego w systemie QMP (zawartość głównych składników 

odżywczych) uzależniona jest od rasy 
ojcowskiej mającej wpływ na cechy 
mięsnych mieszańców towarowych, 
płci, wieku, masy, stopnia umięśnie-
nia i otłuszczenia, sposobu żywienia 
zwierząt, a także postępowania przed 
i po uboju. Skład chemiczny mięsa za-
leżny jest również od rodzaju elementu 

kulinarnego, które różnią się przede wszystkim 
zawartością tłuszczu oraz tkanki łącznej. Zawar-
tość tłuszczu w mięsie wołowym zależy od wielu 
czynników, przede wszystkim od rasy ojcow-
skiej mającej wpływ na cechy mięsnych mie-
szańców towarowych, wieku, płci, masy i spo-
sobu żywienia (ilość i rodzaj paszy) zwierząt. 
Zawartość tłuszczu (tłuszczu śródmięśniowego) 
w mięsie wołowym nie przekracza 5% (wyjątkiem 
specjalnych produktów takich jak np. wołowina 
Wagyu). Tłuszcz stanowi główne i jednocześnie 
najbardziej skoncentrowane źródło energii, pełni 
rolę nośnika witamin rozpuszczalnych w tłusz-

czach oraz jest źródłem niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych (NNKT). Rodzaj i ilość tłuszczu 
zawartego w mięsie mają wpływ na jego właściwości 
dietetyczne, fizyczne oraz sensoryczne. Skład tłuszczu 
w mięsie wołowym jest wynikiem profilu kwasów 
tłuszczowych i uzależniony jest od wieku, płci, rasy, 
sposobu żywienia zwierząt oraz rodzaju mięśnia lub 
elementu kulinarnego, który w mięsie wołowym QMP 
jest na odpowiednim poziomie do 3% tłuszczu śródmię-
śniowego i zapewnia odpowiednią kruchość, soczystość 
i smak wołowiny.

Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka
Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Literatura u autorki

Opracowanie i wydanie niniejszego artykułu dofinansowano ze środków 
Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
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DYNIA 
coraz popularniejsza
Słynny wódz rzymski, polityk i wielki smakosz 
Lukullus (117–56 roku p.n.e.) podawał na swoich 
słynących z przepychu ucztach dynię smażoną  
w miodzie.

Uczeni greccy podawali świeżo utartą dynię zalaną 
winem, jako środek przeciw zaparciom, a stara medycy-
na arabska polecała sok z dyni jako lek nasenny. Dynię 
uprawiano w Meksyku od około 5000 lat p.n.e. i w Peru 
od około 3000 lat p.n.e. Znana była też starożytnym 
Europejczykom oraz mieszkańcom Bliskiego Wschodu. 
Znacznie popularniejsza była na południu Europy niż na 
północy. Angielskiego słowa „pumpkin” zaczęto używać 
dopiero w XVII wieku i pochodzi ono od greckiego wy-
razu „pepon” (dosł. „gotowany na słońcu”) oznaczającego 
melona. W języku francuskim mamy dwa określenia na to 
warzywo „citrouille” (nawiązanie do cytrusów) oraz „po-
tiron” – odnoszące się do dyni olbrzymiej (Cucurbita ma-
xima). W Polsce popularnie zwana była „banią”, „korbo-
lem”, a także mówiono na dynię: „harbuz” lub „garbuz”.

W XV wieku dynia przypłynęła na statkach Kolumba 
– on sam zresztą odnotował w swoim pamiętniku dzień, 
w którym po raz pierwszy ujrzał to niezwykłe olbrzymie 
warzywo. Początkowo Europejczycy traktowali dynię jako 
egzotyczną ciekawostkę, jednak wkrótce odkryli jej zalety 
i już 100 lat później uprawiano ją w niemal we wszystkich 
krajach naszego kontynentu. W Polsce dynia była raczej 
traktowana jako warzywo charakterystyczne dla kuchni 
warstw uboższych, ale jadali ją również dobrze urodzeni. 

Na żołądek i na miłość

Większość pierwszych wzmianek o zastosowaniu dyni 
nie pochodzi z książek kucharskich, ale z tekstów bota-
nicznych lub tych poświęconych ziołolecznictwu. Bota-
nik, zielarz i lekarz Marcin z Urzędowa (ok. 1500-1573 
roku), autor pracy „Herbarz Polski to jest o przyrodzeniu 
ziół i drzew rozmaitych i inszych rzeczy do lekarstw należą-
cych księgi dwoje” pisał, iż dynia jest rośliną bardzo dobrze 
wpływającą na żołądek. Wspomniał, że do jedzenia naj-
bardziej nadają się te mniejsze i długie, zaś jako naczynia 
dobrze sprawdzają się duże oraz okrągłe okazy. W dru-
giej wydanej w Polsce (i zachowanej do dziś) książce ku-
linarnej pt. „Kucharz doskonały” (z 1783 roku) Wojciecha 
Wielądki, której pierwsze wydanie było tłumaczeniem 
francuskiej publikacji „La cuisinière bourgeoise” z 1672 
roku, znajdziemy przepisy: na zupę z mlekiem, masłem 

i cukrem oraz dynię duszoną z masłem, cebulą, pietruszką 
zaprawioną żółtkami. Dynia pojawiała się również w pu-
blikacjach z początku XX wieku. Szczególnie cenionym 
przysmakiem była na Śląsku Cieszyńskim, a publikacja 
„Nasza kuchnia Walburgi Fójcikowej” z 1927 roku zawie-
ra m.in. przepis na dynię w winie.

Furorę robiły także kiedyś nasiona dyni – wierzono, 
że są afrodyzjakiem. Nie wiadomo, czy informacja o ich 
właściwościach wspomagających potencję przybyła wraz 
z nimi z Meksyku czy też nasi protoplaści odkryli tę ich 
cechę sami – dość, że i panowie, i chłopi raczyli się pestka-
mi dyni przed miłosnymi schadzkami, a kobiety karmiły 
nimi niemrawych mężów oraz kochanków. W niektórych 
regionach Polski pan młody tuż przed udaniem się do łóżka 
z nowo poślubioną żoną wdziewał maskę z dyniowej skoru-
py i pogryzał pestki, by sprostać mężowskim obowiązkom.

Setki odmian i przepisów

Na świecie istnieje około 120 odmian i 800 rodzajów 
dyń. W Polsce najchętniej uprawia się dynie o żółto-poma-
rańczowym miąższu, które są bogate w drogocenne pestki. 
Najczęściej spotka się u nas odmianę śródziemnomorskiej 
dyni olbrzymiej, o owocach ważących nawet powyżej 50 
kg. Przechowanie tego warzywa jest proste, gdyż wystar-
czy umieścić je w ciemnym miejscu, o temperaturze 15°C. 
W takich warunkach może przetrwać nawet 6 miesięcy.

Szczególnie cenna jest dynia o pomarańczowym miąż-
szu – intensywniejszy kolor oznacza więcej witamin, 
przede wszystkim: A, B1, B2, C, PP. Dynia zawiera tak-
że składniki mineralne, zwłaszcza fosfor (44 mg), żelazo 
(0,9 mg), wapń (21 mg), potas (340 mg) i magnez (12 
mg) oraz bardzo dużo ß-karotenu (426 mg witaminy A). 
W zupełności pozbawiona jest sodu. Dynia to również 
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bogactwo białka (1,3 g na 100 g produktu). To brzuchate 
warzywo jest niezwykle niskokaloryczne – w 100 g ma za-
ledwie 28 kcal. Tłuszcze zawarte w pestkach dyni zaliczają 
się do pełnowartościowych tłuszczów roślinnych. Około 
80% kwasów tłuszczowych to kwasy nienasycone, z czego 
50-60% to wielokrotnie nienasycone. Kwasy nienasyco-
ne są istotne dla organizmu człowieka i są niezbędnym 
elementem do budowy witaminy D, hormonów, a także 
błon komórkowych. Kwasy tłuszczowe spełniają funkcję 
transportową reakcji enzymatycznych.

Kulinarne zastosowanie dyni jest uzależnione od jej 
rodzajów. I tak: 
•	 dynia zwyczajna – nadaje się do zup, sosów, puree 

i przetworów. Ponieważ, jak wszystkie dynie, ma dość 
mdły smak, należy pamiętać o dodawaniu wyrazistych 
przyprawach, takich jak: imbir czy gałka muszkatoło-
wa. Niezbyt nadaje się do deserów, gdyż ma mało wła-
snej słodyczy i wymaga dodania dużej ilości cukru;

•	 dynia hokkaido jest nieduża i ciemnopomarańczowa. 
Daje największe możliwości i można ją stosować do 
wszystkich potraw wytrawnych oraz słodkich, w tym 
ciast i ciastek;

•	 dynia makaronowa jest podłużna, a miąższ po ugo-
towaniu rozpada się, tworząc nitki podobne do maka-
ronu. Forma warzywnego spaghetti jest jej najlepszym 
i w zasadzie jedynym zastosowaniem. Najlepiej upiec ją 
w całości, a następnie przekroić wzdłuż, usunąć komo-
rę nasienną i widelcem wyciągnąć dyniowy makaron;

•	 dynia piżmowa wygląda oryginalnie – kształtem przy-
pomina gruszkę. Miąższ ma najsłodszy z wymienio-
nych i najbardziej wszechstronne zastosowanie. Można 
z niej robić zupy i inne słone potrawy, dodawać do ciast 
i słodkich deserów. Nadaje się do jedzenia na surowo, 
np. w sałatkach. Można też zrobić z niej frytki, gdyż 
wystarczy pociąć miąższ w słupki oraz wymieszać z ole-
jem i upiec w piekarniku;

•	 dynia muszkatołowa lub inaczej prowansalska ma 
ciemnozieloną skórkę i jest wyraźnie segmentowana. 

Podobnie jak hokkaido ma uniwersalne zastosowanie. 
Bardzo dobrze nadaje się do placków i do jedzenia na 
surowo.
Dynie najczęściej wykorzystywane są do przygoto-

wywania kremowych zup. Warto także spróbować kwia-
tów dyni, które można smażyć w cieście, faszerować 
i dodawać surowe do sałatek i deserów. Z pestek dyni 
tłoczony jest olej dyniowy, który charakteryzuje się bar-
dzo aromatycznym orzechowym zapachem. Cechuje się 
ciemnozielonym (wpadającym nawet w brąz) kolorem 
i gęstą konsystencją. Znakomicie nadaje się do sałatek 
i surówek – nie trzeba go dodatkowo przyprawiać, gdyż 
sam w sobie jest doskonałym i bardzo smacznym sosem 
sałatkowym.

Na Liście Produktów Tradycyjnych można znaleźć 12 
specjałów kulinarnych na bazie dyni, które doczekały się 
uznania w swoich regionach: „Pączki ziemniaczano-dy-
niowe” i „Kujawska bania z zacirkami” (woj. kujawsko-
-pomorskie), „Zupa z bani” i „Zupa z dyni z Rogowa” 
(woj. łódzkie), „Miodowa musztarda z dyni – pikantna 
i łagodna” (woj. lubuskie), „Jednorojski malón – zupa 
z dyni z Jednorożca” i „Sos dyniowo-ziołowy” (woj. ma-
zowieckie), „Pstrągowska banianka” (woj. podkarpackie), 
„Marynata z korbola” (woj. wielkopolskie) i najwięcej 
z województwa śląskiego: „Cieszyńska dynia”, „Dynia 
w winie po cieszyńsku” oraz „Marmelada z dyni po cie-
szyńsku”. 

Organizowane są różnego typu imprezy pod dynio-
wym patronatem. Dynia jest obecnie na nowo odkrywana 
przez „poszukiwaczy smaków” i stała się obowiązkowym, 
a przede wszystkim bardzo chętnie wykorzystywanym 
produktem spożywczym, który ma sezonowe zastosowa-
nie w kuchni polskiej.

dr inż. Dominik Orłowski, 
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie 

dr inż. Magdalena Woźniczko,
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

•	Literatura	u	Autorów
Fot. Dominik Orłowski, Paweł Ochman

Baniocek – woj. świętokrzyskie Sos dyniowo-ziołowy –  woj. mazowieckie Bania z zacirkami – woj. kujawsko-pomorskie
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Fasola 
w polskim 
dziedzictwie 
kulinarnym

W XVI wieku żeglarze hiszpańscy i portugalscy 
przywieźli z Ameryki Południowej i Środkowej do 
Europy fasolę. Z Półwyspu Iberyjskiego rozpowszech-
niła się na pozostałe regiony świata. Współcześnie 
uprawiana jest na terenie całej Europy, w obu Ame-
rykach, na Bliskim Wschodzie oraz w Środkowej 
Afryce. Z ponad 200 znanych gatunków fasoli, tylko 
około 20 uprawia się w celach spożywczych. 

W Europie fasola trafiła najpierw na stół papieża Kle-
mensa VII, potem na dwory królów Włoch i Francji. Kata-
rzyna Medycejska, narzeczona późniejszego władcy Francji 
króla Henryka II, uczyniła tajemnicze nasiona częścią swe-
go posagu. I to właśnie dzięki jej zapobiegliwości – była 
matką polskiego króla Henryka Walezego – w dużej mierze 
zawdzięczamy początki fasolowej ekspansji na europejskie 
stoły, w tym również Polski. Do dziś wliczana jest do kano-
nu tradycyjnej kuchni polskiej, szczególnie w Małopolsce, 
a w czasach zaborów traktowana była jako symbol patrio-
tyczny, ponieważ na jednej z rosnących tam odmian natura 
wymalowała na białym ziarnie czerwonego orzełka. 

Fasola zwykła ma liczne wartości odżywcze. Wszystkie 
odmiany zawierają dużo białka roślinnego, są więc dobrym 
zamiennikiem mięsa dla wegan i wegetarian. Poszczególne 
gatunki fasoli różnią się składem pierwiastków mineralnych 
i wartością energetyczną jak również wielkością i barwą, po-

czynając od białej (fasola Jaś, 
cannellino, boston), przez 
beżową z ciemnymi cętka-
mi (pinto lub z czarnym 
oczkiem), zieloną drobną 
(flageolet), różową zwaną 
nerkową, do czarnej, naj-
popularniejszej w Ameryce 
Łacińskiej. Do fasoli suszo-
nych zaliczają się też azjatyc-
kie nasiona (aduki i mung).

Nasiona fasoli zawierają 
witaminy z grupy B (B1, 
B2), C i E, a także magnez 
i fosfor. W strąkach znajdują 
się witaminy z grupy B oraz 

witaminy A i C. Jest bogata w potas, wapń i fosfor. W prze-
ciwieństwie do grochu nie zawiera sodu. W niektórych jej 
gatunkach występuje żelazo (haricot), kwas foliowy (mung, 
pinto, z czarnym oczkiem), selen (z czarnym oczkiem) oraz 
dobroczynny, zwłaszcza dla mężczyzn, cynk (fasola czerwo-
na, nerkowa i czarna). Fasola ma też lekkostrawną skrobię 
i substancje hamujące rozrost tkanek nowotworowych (in-
hibitory proteazy), a także rozpuszczalny błonnik, który 
pomaga usuwać z organizmu nadmiar cholesterolu. Nieste-
ty, ma także wady, gdyż powoduje wzdęcia i gazy. Dlatego 
nie mogą jej spożywać kobiety w ciąży i karmiące piersią, 
małe dzieci, osoby starsze, a także cierpiące na zaparcia. 
Młode strąki fasoli nie są kaloryczne, bo to jedynie 30 kcal 
na 100 g. Osoby, które są na diecie odchudzającej, powinny 
natomiast uważać na nasiona fasoli, gdyż te mają już więcej 
kalorii, 100 g suchych nasion fasoli to około 350 kcal. 

W kuchni polskiej, a zwłaszcza regionalnej – fasola jest 
wykorzystywana do przygotowywania różnego rodzaju 
specjałów: sałatek, past do kanapek, smalców, pasztetów, 
zup, klusek, rolad, dań jednogarnkowych, kiełbas, ciast 
i tortów, a nawet wyrabiany jest z niej mocny alkohol. 
Pomysłom na fasolowe specjały kulinarne nie ma końca.

Na Liście Produktów Tradycyjnych jest 9 produktów 
kulinarnych na bazie fasoli białej, przede wszystkim z wo-
jewództwa małopolskiego oraz jedno danie z fasoli czer-
wonej – „Pierogi z czerwoną fasolą” (woj. lubelskie). 

W unijnym rejestrze ochrony nazw produktów regio-
nalnych i tradycyjnych znajdują się trzy polskie odmiany 
białej fasoli: fasola korczyńska (Chronione Oznaczenie 
Geograficzne), fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca i fasola 
wrzawska (Chroniona Nazwa Pochodzenia).

Fasola korczyńska – perła Ponidzia
Fasolę można uznać za jedną z najdłużej uprawianych 

na Ponidziu roślin warzywnych, gdyż tradycja jej uprawy 
sięga XVI wieku i związana jest z wykorzystaniem żyznych 
terenów zalewowych rzeki Nidy. W województwie świę-
tokrzyskim do dziś najpopularniejszą odmianą fasoli jest 
„Piękny Jaś Karłowy Biczykowy” (Phaseolus coccineus). Tę 
odmianę fasoli na szeroką skalę zaczęto uprawiać w latach 
70. XX wieku. Z zebranych dowodów wynika jednak, że 
już w latach 50. w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Nowym Korczynie oraz Brzostkowie doko-
nywano skupu fasoli z tych okolic. Warunki uprawy były 

Cieszyńska fasola – fazola –  becok 
na sypko –  woj. śląskie
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tak sprzyjające i uzyski-
wano na tym obszarze 
tak dorodne okazy, że 
odmianę pochodzącą 
z tego regionu zaczęto 
nazywać „fasolą kor-
czyńską”. 

Współcześnie głów-
nymi obszarami jej 
uprawy są gminy: Nowy 
Korczyn, Wiślica, Opa-

towiec, Solec Zdrój i Pacanów, gdzie występuje specyficz-
ny mikroklimat (sprzyjający – szczególnie w miesiącach 
wiosennych) – dobrej wegetacji. Słoneczne stanowiska, 
osłonięte od wiatru, a także żyzna gleba o odczynie zbliżo-
nym do obojętnego. Fasola najlepiej rozwija się w tempe-
raturze 20–25°C i te warunki region Ponidzia doskonale 
spełnia.

Piękny Jaś z Doliny Dunajca
W Małopolsce nasiona fasoli Piękny Jaś z Doliny 

Dunajca należą do największych w obrębie gatunku fa-
soli wielokwiatowych (Phaseolus multiflorus). Mają kształt 
nerkowaty, bocznie spłaszczony, błyszczącą okrywę o jed-
nolitym białym zabarwieniu, są gładkie, dobrze wypeł-
nione i jednolite w kształcie. Początkowo fasolę tę upra-
wiano w okolicy Dunajca, Raby i Wisły, a pod koniec 
XIX wieku znana już była na terenie całej Polski. Dolina 
Dunajca to jedyny region w Polsce, w którym uprawia 
się nadal na dużą skalę fasolę tyczną. Teren uprawy fasoli 
Piękny Jaś z Doliny Dunajca obejmuje 11 gmin leżących 
w dolinie rzeki Dunajec w województwie małopolskim: 
Gródek nad Dunajcem (powiat nowosądecki), Zakliczyn, 
Wojnicz, Wierzchosławice, Radłów, Wietrzychowice, Tar-
nów, Pleśna, Żabno (powiat tarnowski), Czchów (powiat 
brzeski) i Gręboszów (powiat dąbrowski). Charakteryzu-
je go zróżnicowana rzeźba terenu, ale plantacje położone 
są stosunkowo nisko, dzięki czemu pola są osłonięte od 
wiatru. Ich usytuowanie na 
madach rzecznych jest bardzo 
korzystne dla tego gatunku, za-
równo ze względu na zawartość 
składników przyswajalnych, 
odczyn gleby oraz jej żyzność, 
jak i ilość oraz rozkład opadów 
w okresie wegetacji. 

Piękny Jaś z Doliny Dunaj-
ca wyróżnia się m.in.: wysoką 
zawartością magnezu (wyższą 
średnio o 80 mg/kg w po-
równaniu z fasolą pochodzą-
cą z innych terenów), niską 
wilgotnością nasion, słodkim 
smakiem, delikatną strukturą 

i konsystencją, bardzo słabo 
wyczuwalną mączystością, 
cienką i miękką skórką, a tak-
że krótkim czasem gotowania. 
Co roku, jesienią organizo-
wane są święta promujące to 
warzywo, takie jak: ,Święto 
Fasoli w Zakliczynie i Fasolo-
we Żniwa w Gródku nad Du-
najcem.

Fasola wrzawska
Na Podkarpaciu, w malow-

niczych widłach Wisły i Sanu, 
w północnej części Kotliny 
Sandomierskiej fasola Pięk-
ny Jaś uprawiana była niemal w każdym gospodarstwie 
rolnym, czemu sprzyjały warunki klimatyczne i glebowe 
– bardzo żyzne mady nadwiślańskie, duża wilgotność, od-
powiednie do wysokich wymagań fasoli. Nazwa „fasola 
wrzawska” wywodzi się od wsi Wrzawy, jednak mogą jej 
używać producenci fasoli z trzech podkarpackich gmin: 
Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim, Zaleszany i Radomyśl 
nad Sanem w powiecie stalowowolskim. Fasola wrzaw-
ska ma specyficzny, delikatny 
smak, cienką skórkę i dużą 
wartość odżywczą. Ma słod-
kawy smak i delikatną konsy-
stencję, jest całkowicie pozba-
wiona posmaku mąki. Ma też 
o 20% cieńszą skórkę i większą 
zdolność pochłaniania wody. 
Proces jej gotowania jest krót-
szy o około 10 minut od in-
nych odmian typu Piękny Jaś. 

Każdy z etapów produkcji fasoli wrzawskiej opiera się 
na tradycyjnych dla tego regionu umiejętnościach, a więk-
szość prac wykonywana jest ręcznie. Bardzo ważne zna-

czenie ma odpowiednie rozmieszczenie tyczek, po 
których wspina się fasola. To jedna z najlepszych 
odmian tej rośliny strączkowej na świecie, jednak 
może być uprawiana tylko w Kotlinie Sandomier-
skiej. Każdego roku w okolicach święta Matki 
Boskiej Zielnej organizowane jest we Wrzawach 
fasolowe święto, pod nazwą „W widłach Wisły 
i Sanu”, które jest doskonałą okazją, aby móc spró-
bować wielu specjałów kulinarnych z tej niezwy-
kłej odmiany fasoli.

dr inż. Dominik Orłowski, 
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych  

w Warszawie 
dr inż. Magdalena Woźniczko,

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
• Literatura u Autorów

Fot. Dominik Orłowski, Paweł Ochman

Fasola korczyńska –  woj. świętokrzyskie

Fasola wrzawska – woj. podkarpackie

Fasola „Piękny Jaś” z Doliny Dunajca – woj. 
małopolskie

Fasola z orzełkiem – woj. małopolskie

   JAKOŚĆ TRADYCJI
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Lokalnie,  
naturalnie,  
bezpośrednio
Rozmowa z Alicją Kowalik (na zdjęciu), Preze-
sem Fundacji Targ Pietruszkowy.

SiT: Jakie były powody, jaka idea przyświeca-
ła powstaniu Targu? 

Alicja Kowalik: Idea utworzenia w Podgórzu tar-
gu, gdzie będzie można kupić świeże owoce i warzy-
wa dojrzewała przez wiele lat. Projekt funkcjonował 
pod nieformalną nazwą targ pietruszkowy. Jego po-
wstanie stało się możliwe w 2013 roku dzięki fun-
duszom pozyskanym przez Stowarzyszenie POD-
GORZE.PL ze Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy (za pośrednictwem Fundacji Partner-
stwo dla Środowiska).

W założeniach Targ opiera się na trzech zasa-
dach: lokalnie, naturalnie i bezpośrednio. Łączymy 
klientów z lokalnymi rolnikami. Żywność pochodzi głów-
nie z Małopolski, z gospodarstw oddalonych nie więcej niż 
150 kilometrów od Krakowa. Produkty sprzedawane są bez-
pośrednio przez wytwórców – rolników i hodowców, którzy 
osobiście odpowiadają za ich jakość. Wystawcy w większości 
posiadają certyfikaty ekologiczne, a uprawa i proces pro-
dukcji odbywają się metodami tradycyjnymi – bez użycia 
chemicznych środków ochrony roślin. Klienci mają okazję 
poznać ich osobiście i dopytać o interesujące ich sprawy.

Dlaczego powstał w tym miejscu Krakowa?
Targ od początku odbywa się w Podgórzu, gdyż został 

założony przez stowarzyszenie PODGRORZE.PL. Czemu 
jednak za założeniem Targu stoi organizacja kompletnie 
niezwiązana z rolnictwem? Stowarzyszenie PODGORZE.
PL już od kilkunastu lat działa, między innymi, na rzecz 
rozwoju swojej dzielnicy, sprawiając, że jest ona miejscem 
przyjaznym dla mieszkańców i turystów. Od dłuższego cza-
su członkowie stowarzyszenia chcieli ożywić Rynek Podgór-
ski. Było to miejsce, gdzie za czasów Wolnego Królewskiego 
Miasta Podgórza kwitł handel i usługi. Po II wojnie świa-
towej ta funkcja zniknęła, postanowiliśmy ją przywrócić 
i dlatego tu ulokowaliśmy Targ Pietruszkowy. Oficjalne jego 
otwarcie na Rynku Podgórskim nastąpiło 29 czerwca 2013 
roku  – już niebawem będziemy świętować 7 urodziny. 

Początkowo targ miał charakter sezonowy, od czerwca 
do października. W kolejnym roku, ze względu na remont 
Rynku Podgórskiego, targ został przeniesiony na Plac 
Niepodległości.

Pomysł sprzedaży naturalnych i ekologicznych produk-
tów wprost od małopolskich rolników od początku spo-

tkał się z dużym zainteresowaniem 
i już w 2014 roku Stowarzyszenie 
PODGORZE.PL podjęło decyzję 
o funkcjonowaniu targu przez cały 
rok. W tym celu zostały wynajęte 
i wyremontowane podziemia bu-
dynku KS Korona przy ul. Kalwa-
ryjskiej w bezpośrednim sąsiedztwie 
Placu Niepodległości. W związku 
z rozwojem Targu Pietruszkowego 
i pomysłami na nowe działania, rok 
później, w grudniu Stowarzyszenie 

PODGORZE.PL powołało Fundację Targ Pietruszkowy, 
która została oficjalnie zarejestrowana w maju 2016 roku. 
W skład fundacji weszli członkowie stowarzyszenia. Fun-
dacja przejęła organizację targu oraz rozwijanie innych pro-
jektów o charakterze kulinarnym.

Czy Targ ma zgody z Sanepidu, Urzędu Skarbowego 
i innych tego typu instytucji? Czy kontrole są częste?

Organizacja targu jest zgłoszona do Sanepidu. Od sa-
mego początku uzyskujemy i przedłużamy wszelkie nie-
zbędne pozwolenia. Wszyscy nasi wystawcy są zgłaszani 
do Sanepidu. Przychodzą do nas kontrole zarówno z Sane-
pidu, Urzędu Skarbowego jak i Inspekcji Handlowej. Była 
Inspekcja Pracy u któregoś wystawcy. Obecnie kontrole 
nie są już tak częste jak na początku naszej działalności. 
Kontrolowani byli zwłaszcza konkretni wystawcy, których 
odwiedzały po kolei wszystkie możliwe „instytucje”. Jako 
organizator także podlegamy kontrolom. 

W jaki sposób promowaliście Targ?
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Targ od początku istnienia opierał swoją promocję na 
poleceniach klientów. Nie wydajemy dużo na promocję, 
nawet na portalach społecznościowych rzadko wykupuje-
my reklamę. Najważniejsze jest dla nas, aby zadowolony 
klient do nas wracał, a przy okazji przyprowadzał rodzinę 
i znajomych. Doskonale rozumieją to nasi wystawcy. Dla-
tego jakość jest dla nas kwestią oczywistą. 

Kim są sprzedający? Skąd przyjeżdżają?
Sprzedający to rolnicy, przetwórcy z Małopolski lub 

miejscowości oddalonych od Krakowa o maksymalnie 
150 km, m.in. z Zatoru, Woli Batorskiej, Liszek, Podsto-
lic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Lipnicy Murowanej i in-
nych miejscowości.  Skracamy w ten sposób drogę jaką 
przebywa produkt z pola do kupującego. Nasi wystawcy 
sprzedają swoje produkty osobiście. Na targ nie przyjmu-
jemy pośredników. 

Jakie są zasady pozyskiwania sprzedających?
Pierwszą „bazę” naszych rolników pozyskaliśmy dzięki 

fundacji Partnerstwo dla Środowiska, która początkowo 
aktywnie uczestniczyła w procesie powstawania targu. 
Później rolnicy wzajemnie polecali targ jako miejsce przy-
jazne sprzedającym i z bardzo konkretnymi zasadami. 

Rzadko przyjmujemy nowych wystawców, bo mamy 
ograniczoną przestrzeń, a osoby już raz przyjęte poja-
wiają się zwykle co tydzień. Jednak każda nowo przyjęta 
osoba powinna spełniać nasze trzy najważniejsze zasady, 
o których już wspominałam: lokalnie, naturalnie i bez-
pośrednio. 

Jakie warunki muszą spełniać sprzedawane pro-
dukty? Czy mają certyfikaty jakościowe?

Jedną z naszych „żelaznych” zasad jest naturalnie. 
Oznacza to, że produkty sprzedawane na targu posiadają 
certyfikaty ekologiczne albo pochodzą z rolnictwa trady-
cyjnego. Są to małe gospodarstwa (do 15 ha), w których 
uprawa i hodowla odbywa się metodami tradycyjnymi, 
bez użycia środków ochrony roślin, sztucznych pasz, anty-
biotyków itp. Od początku działania targu przyjmowali-
śmy te dwie grupy sprzedawców. Po latach działania część 
z naszych rolników jest albo w trakcie konwersji, albo już 
uzyskała ekologiczny certyfikat. Naszym marzeniem jest, 
aby wszystkie sprzedawane produkty posiadały certyfikaty 
jakości żywności. 

Jakie rodzaje produktów są sprzedawane?  
Poza tytułową pietruszką można kupić wiele innych 

warzyw i owoców. Są także przetwory, sery, chleby, mio-
dy, mięsa, wędliny i ryby, pierogi, a czasem nawet rośliny 
do samodzielnej uprawy. Wszystko, oczywiście, wyłącznie 
w sezonie. W zimie nie można znaleźć na Targu świeżych 
borówek lub truskawek, a oscypki pojawiają się wtedy, 
kiedy jest już owcze mleko.

Czy można się pokusić o pewną klasyfikację kupu-
jących?

Na targu można znaleźć wśród kupujących osoby każde-
go stanu, wieku i zamożności. Nie zauważyłam, żeby jakaś 
grupa szczególnie się przewijała. Czasem starsi kupują mniej 
(produkty są droższe niż w sklepie), bo wolą mniej zjeść, ale 
dobre, smaczne i świeże. Przychodzą mamy w ciąży i rodzi-
ce, którzy wprowadzają dzieciom nowe produkty w diecie. 
Można u nas spotkać przekrój całego społeczeństwa. 

Skąd przyjeżdżają klienci? Czym się kierują?
Są nie tylko z dzielnicy Podgórze, ale z całego z Krakowa 

a nawet z jego okolic. Często odwiedzają swoich ulubionych 
wystawców. Do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja, 
a produkty u nas sprzedawane są naprawdę wyjątkowe.  

Czy przewidujecie rozwój targu, w jaką stronę po-
winien pójść – jakie macie plany?

Cały czas staramy się na targu organizować wydarzenia 
dodatkowe. Organizujemy warsztaty, np. w zeszłym roku 
mieliśmy akcję zbierania starych firanek, z których później 
szyliśmy woreczki na zakupy. Co roku malujemy pisanki 
z wosku, kupowanego od naszych pszczelarzy. Tworzymy wo-
skowijki i domki dla zapylaczy, sadzimy rośliny miododajne. 
W przyszłości chcielibyśmy wrócić do organizowania warszta-
tów dla dzieci, podczas których dowiedzą się ciekawych rzeczy 
o warzywach, owocach… Gotujemy z produktów targowych, 
pokazując co można z nich zrobić, jakie smaki i aromaty mają 
dania. Promujemy Targ wśród krakowskiej gastronomii, aby 
produkty trafiały bezpośrednio do restauracji. 

W najbliższym czasie chcemy organizować wycieczki 
do naszych wystawców. Zobaczymy z klientami miejsca, 
z których przyjeżdżają do nas produkty. Pomysłów nam nie 
brakuje, jedynie czasu. 

Rozmawiała Grażyna Kurpińska
Fot. Paweł Kubisz
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Realia 
i nostalgia
Dziś poza targowiskami trudno zna-
leźć w handlu stare, niegdyś bardzo 
popularne, odmiany owoców – nie 
tylko o wyjątkowym smaku, ale i ce-
nionych walorach przetwórczych.

Iluż to kiedyś było smakoszy koszte-
li? Niestety, wraz z likwidacją starych sa-
dów poznikały i kosztele – dawna polska 
odmiana jabłek, odporna na mróz i cho-
roby, o niewielkich owocach i bardzo charakterystycznym 
smaku. A oliwka żółta, popularnie zwana papierówką? 
Jabłko, które najwcześniej się pojawiało po długiej zimie, 
o aromatycznym, soczystym, lekko kwaskowatym miąż-
szu, wykorzystywane też na przetwory. 

Wielbiciele koksy pomarańczowej, niezwykle smacz-
nej odmiany, do dziś pamiętają jej wspaniały zielonkawo-
karminowy miąższ, bardzo soczysty, lekko kwaskowaty. 
Pamiętają jabłka odmiany landsberska o soczystym, win-
nym smaku, także doskonałej na przetwory, pamiętają 
odmianę malinowa oberlandzka, bardzo starą o charakte-
rystycznym różowym miąższu pod skórką, z malinowym 
posmakiem…Warto też wspomnieć o antonówce, czasa-
mi jeszcze spotykanej na targowiskach, nie do zastąpienia 
w szarlotce ze względu na biały, kwaskowaty, bardzo aro-
matyczny miąższ, czy o renetach: szarej i złotej. 

I chociaż dziś na półkach sklepowych nie brakuje 
jabłek, to starych odmian naprawdę żal. Na szczęście 
współcześni sadownicy także dbają, żeby w ofercie han-
dlowej nie brakowało różnorodnych owoców ich pracy 
i oferują odmiany o pięknym wyglądzie i barwie oraz 
o wybornym smaku. Wiele z nich to odmiany także o sta-
rym rodowodzie, na przykład delikates, boiken, cortland, 
gloster, idared, jonagold… Bardzo popularna jest gala, 
ligol i McIntosh.

Każda z tych odmian znajduje wielu chętnych, bo jak 
mówi znane przysłowie, które zaczerpnęliśmy od Walij-
czyków: Kto  codziennie  jada  jabłko  ten  lekarza  widzi 
rzadko, albo inna wersja: Jedno jabłko  dziennie  trzyma 
lekarza z dala ode mnie. I ta świadomość dobrego wpływu 
jabłek na zdrowie powoduje, że są w naszą dietę wpisane 
na stałe. 

Nasi sadownicy poświęcają wiele wysiłku, by jabłka 
w ich sadach nie tylko pięknie wyglądały, ale były też 
smaczne i zdrowe. Polska Izba Produktu Regionalnego 
i Lokalnego, realizując kampanię „Polskie warzywa i owo-
ce gwarancją jakości i smaku” finansowaną z Funduszu 
Promocji Owoców i Warzyw, bardzo ich w tych wysiłkach 
wspiera. W tym artykule skoncentrowałem się na naszych 
jabłkach, bo jak twierdzą znawcy, a są nimi konsumenci, 
takich jabłek jak polskie nie znajdziemy na całym świecie. 
W administrowanym przez PIPRiL krajowym systemie 
jakości żywności „Jakość Tradycja” promujemy owoce 
z różnych regionów Polski, wskazujemy na ich walory 
smakowe, zdrowotne czy przetwórcze na przykład jabłek 
z Doliny Mrogi, jabłek lubelskich czy sandomierskich. 
Upowszechniamy informacje i propagujemy zalety soków 
tłoczonych na zimno z polskich jabłek, gdyż są to soki 
pełne wartości odżywczych i smakowych. 

Jan Zwoliński

Jabłka z sadów sandomierskich

Jabłka grójeckie Szara renetaJabłka żniwówki
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Matjasy, 
moskaliki, 
piklingi…
Ludzie żyjący na półkuli północnej 
prawdopodobnie jadali śledzie, od 
kiedy tylko nauczyli się pływać po 
morzu. Były, obok dorszy, jednym 
z głównych składników pożywienia 
mieszkańców dawnej Skandyna-
wii – na długo przed tym, jak dali 
się oni poznać Europie jako groźni 
Wikingowie. 

Śledzie (Clupea harengus), to ryby morskie kojarzące 
się oczywiście z Bałtykiem i słusznie, ale warto wiedzieć, 
że morze to, właśnie z powodu zbyt słabego zasolenia, nie 
stwarza im optymalnych warunków życiowych. Śledź jest 
bowiem rybą oceanu i występuje na rozległych obszarach 
północnego Atlantyku, gdzie osiąga w niektórych przy-
padkach do 50 cm długości. Śledzie bałtyckie są najmniej-
sze, bo osiągają zaledwie 30 cm, ale i one dzielą się na 
kilka gatunków. 

Śledź wszedł do historii jako „ryba biednych ludzi”. 
Dla tych, którzy musieli się liczyć z każdym groszem – 
mizernie powodziło się na początku epoki industrializacji 
większej części ludności Europy, przede wszystkim An-
glii, Irlandii i Niemiec – solony śledź z beczki pozostawał 
najważniejszym źródłem białka i kalorii. W skromnych 
kuchniach ubogich ludzi wiedziano jednak, co z tej ryby 
można było zrobić. 

Towarzysz zabaw i postu
Śledź znalazł również uznanie w kręgach zamożnego 

mieszczaństwa, przede wszystkim w postaci marynowane-
go w occie jako zakąski zimnej, którą podawano do wódki 

czystej. Jako wypróbowany środek na przywrócenie za-
chwianej nadużyciem alkoholu równowagi organizmu od 
dawna jest powiernikiem dobrych postanowień i niektó-
rych pomysłów na kaca, jak w przytoczonym starym wer-
sie: „O śledziu, dobry śledziu, zapamiętaj moją przysięgę: 
nigdy więcej w knajpie nocy nie spędzę”. Duńczycy dzięki 
połowom śledzi zdobyli bogactwa, których pozazdrościły 
im miasta hanzeatyckie. Na przełomie IX i X wieku zaczę-
to je poławiać na Bałtyku na większą skalę. W XIII wie-
ku rybacy hanzeatyccy udoskonalili technikę ich solenia. 
Bałtyckie śledzie ceniono w całej Europie, uważano że są 
lepsze niż śledzie poławiane na Morzu Północnym. Dla 
kupców gdańskich śledź stał się podstawowym produk-
tem handlowym, widzieli w nim błogosławieństwo morza 
– na tej rybie wyrosła wielkość Hanzy. Prawdziwą potęgą 
w tej branży stała się Holandia, w której sztukę łowienia 
i solenia śledzi doprowadzono do perfekcji. Początkiem 
potęgi floty holenderskiej była flotylla poławiaczy śledzi. 
Mówi się, że: „Amsterdam zbudowano na śledziowych 
ościach, a sami Holendrzy odór śledzia zamienili w złoto”.

Również i na ziemiach polskich tę niedużą, a długo-
wieczną rybę jedzono od średniowiecza (o śledziach wspo-
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Hekele pasta ze śledziŚledzie w oleju lnianym Śledzie w oleju rydzowym
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minał w XII wieku kronikarz Gall Ano-
nim). Ulepszenie metod konserwacji 
w XIII-XIV wieku ułatwiło ich transport 
w głąb lądu. Złowione śledzie od razu so-
lono – dzięki czemu mogły być transpor-
towane nawet na duże odległości. Połów 
śledzia żyjącego w ławicach nie był skom-
plikowany ani specjalnie drogi. Dlatego 
nawet w oddalonym o 600 km od Bałtyku 
królewskim mieście Krakowie – śledzie 
były łatwo dostępne na miejskim targu. 
A ponieważ były tanie, to nawet biedniej-
sze warstwy społeczeństwa mogły sobie na 
nie pozwolić i co więcej, w okresach nie-
urodzaju śledzie ratowały społeczeństwo 
przed głodem.

Śledź był także jednym z kulinar-
nych symboli długich i restrykcyjnych 
okresów postu. Zarówno w domach 
biedniejszych, jak i na dworach, w cza-
sie, gdy nie jedzono nie tylko mięsa, ale 
też i tłuszczów roślinnych, nabiału czy mleka – śledzie 
należały do podstawowej diety społeczeństwa. Legenda 
głosi, że gustował w nich także król Władysław Jagieł-
ło. Na ten czas dla jego dworu kupowano sześć beczek 
najlepszych śledzi. W okresie Wielkiego Postu, zwłasz-
cza ci mniej zamożni ludzie spożywali każdego dnia żur 
i śledzie. Stąd ludowy zwyczaj, by pod koniec Wielkie-
go Postu symbolicznie zemścić się na tych produktach 
spożywczych, dokonując ich rytualnego pogrzebu. Przy 
akompaniamencie wrzasków, śpiewów i śmiechów – gar 
pełen żuru wynoszono za wieś i zakopywano w ziemi. 
Równie przykry los spotykał śledzia, gdyż jego szkielet 
wiązano na powrozie i wieszano na drzewie.

Przysłowiowy „śledzik” był (i wciąż jest) jedną z naj-
popularniejszych potraw ostatkowych, kończących okres 
karnawału, a w wielu polskich domach śledziowe potra-
wy są również obowiązkowym składnikiem wigilijnej 
wieczerzy. Śledź odcisnął swoje piętno także w kulturze, 
na przykład ludowa gdańska piosenka z XVII wieku 
nazywa śledzia „królem bardzo potężnym”, a Park Sta-

romiejski w Łodzi nieoficjalnie nazywany jest „Parkiem 
Śledzia”. Podobno tę nazwę zawdzięcza zapachowi, który 
unosił się na tym terenie w czasie budowy parku i tuż po 
jej zakończeniu: aromat śledzi pochodził z piwnic zbu-
rzonych budynków, w których kiedyś mieściły się składy 
rybne.

 „Dziewicze”, „pełne” lub „puste”
Specyficzną odmianą śledzi solonych są „matjasy/ma-

ties” – długo dojrzewające śledzie przedtarłowe z Morza 
Północnego – specjalność holenderska. Z małych śledzi 
bałtyckich przyrządzane są „moskaliki” (tuszki w zalewie 
octowej), koreczki śledziowe oraz „uliki” – mniejsza i bar-
dziej tłusta wersja matiasów – rzadziej dostępne i prze-
ważnie w formie marynowanej, a nie tylko solonej. Mlecz 
oraz ikra śledzi są cenione w Japonii, a w Polsce były tra-
dycyjnie konsumowane na Kaszubach. 

Śledzie są też wędzone (filetowane, ze skórą lub bez 
– najpierw zanurzone w solance lub posypane solą, na-
stępnie wędzone na zimno). Znacznie częściej mamy do 
czynienia z „piklingiem”, czyli śledziem wędzonym w go-

   JAKOŚĆ TRADYCJI

„Hylyng” opiekany z cebulą – śledź po kaszubsku – woj. pomorskie

Śledzie z borowikami Śledzie z warzywami w sosie majonezowym
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rącym dymie w cało-
ści (ze skórą i głową 
oraz z ośćmi). Praw-
da jest taka, że wie-
lu klientów sklepów 
rybnych nie zdaje 
sobie sprawy z tego, 
że pikling to śledź 
i uważają go po pro-
stu za inny gatunek 

ryby. Odmianą piklinga jest „kaper”, czyli filet przygoto-
wywany z dobrych gatunkowo śledzi – najpierw moczony 
w solance, a potem uwędzony. 

Ze względu na to, w jakim okresie swojego życia zo-
stały złowione – śledzie, dzieli się je na pełnotłuste, zwa-
ne też „dziewiczymi”, tłuste, czyli „pełne” oraz chude lub 
„puste”. Te pierwsze, łowione są zazwyczaj w maju, bez 
mlecza i ikry, drugie łowione są z mleczem i ikrą od lipca 
do września, natomiast trzecie trafiają do sieci już po tarle, 
czyli zwykle w październiku.

Dla smaku i dla zdrowia
Śledzie są bogatym źródłem pełnowartościowego 

i dobrze przyswajalnego białka. Zawierają sporo tłuszczu 
i jest to największą zaletą śledzi, ponieważ aż 70% tego 
tłuszczu stanowią dobroczynne dla zdrowia nienasycone 
kwasy tłuszczowe,  m.in. kwasy Omega-3 – 100 g śledzia 
dostarcza ich 1,2-1,7 g. Wspomagają one odporność, po-
magają zapobiegać chorobom serca, regulują ciśnienie tęt-
nicze krwi oraz obniżają poziom cholesterolu. Poza tym 
wzmacniają kości i wspomagają pracę oczu. Śledzie, dzię-
ki zawartości kwasów Omega-3, wpływają też na nastrój, 
zwiększając poziom serotoniny, którą uważa się za jeden 
z „hormonów szczęścia”, działają przeciwdepresyjnie, 
wzmacniają pamięć i koncentrację. 

Zawarta w śledziach witamina A jest niezwykle waż-
na i korzystnie wpływa nie tylko na wzrok, ale i naskó-
rek. Witamina D odpowiada za budowę kości, regulując 
gospodarkę wapnia. Z kolei witamina E stymuluje pra-
widłowy wzrost. W śledziach znajdziemy także witami-
ny z grupy B, a szczególnie B12 chroniącą przed niedo-
krwistością. Nie mniej istotna jest zawartość składników 
mineralnych w śledziach. Żelazo odgrywa ważną rolę 
w produkcji krwinek czerwonych, jod jest składnikiem 
hormonów, a cynk chroni przed infekcjami.

Śledzie przyrządzane są w rożnych wariantach i na 
różne sposoby, dziś najczęściej podaje się je jako zim-
ną przystawkę: w oleju, śmietanie, occie, jogurcie, sosie 
czosnkowym, sosie musztardowym lub białym winie… 
Garnirowane, smażone, zapiekane, zawijane, pieczone, 
grillowane… Można by tak wyliczać w nieskończoność.

Na krajowej Liście Produktów Tradycyjnych moż-
na znaleźć 13 specjałów śledziowych, które doczekały 
się uznania w swoich regionach, jak m.in. „rosopita” 

(Kujawsko-Pomorskie), „harynki w cebulowej zołzie” 
(Opolskie), „hekele/hekerle górnośląskie” (Śląskie), „hy-
lyng” opiekany z cebulą – śledź po kaszubsku” czy „stup-
ka – sos śledziowy na zaklepce” (Pomorskie).

Śledzie są atrakcją turystyki kulinarnej Islandii – w miej-
scowości Siglufjörður  już w 1907 r. powstało „Muzeum 
Śledzia”, w którym prezentowane są sieci rybackie, stare 
beczki, w których solono śledzie i tradycyjne wyposażenie 
łodzi rybackich. Również zabytkowe wnętrza, gdzie płaco-
no rybakom oraz pracownikom fabryk za ich pracę, a tak-
że pokoje, w których mieszkali robotnicy przybywający na 
okres śledziowy. Corocznie w pierwszym tygodniu sierpnia 
odbywa się tu „Święto Śledzia”. Dla turystów kulinarnych 
oryginalną atrakcją są pokazy odbywające się na drewnia-
nym molo w określonych godzinach, kiedy mogą zobaczyć 
robotnice, ubrane w historyczne już fartuchy, które poka-
zują, jak dawniej solono śledzie w beczkach. Zwiedzający 
mogą zobaczyć, jak śledź został wypatroszony, jest przygo-
towywany i przechowywany w beczkach do wysyłki. 

W Polsce również postanowiono wykorzystać śle-
dziowy potencjał i w uroczym zakątku „Krainy w Kratę” 
w miejscowości Starkowo koło Ustki ulokowano „Zagrodę 
Śledziową”, która została założona przez rodzinę zafascy-
nowaną tradycjami rybackimi. Jest to przede wszystkim 
lokalne, ale jedyne w Polsce „Muzeum Śledzia”, a zatem 
miejsce, w którym odwiedzający dowiaduje się wszystkie-
go o tej popularnej bałtyckiej rybie. W muzeum nie tylko 
można uzyskać informacje o śledziach, ale także zobaczyć, 
w jakich sieciach je łowiono, jak przechowywano oraz jak 
podawano na stół. Właściciele za cel działalności postawi-
li sobie przybliżenie historii rodzin zamieszkujących wieś 
pomorską, ich zwyczajów i tradycji kulinarnych. Stąd za-
stosowanie m.in. starych receptur wędzenia ryb czy pro-
dukowania z nich przetworów, które można spróbować na 
miejscu w pensjonacie.

dr inż. Dominik Orłowski, 
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie 

dr inż. Magdalena Woźniczko,
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

• Literatura u Autorów
Fot. Dominik Orłowski, Paweł Ochman
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Koreczki niechorskie

Pikling wędzony
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Tradycyjnie już, w czerwcową niedzielę 
okolice Katedry Oliwskiej wypełniły się sma-
kiem i zapachem kuchni Kaszub, Kociewia, 
Żuław i Powiśla. 

W niedzielę 9 czerwca 2019 odbyła się XIII edycja Po-
morskiego Święta Produktu Tradycyjnego, którego organi-
zatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomor-
skiego. Podczas wydarzenia swoje produkty zaprezentowało 
blisko 50 wystawców. Nie zabrakło wymiaru edukacyjnego 
imprezy. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych przygo-
tował stoiska, na których można było poszerzyć swoją wie-
dzę m.in na temat jak stworzyć ogród  przyjazny naturze 
i otoczeniu, jak zachęcić zwierzęta  by zechciały zamieszkać 
w naszym ogrodzie czy jak zadbać o owady zapylające.

Tego samego dnia przy oliwskim Pałacu Opatów od-
był się Konkurs Kulinarny o Bursztynowy Laur Marszałka 
Województwa Pomorskiego „Pomorskie Smaki”. Spośród 
wielkiej różnorodności i bogactwa potraw i produktów, 
jurorzy nagrodzili: najlepszą potrawę Kӧnigsberger klopse 
czyli klopsy królewieckie przygotowane przez Kafebe Co-
fee&Bistro z Gdańska oraz najlepsze produkty zwierzęce – 
ser Werderkäse z Mleczarni Skarszewy Sp. z o.o.; roślinne – 
chleb długo fermentujący pszenny z Pracowni wypieków 
Magdalena Kuczyńska z Gdańska; napoje Jopenbier z Re-
stauracji PG4 z Gdańska oraz inne produkty – powiślańska 
śliwka w occie z Gospodarstwa rolnego Rakowiec Elżbiety 
i Ryszarda Szczukowskich.

Zdjęcia: Agnieszka Majewska

Województwo Pomorskie jest miejscem wyjątko-
wym, z nadmorskim położeniem na przecięciu 

ważnych międzynarodowych szlaków komunikacyjnych 
umożliwiających rozbudowę kontaktów gospodarczych, 
naukowych i społecznych. Jest regionem wielokulturo-
wym co sprawia, że nasze produkty tradycyjne to niezli-
czone bogactwo subregionów: Kaszub, Kociewia, Żuław 
i Powiśla oraz Ziemi Słupskiej. Samorząd Województwa 
Pomorskiego od lat wspiera producentów żywności wy-
sokiej jakości zapewniając możliwość prezentacji lokal-
nych produktów na wydarzeniach o charakterze targo-
wo-wystawienniczym czy realizując działania w ramach 
projektu Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie.

Mieczysław Struk, 
Marszałek Województwa Pomorskiego

Bursztynowe Laury 
przyznane!
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„Nikt nie pamięta imienia sumeryjskiego 
pasterza, który wlał o poranku świeżo udo-
jone mleko do bukłaka zrobionego z żołądka 

owczego. Jakież było jego zdziwienie, gdy około południa 
znużony długą drogą przez pustynię chcąc ugasić pragnienie 
znalazł w nim biały, pożywny ser. Był to pierwszy gatunek 
sera wytworzony zupełnie przypadkowo, ale na pewno takie 
wydarzenie zapoczątkowało wytwarzanie serów podpuszcz-
kowych przez człowieka” pisze Krzysztof Jaworski o dzie-
jach serowarstwa w książce „Mennonickie tradycje sero-
warstwa sposobem na aktywizację społeczności wiejskiej 
Żuław Malborskich” (Nowy Dwór Gdański, 2015).

Mleko oraz przetwory mleczne zajmowały ważne miej-
sce w codziennej kuchni wiejskiej. Były jednym z podsta-
wowych wysokokalorycznych pokarmów. W tradycyjnym 
gospodarstwie rzadko korzystano z gotowych produktów. 
Praktycznie wszystko co pojawiało się w codziennym ja-
dłospisie było samodzielnie przygotowane przez domow-
ników. Sery wytwarzano głównie z mleka krowiego, a naj-
bardziej rozpowszechnione były sery twarogowe. 

Niewątpliwe zasługi w tradycjach kulinarnych na zie-
miach żuławskich mają mennonici – ludność, której wy-
znanie narodziło się w Szwajcarii i Holandii. Mennonici 
prześladowani w rodzinnych krajach, przybyli do ówcze-
śnie tolerancyjnej Polski w XVI w. i pozostali w niej do 
zakończenia II wojny światowej. Odmiennność serów 
produkowanych przez mennonitów spowodowała, że za-
częły funkcjonować pod nazwami związanymi z regionem 
pochodzenia: Werderkäse (ser żuławski), Niederungkäse (ser 
nizinny, ser z depresji), Elbingerkäse (ser elbląski). Produk-

cja sera odbywała się w gospodarstwach. Mennonici wy-
twarzali podpuszczkę z cielęcych żołądków, którą dodawali 
wraz z maślanką do świeżego mleka z udoju. W wyniku 
powolnego ogrzewania uzyskiwano miękki ser, który był 
formowany, prasowany i odstawiany do dojrzewania. Na 
żuławskich rzekach i kanałach funkcjonowali handlarze, 
którzy kupowali sery od rolników, aby następnie dostarczyć 
je do Elbląga, Gdańska i Królewca. Doskonałe warunki do 
hodowli bydła mlecznego spowodowały, że w drugiej poło-
wie XIX w. na Żuławach rozwinęły się serownie. 

Tradycję wytwarzania sera Werderkäse kontynuuje 
Mleczarnia Skarszewy, która wraz z Żuławskim Do-
mem Podcieniowym odtworzyła recepturę tego długo 
dojrzewającego, znakomitej jakości lokalnego produktu.  
W ofercie mleczarni są także inne produkty, jak choćby 
wielokrotnie nagradzany ser Szeneker. Równie wysoką 
jakość produktów oferuje Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska w Nowym Dworze Gdańskim, która funkcjonuje 
na Żuławach nieprzerwanie od 1963 roku. Asortyment, 
wytwarzany pod marketingową nazwą Maluta, produko-
wany jest z surowca pochodzącego w ponad 70% z wo-
jewództwa pomorskiego. Wspaniałym przykładem małej 
rodzinnej przetwórni jest Serowarnia Radostowskie Rary-
tasy, która funkcjonuje na Kociewiu. Ręcznie wytwarzane 
sery, twarogi i pozostała galanteria mleczna są doceniane 
przez smakoszy nie tylko w regionie. W ubiegłym roku 
Glómza kociewska otrzymała prestiżową nagrodę „Perła” 
w ogólnopolskim Konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzic-
two-Smaki Regionów”. Opisywani powyżej producenci 
należą do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie.

Żuławy… kraina mlekiem płynąca

Tegoroczna edycja Konkursu kulinarnego stano-
wiła duże wyzwanie dla członków Komisji oce-

niających zarówno kategorię produkt jak i potrawa. 
Tak wysoki poziom pozostawia nas w przekona-

niu, że nasz region to wspaniały kierunek dla turystyki 
kulinarnej. W połączeniu z walorami przyrodniczymi, 
jakie oferuje Pomorskie, to jedna z ciekawszych desty-
nacji, zarówno w kraju jak i Europie.

Józef Sarnowski, 
Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
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Badania naukowe dowodzą, że chleb jest jednym 
z podstawowych i najważniejszych produktów  
w Piramidzie Zdrowego Żywienia.

Tymczasem branża piekarnicza od wielu lat przeży-
wa trudny okres. Z roku na rok spada spożycie pieczywa 
w gospodarstwach domowych. To efekt braku promocji 
i niedostatecznej świadomości wielu konsumentów, jak 
wartościowe jest pieczywo dla naszego organizmu. Za-
warte w nim węglowodany złożone są dobrym źródłem 
energii, umożliwiają prawidłową pracę mózgu, budo-
wanie struktur komórkowych oraz prawidłowe spalanie 
tłuszczu. Pieczywo to także źródło wielu składników od-
żywczych takich jak magnez, żelazo czy cynk oraz wita-
min z grupy B i E. Obecność tych składników pozytywnie 
wpływa na naszą skórę, paznokcie i włosy oraz kondycję 
psychiczną zapewniając dobre samopoczucie. Pieczywo 
doskonale komponuje się z innymi produktami żywno-
ściowymi (nabiał, wędliny, ryby, warzywa itp.) a stwo-
rzona dzięki takiemu połączeniu kanapka może stanowić 
mini-piramidę zdrowego żywienia, zawierając wszystkie 
zalecane składniki prawidłowo dobranej diety. 

Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” słyną z dosko-
nałego pieczywa (wypiekanego na zakwasie, w piecach 
ceramicznych, z użyciem tradycyjnych, często ręcznych 
technik) co potwierdzają licznymi wyróżnieniami i lau-
rami zdobytymi na targach i konkursach. Na Liście Pro-
duktów Tradycyjnych prowadzonej przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi można znaleźć wiele wyrobów 
produkowanych przez Spółdzielnie. Spółdzielnie posiada-
ją również znak jakości żywności (Znak Jakość Tradycja). 
Zaangażowanie i kreatywność samych piekarzy procentu-
ją ogromną różnorodnością dostępnego pieczywa. Połą-
czenie tradycji z nowoczesnymi technologiami pozwala 
szczycić się naszym piekarzom paletą kilkuset gatunków 
i odmian pieczywa. Dzięki wieloletnim tradycjom branży 
piekarniczej możliwe jest przekazywanie doskonalonych 
receptur z pokolenia na pokolenie. Do wypieku pieczywa 
nadal używa się zakwasów i mąki żytniej dużo bogatszej 
w wartości odżywcze niż mąka pszenna. 

W grudniu br. Krajowy Związek Rewizyjny Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” kończy realizację projek-
tu „Promocja pieczywa wśród młodzieży w  Światowym 
Dniu Chleba”. Jednocześnie zakończono organizowa-
ne w ramach „Drzwi otwartych” spotkania z młodzieżą 
w piekarniach.

Praktyki zapraszania dzieci i młodzieży do spółdziel-
czych piekarni trwają już wiele lat i w niektórych gminach 
są nieodłącznym elementem obchodów Światowego Dnia 

Chleba. Podczas takich spotkań dzieci z zainteresowaniem 
obserwują proces przygotowania ciasta do wypieku chleba 
i innych rodzajów pieczywa. W niektórych piekarniach 
dzieci pod okiem piekarzy własnoręcznie przygotowują 
wypieki. Pracownicy chętnie dzielą się doświadczeniem. 
Czekając na wypiek kierownik piekarni lub inna wyzna-
czona osoba przedstawia prezentację „Jedzenie dla zdro-
wia i przyjemności” przygotowaną przez specjalistów. Na 
zakończenie spotkań dzieci oraz ich opiekunowie uczest-
niczący w pokazie otrzymują przygotowane wcześniej 

 Promocja pieczywa wśród młodzieży 
w Światowym Dniu Chleba

Stoisko GS „SCh” w Poddębicach

Stoisko GS „SCh” w Dźwierzutach

Fragmenty stoiska GS „SCh” w Szadku

   JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI
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torebki z wybranymi wypiekami do degustacji w domu. 
W tym etapie projektu brały udział Gminne Spółdzielnie 
„SCh” z: Grębowa, Jeziorzan, Niedrzwicy Dużej, Poddę-
bic, Praszki, Ropczyc i Słubic, Spółdzielnia Zaopatrzenia 
i Zbytu z Nowej Sarzyny, SRH „Rolnik” ze Żnina i Spół-
dzielnia Handlowo Produkcyjna w Trawnikach. 

Spotkania są oceniane pozytywnie, jako ciekawa for-
ma promocji wśród dzieci i młodzieży prozdrowotnych 
walorów pieczywa oraz zainteresowania ich technologią 
produkcji. Konieczna jest edukacja przyszłego pokolenia 
konsumentów pieczywa, by potrafili odróżniać tradycyj-
ny, polski chleb bez konserwantów i dodatków chemicz-
nych od substytutów chleba produkowanych z ciasta 
z głębokiego mrożenia. 

Z okazji Światowego Dnia Chleba 15 i 16 października 
2019 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS 
„SCh” odbyła się impreza składająca się z prezentacji pie-
czywa, seminarium oraz zajęć warsztatowych dla dzieci. 
Do wystawienia swoich wyrobów zgłosiły się: Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dźwierzutach, 
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pod-
dębicach i Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłop-
ska” w Szadku. Duży wybór pieczywa, drożdżówek, ciast 
i ciastek świadczył o różnorodności tradycyjnych wypie-
ków dostępnych w naszych sklepach. Oprócz produktów 
wyżej wymienionych, będących w codziennej sprzedaży, 
przywieziono bochny okazjonalne i obrzędowe. Wystawa 
miała miejsce w trakcie dwudniowych obrad seminarium 
z udziałem uczestników ze spółdzielni „SCh” oraz Spo-
łem. Tematyka seminarium dotyczyła głównie roli i zna-
czenia pieczywa i produktów mącznych w prawidłowym 
odżywianiu, promocji pieczywa w systemach jakości żyw-
ności oraz tradycyjnych i nowoczesnych metod produkcji 
pieczywa. Wykłady podczas seminarium prowadziły m.in. 
dr hab. inż. Anna Diowksz – profesor Politechniki Łódz-
kiej oraz mgr inż. Elżbieta Słowik. 

W trakcie seminarium miała miejsce okolicznościo-
wa prezentacja dr inż. Danuty Pająk z Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inży-

nierów i Techników Przemysłu Spożywczego pod tytułem 
„Znaczenie chleba w kulturze i dziejach ludzkości”. Inte-
resująca pogadanka przypomniała dzieje wypieku chleba 
na przestrzeni wieków, znaczenie chleba w obrzędach lu-
dowych oraz obyczaje z chlebem związane. 

 Po prezentacji dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie zostały zor-
ganizowane zajęcia warsztatowe „Zwykła bułka i co moż-
na z niej zrobić” podczas których zaprezentowano potra-
wy przygotowane na bazie pieczywa.

 Chleb gości nie tylko na naszych stołach ale jest też 
naturalną i integralną częścią polskiej kultury i tożsamo-
ści. Po dzień dzisiejszy przy okazji rozmaitych uroczysto-
ści wita się zaproszonych gości chlebem i solą. Corocznie 
organizowane są dożynki, na które wypiekane są specjal-
ne bochenki. Obecny jest w zwyczajach, powiedzeniach, 
symbolice, sztuce, tradycji i religii. 

Impreza pod hasłem „Promocja pieczywa wśród mło-
dzieży w Światowym Dniu Chleba” składająca się z wy-
stawy promocyjnej pieczywa, warsztatów oraz semina-
rium na temat pieczywa a także organizowane w ramach 
„Drzwi otwartych” spotkania z młodzieżą w piekarniach 
odbyły się dzięki dofinansowaniu z Funduszu Promocji 
Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Opracowanie i wydanie niniejszego artykułu zostało dofinansowane ze środków 
Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych w ramach realizowanego przez KZRS „SCh” zadania 

„Promocja pieczywa wśród młodzieży w Światowym Dniu Chleba”

Organizowane w ramach „Drzwi otwartych” spotkanie z młodzieżą w piekar-
ni GS „SCh” w Ropczycach

   JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI
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Anioły czuwają  
nad Niecałą
Kalisz nad Prosną jest jedną z najstarszych miejsco-
wości w Polsce. Calisia pojawia się już w przekazach 
starożytnych kupców szlaku bursztynowego. Udoku-
mentowana historia miasta sięga wczesnego średnio-
wiecza. Jest w niej chwała i upadek, bogactwo i bieda, 
wojny i czas rozkwitu. Był stolicą księstwa, stolicą 
guberni, a w czasach nam współczesnych – wojewódz-
twa. Przez lata zaborów był miastem granicznym, 
dzięki czemu rozkwitło, bogacąc się, uprzemysławia-
jąc… Dzisiaj szczyci się wieloma zabytkami, także 
z czasów industralizacji.

A lalki zostały

Ulica Niecała w Kaliszu jest niewielka, kończy się Miej-
skim Parkiem. Są tu stare kamienice, kiedyś własność boga-
czy tworzących kaliski przemysł, a wśród nich ta pod nume-
rem 6a. To tu mieściła się założona w 1884 r. słynna Fabryka 
Lalek i Zabawek Drewnianych Jakuba Fingerhuta i jego zię-
cia Adama Szrajera. W fabryce powstawały jedne z najpięk-
niejszych lalek. Najpierw miały biskwitową (rodzaj ceramiki) 
głowę i drewniany korpus na kulkowych stawach. Ubrane jak 
ówczesne elegantki, budziły zachwyt i pożądanie. Po śmierci 
Jakuba fabrykę przejął Adam Szrajer. Do produkcji wprowa-
dził nowe wzory z zagranicy. W czasie I wojny fabryka, tak 
jak wiele innych w Kaliszu, została prawie doszczętnie znisz-
czona. Właściciel ją odbudował i dalej produkował zabawki 
ze słynnymi lalkami na czele. Zmieniły się: miały celuloido-
we głowy, korpus i kończyny, włosy z moheru, szklane oczy 

i widoczne zęby. Nie były tanie, mimo to cieszyły się wielkim 
zainteresowaniem. Szrajer zbudował imperium zabawkarskie 
znane nie tylko w Polsce. Po śmierci ojca fabryką kierowa-
li jego synowie. Nawiązali kontakty z nowojorską odlewnią 
zabawek, zwiększyli liczbę wzorów lalek – pojawia się pol-
ska wersja z buzią i lokami Shirley Temple (słynna dziecięca 
gwiazda z Hollywood). Tuż przed II wojną dwaj bracia Szra-
jerowie wemigrowali do USA, trzeci walczył i zginął w czasie 
Powstania Warszawskiego.

Po wojnie nie ma już fabryki Szrajera, na jej miejscu 
powstają Zakłady Przemysłu Terenowego, ale lalki nadal 
są produkowane według przedwojennych wzorów. Tak 
jest do 1965 roku. Dzisiaj szrajerowskie lalki są poszuki-
wane przez kolekcjonerów, osiągając na akcjach wysokie 
ceny. A na miejscu fabryki…

A może hotel
Ona – Margota z Warszawy, on – Cezary z Poznania, 

ale dla obojga państwa Suszyńskich Kalisz jest miastem 

   TurysTyka kulinarna



najważniejszym. Z nim związali swoje losy. Tu zaczęli 
swoją przygodę z gastronomią. Zaczęła się od świadczenia 
usług na rzecz firmy Winiary – Nestle. W budynku biuro-
wym otworzyli kompleks restauracyjny. Karmili pracow-
ników, a że było ich coraz mniej, postawili na imprezy 
okolicznościowe.

Chcieli dalej rozwijać swój biznes i stworzyć bazę nocle-
gową z ośrodkiem szkoleniowym. Z ofert proponowanych 
przez miasto wybrali budynek przy ulicy Niecałej 6a, w ści-
słym centrum miasta – w obrębie starówki, 450 metrów od 
kaliskiego Ratusza, w którym mieściła się słynna fabryka 
lalek. W trakcie przebudowy kamienicy zmienili swoją de-
cyzję – nie zwyczajne miejsce do spania, ale hotel z ele-
ganckimi pokojami, funkcjonalnym wyposażeniem, może 
nie 5-gwiazdkowy, ale prawie. Miejsce z historią. I tak 
w Kaliszu rozpoczął działalność Komoda Club Residence, 
hotel i restauracja. 3 piętra 30 pokoi 1-, 2 – i trzyosobowe 
oraz apartamenty: małżeński, prezydencki i amerykański. 
Śniadanie w hotelowej restauracji wliczone w cenę pobytu. 
Oprócz restauracji jest sala bankietowa (zwana kryształo-
wą), salki konferencyjne, hotelowy parking.

Wszystkie pokoje  na podłogach mają wełniane wy-
kładziny dywanowe,  posiadają klimatyzację, minibarek, 

ZuPa CEBulOWa
0,5 kg cebuli, najlepiej ekolo-
gicznej ze znanego źródła, 2 łyż-
ki oleju, 1 litr bulionu wg upodo-
bań drobiowy lub warzywny, 
pieprz, sól, grzanki, ser żółty – 
opcjonalnie.
Poszatkowaną cebulę w plastry 
(dłuższe kawałki w zupie)  lub 
drobno posiekaną, zależnie od 
upodobań, podsmażamy na oliwie ok. 5 minut.
Następnie dosmaczamy solą i pieprzem. Zeszkloną 
cebulę zalewamy bulionem i tak gotujemy 5-10 mi-
nut. Czas gotowania zależny od jakości cebuli oraz 
efektu jaki chcemy osiągnąć. Podajemy na gorą-
co.   Grzanki i żółty starty ser podajemy osobno do 
użycia na życzenie.
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natomiast  łazienki podgrzewaną  podłogę,  bi-
det, suszarkę, kabinę prysznicową oraz telefon. 
W apartamentach znajdziemy wanny z hydroma-
sażem, szlafroki, żelazko i bezpłatny minibarek. 
Cały obiekt wyposażony jest zgodnie z najnow-
szymi trendami w zakresie  ekologii – opowiada 
Cezary Suszyński 

Właściciele nie zapomnieli o alergi-
kach, osobach starszych czy niepełnospraw-
nych przygotowując ułatwienia w poruszaniu, 
szersze drzwi, wyższy metraż czy podłogę anty-

alergiczną. 
W hotelowym holu stoją gabloty ze starymi lalkami 

i zabawkami, przypominające historię tego miejsca.

Od lokalnych producentów
Najpierw była kawiarnia, ale odpowiadając na potrze-

by gości hotelowych i mieszkańców Kalisza, właściciele 
przekształcili ją w restaurację. Może przyjąć jednorazo-
wo 50-60 osób. Klimatyczny, lekko staroświecki wystrój, 
zdjęcia starego Kalisza, witryny z porcelanowymi filiżan-
kami, przywiezionymi prawie z całego świata tworzą do-
mową atmosferę. Przedwojenny – wciąż grający! – pate-
fon z wielką tubą i fortepian dowodzą miłości właścicieli 
do muzyki. Na ścianach obrazy znanych i mniej znanych 
malarzy, to kolekcjonerska pasja syna państwa Suszyń-
skich. 

Menu krótkie, sezonowe, z regionalnymi daniami. 
Okolice Kalisza to „zagłębie” cebuli. Dlatego w karcie 
są zupa cebulowa i cebula po kalisku duszona z kiełba-
są. Są kluski łyżką kładzione zagniatane w naczyniu ka-
miennym. W Komodo Club nie zapomniano o słynnych 
andrutach kaliskich. Takie drobno pokruszone służą do 
panierowania np. fileta z kurczaka, te całe do lodów na 

Cebula kaliska duszona z kiełbasą i kluski 
łyżką kładzione

Lody zapiekane w andrutach kaliskich

   TurysTyka kulinarna

   TurysTyka kulinarna
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ciepło. Na Boże Narodzenie pojawia się karp smażony na 
maśle klarowanym, krem z borowików, makiełki tak cha-
rakterystyczne dla wielkopolskiej kuchni..

Do przygotowania dań w Komoda Club wykorzystuje 
się produkty lokalne. Od okolicznych rolników pochodzą 
warzywa z cebulą na czele, od sadowników i ogrodników 
– owoce. Masło, biały ser, wędliny restauracja kupuje od 
miejscowych małych producentów. Dostawcy, wielu tych 
samych od lat, są sprawdzeni, zachowują dobrą jakość 
produktów.

W restauracji pracują, wzajemnie się uzupełniając, 
właściciele, 2 szefów kuchni, menager i kelner. W sezonie, 
kiedy otwarty jest ogródek, a w Kaliszu pojawiają się tury-
ści, zatrudniani są pracownicy sezonowi. 

Restauracja Komoda Club to nie tylko jedzenie, to tak-
że źródło inspiracji różnych działań społecznych. W 2013 
roku właściciele po raz pierwszy zorganizowali Święto 
Ulicy Niecałej, Impreza, odbywająca się w pierwszym 
tygodniu września, została uznana za jedną z najlepszych 
imprez kulturalnych Kalisza. Pomagają w jego organizacji 
członkowie stowarzyszenia Dom pod Aniołami – Kali-
skie Stowarzyszenie Byłych Mieszkańców oraz Sympaty-
ków Zabytku. Pomagają też pastor z parafii ewangelickiej 
i ksiądz prawosławny z cerkwi – Niecała to ulica ekume-
niczna. Uczestnicy wydarzenia twierdzą, że nad Niecałą 
czuwają anioły.

W każdą środę restauracja organizuje spotkania z cyklu 
„Kulturalne środy”. Odbywają się koncerty, także jazzo-
we, „Komodowe Pogaduchy Jazzowe” i „Jazzowy śledzik”, 
bo właściciele lubią ten rodzaj muzyki. Koncerty charyta-
tywne, imprezy malarskie, spotkania literackie są wpisa-
ne na stałe w kalendarz wydarzeń. Są spotkania wigilijne 
i wielkanocne. Państwo Suszyńscy są pełni inwencji, mają 
ciągle nowe i ciekawe pomysły, którymi zarażają innych. 
W kaliskim Komoda Club „dzieje się”!

Tekst Grażyna Kurpińska
Fot. Izabella Byszewska

karP na MaŚlE
1 karp 1,5-1,8 kg,  200 g masła klarowanego, 0,5 l 
mleka, 80 g masła, 2 średnie cebule, 100 g mąki, sól 
i pieprz.
Oczyszczonego karpia kroimy w dzwonka. Wciera-
my sól i pieprz, okładamy cebulą pokrojoną w pla-
stry. Zalewamy mlekiem i odstawiamy do lodówki 
na 12 godzin. Karpia smażymy na maśle klarowa-
nym do zarumienienia. Po usmażeniu wkładamy 
do piekarnika i pieczemy ok. 15 minut w tempera-
turze 150 st. Na rybę, ułożoną na talerzu z zielonymi 
dodatkami, kładziemy kawałki masła. 

W latach 20. i 30. XX wieku odbudowano staromiejskie 
śródmieście Kalisza (zniszczone w 95% w 1914), m.in. Głów-
ny Rynek  i nawiązujący do tradycji renesansowej  ratusz 
z wysoką wieżą, wzniesiony w mieście po raz trzeci. Na 
Rynku mieści się tzw. kamienica z medalionami przedsta-
wiającymi  płaskorzeźby czterech wybitnych kaliszan: Ada-
ma Asnyka, Marii Konopnickiej, Stefana Szolc-Rogozińskie-
go  i  Marii Dąbrowskiej. Do wyróżniających się obiektów 
należą:  zespół klasztorny oo. franciszkanów  ufundowany 
w 1256 przez księcia  Bolesława Pobożnego,  katedra św. 
Mikołaja, fragmenty  murów miejskich  z basztą „Dorotka” 
z połowy XIV wieku, późnorenesansowy kościół rektoralny 
Nawiedzenia NMP z 1607 r.  w pobernardyńskim zespole 
klasztornym, który w 1919 objęli jezuici, prawosławna cer-
kiew pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, bazylika ko-
legiacka Wniebowzięcia NMP  –  sanktuarium  św.  Józefa 
z Nazaretu, kompleks kolegium pojezuickiego z końca XVI wieku przebudowane w XIX wieku na klasycystyczny gmach 
urzędowy (od 1999 siedziba starostwa), barokowa świątynia św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa, park miejski w stylu 
angielskim założony w 1798 (24,3 ha), usytuowany nad brzegiem Prosny wśród parkowej zieleni – teatr im. Wojciecha 
Bogusławskiego, dawny Trybunał z XIX wieku (obecnie sąd), most Kamienny (najstarszy w Kaliszu), klasztorny zespół po-
reformacki z kościołem św. Józefa i św. Piotra z Alkantry z 1673, rogatka wrocławska (1827–1828). Warto też zobaczyć trzy 
zabytkowe cmentarze: ewangelicki (1689), rzymskokatolicki (1807), prawosławny (1786), a także neogotyckie kościoły 
pod wezwaniem św. Gotarda oraz św. Michała Archanioła, rezerwat archeologiczny „Kaliski Gród Piastów” i drewniany ko-
ściół św. Wojciecha na Zawodziu. (wg Wikipedia)

Park miejski w Kaliszu

   TurysTyka kulinarna
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni, 

oraz „Polska Inicjatywa Kulinarna” 

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

Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się uczniowie ponadpodstawowych szkół o profilu gastronomicznym, którzy 
stworzą autorski przepis kulinarny uwzględniający co najmniej jeden polski produkt regionalny lub tradycyjny zare-
jestrowany lub aplikujący o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub 
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Ocena prac konkursowych zostanie przeprowadzona dwuetapowo. Spośród nadesłanych zgłoszeń spełniających wy-
magania formalne, specjalnie powołana komisja konkursowa wyłoni 10 najlepszych przepisów kulinarnych. Autorzy 
tych przepisów zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, podczas którego na podstawie oceny potraw przygo-
towanych w oparciu o wyłonione w półfinale przepisy, zostaną wybrani zwycięzcy konkursu. Autorzy najlepszych prac 
otrzymają nagrody oraz dyplomy.Zgłoszenia uczniów i ich prac konkursowych wysyła szkoła na adres:

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego,  
ul. Widok 20 lok. 1, 00-023 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS”.

Termin składania zgłoszeń upływa 24 kwietnia 2020 r., decyduje data stempla pocztowego.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu oraz wymaganych dokumentów znajdują się w regulaminie 

konkursu, który jest dostępny na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.gov.pl/web/
rolnictwo/konkursy), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni (www.osskic.org.pl), Polskiej Inicja-
tywy Kulinarnej (www.polskainicjatywakulinarna.pl) oraz na portalu www.produktyregionalne.pl.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Konkursu: Polska Izba Produktu Regionalnego 
i Lokalnego, e-mail: izba@produktyregionalne.pl, tel. 22 692 71 11, 519 592 001, 505 175 578

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 Fantazyjnie przygotowane dania finalistów z poprzednich edycji konkursu

   kOnkurs kulinarny iX EDyCJa



SMAK I TRADYCJA42 luty 2020

RAwICz promuje  
lokalne dziedzictwo 

Kiermasze, festyny, konkursy – prawie każda 
gmina chce podkreślić swoje kulturowe i kulinarne 
korzenie. Często mało znane społeczności, tak jak 
w przypadku gminy Rawicz. Tu pierwszą prezen-
tację lokalnych wyrobów kulinarnych i rękodzieła 
zdominowały produkty hazackie, choć nie brakowało 
odwołania do bogatej tradycji lokalnego rzemiosła 
(mleczarstwa, masarstwa, piekarnictwa. 

Hazackie rękodzieło 
Alicja Gniazdowska z Chojna z wykształcenia jest zoo-

technikiem i pracuje w rodzinnej klinice weterynaryjnej. 
Ale od lat para się rękodziełem ludowym, głównie sięgając 
do wzornictwa hazackiego. To jej pasja, ale też dodatkowe 

źródło dochodu. Zarówno 
w domu, jak i na swoim 
stoisku na różnych impre-
zach pokazuje i sprzedaje 
oryginalne wyroby. Przede 
wszystkim z filcu. Jednak 
jej oferta jest o wiele bo-
gatsza. Są porcelanowe 
filiżanki, kubki, dzbanki, 
nieraz talerzyki deserowe 

z kolorowymi wzorami. Kupuje polską porcelanę, maluje 
wzory i po wypaleniu sprzedaje. Wzory hazackie pokazu-
je w hafcie na serwetach i serwetkach. Ma też rękodzieło 
dostosowane do wydarzeń. Przed Wielkanocą sprzeda-
je filcowe zajączki, owieczki, kury, kurczaki i koszyczki. 
Na Boże Narodzenie można ozdobić dom jej skrzatami, 
pachnącymi choinkami i ręcznie malo-
wanymi bombkami. Do choinek dodaje 
odrobiny przyprawy korzennej, której 
zapach utrzymuje się ponad miesiąc. Do 
długiej listy wyrobów ostatnio dołączyły 
bawełniane torby z namalowanym ludo-
wym wzorem.

Pani Alicja na stałe współpracuje 
z Muzeum Etnograficznym w Poznaniu, 
z Okręgowym Muzeum w Lesznie. Jej 
rękodzieło można kupić w sklepie przy 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
Wielkopolski Park Etnograficzny w Dzie-
kanowicach. W Muzeum Ziemi Rawickiej 
prowadzi warsztaty i z dziećmi, i z dorosły-
mi. Uczy hazackiego haftu, ale też pokazu-
je jak zrobić zabawki z różnych materiałów, 
takie, jak dzieci robiły przed stu laty.

Dziarski jubilat 
Historia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Rawi-

czu sięga 1887 roku. Według archiwalnych dokumentów, 
za założyciela i pierwszego właściciela mleczarni uważa 
się Helmuta Piefke. Do dzisiaj istnieje zbudowany wtedy 
główny budynek mleczarni, pięknie odnowiony. W swo-
jej historii mleczarnia posiadała zakłady także w Bojano-
wie, Miejskiej Górce, 
Jutrosinie, Pakosławiu, 
Kobylinie i Lesznie. 
Mleczarnia, zwłaszcza 
w ostatnich latach, do-
konała modernizacji ca-
łego zakładu, korzysta-
jąc z dotacji unijnych. 
Dziś spełnia standardy 
unijne i stale się rozwija.

Zakład skupuje dziennie około ok. 30 tys. litrów mle-
ka. Większość w najwyższej klasie – extra. Ma około 500 
dostawców z powiatu rawickiego, leszczyńskiego i gminy 
Kobylin, która przoduje pod względem ilości dostarczane-
go mleka. Zakład zatrudnia około ok. 100 pracowników.

Główny profil produkcji stanowią sery twarogowe 
bez konserwantów, o krótkim terminie spożycia. W tym 
niezmiernie lubiane przez klientów Serek śmietankowy 
„Krówka” oraz Gziczka rawicka. Na liście produktów 

Rękodzieło Alicji Gniazdowskiej 

Hazacy  (Chazacy, Hazaki, także Leśniacy) –  grupa etnograficzna  ludności 
polskiej zamieszkująca obszar powiatu rawickiego między rzekami Orlą a Dą-
broczną, dawniej w powiecie krobskim.
Grupa ta osiedliła się w XVI i XVII wieku na wykarczowanych terenach (ostę-
pach leśnych) części puszczy pogranicznej, po obu brzegach rzeki Orli. Więk-
szość z nich była osadnikami śląskimi.
Wsie hazackie stanowią w  Wielkopolsce  odrębną grupę językową, którą 
charakteryzuje m.in. mazurzenie. Podobnie jak Wendowie, odróżniają się od 
pozostałych grup wielkopolskich pewnymi odrębnymi cechami kulturowymi.
Jak podają źródła historyczny strój ludowy Hazaków był bardzo podobny 

do  śląskich strojów ludowych. 
Szczególnie nawiązywał do niego 
ubiór kobiet, a najbardziej czepki.
Terytorium zamieszkałe przez 
Hazaków nosi nazwę Hazy, a jego 
główną miejscowością jest  Zielo-
na Wieś.

Hazackie tradycje kultywują mieszkań-
cy wsi Zawady w powiecie rawickim
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Spółdzielni są też: mleko, maślanka naturalna i o smaku 
truskawkowym, jogurty, masło, śmietana. 

Współpraca z sieciami supermarketów, hipermarke-
tów, które stawiają przed dostawcami bardzo wysokie wy-
magania, świadczy o tym, że spółdzielnia rozwija się we 
właściwym kierunku i utrzymuje wysoką i stabilną jakość 
produkcji, co potwierdzają liczne audyty przeprowadzane 
przez odbiorców sieciowych. Produkty z rawickiej mle-
czarni można kupić w województwach: wielkopolskim, 
dolnośląskim, lubuskim, śląskim, opolskim, a przez sieć 
hurtowni prawie w całym kraju.

Fajne babki gotują po hazacku
Zawady to niewielka wieś w powiecie rawskim. Mieszka 

tu nieco ponad 200 mieszkańców. Ponad połowa z nich to 
kobiety i to one ożywiają wieś. Dwa lata temu postanowiły 
założyć Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne babki” w Zawa-
dach. Od razu je zarejestrowały. Dzisiaj koło ma 44. człon-
kinie i 10. członków. Panowie działają na równi z paniami, 
ale to kobiety nadają ton całości. Na początku 2019 r. wystą-
piłyśmy o dotację – mówi Karolina 
Maćkowiak, przewodnicząca koła 
– otrzymałyśmy ją, 4000 zł. 

Dużo jeżdżą, biorą udział w fe-
stynach, jarmarkach, targach, im-
prezach okolicznościowych, a tak-
że w imprezach charytatywnych. 

Same organizują podkoziołek na ostatki, spotkania wigilij-
ne czy wielkanocne. Dlatego kupiły specjalistyczne maszy-
ny – jedną do robienia waty cukrowej, drugą do robienia 
popcornu; dwa termosy, w każdym mieści się 30 l zupy lub 
bigosu; 2 ośmiolitrowe słoje z kurkami na napoje. Aby mieć 
„wizytówkę” zamówiono roll-up z nazwą koła. 

Członkowie koła uznali, że sprzedawane produkty po-
winny być oryginalne, charakterystyczne dla ich – jakże 
unikatowego – regionu. Sięgnięto do starych przepisów, 
do pamięci nielicznych już wiekowych mieszkanek. I tak 
na straganie koła pojawiły się warówki hazackie i żur ha-
zacki. Jego podstawą jest zakwas – na bazie tego kwaśnego 
zaczynu powstaje gotowa zupa. Przegotowaną i całkowicie 
wystudzoną wodę wlać do kamiennego garnka lub słoja, 
dodać mąkę razową oraz obrane ząbki czosnku, liście lau-
rowe i ziele angielskie. Całość zamieszać i przykryć gazą, 
ponieważ zakwas potrzebuje dostępu powietrza, by mógł 
pracować. Odstawić w zacienione i ciepłe miejsce. Całość 
powinna kisić się przez kilka dni. Kiedy zakwas jest goto-
wy, wlać go do wywaru warzywnego lub – świątecznie – do 
wywaru z wędlin.

Warówki to kluski z jaglanej kaszy gotowane na mle-
ku. To wersja postna, do całorocznej dodaje się kapustę 
kiszoną i skwarki z boczku.

Za warówki hazackie KGW 
Fajne Babki otrzymało w 2019 r. 
pierwszą nagrodę (w wys. 1000 zł) 
w I Konkursie na Produkt Re-
gionalny Gminy Rawicz, zorga-
nizowanym w czasie Rawickiego 
Jarmarku Wielkanocnego na ra-
wickim rynku. Głównym celem 

konkursu jest poszukiwanie i ochrona przed zapomnie-
niem gminnych przepisów regionalnych i tradycyjnych, 
a także produktów, charakterystycznych dla 
regionu, które mogą stać się jego wyjątkową 
wizytówką. Takimi wizytówkami są inne na-
grodzone produkty, m.in. wyborny pasztet 
cielęcy Stowarzyszenia Żylicka Rzecz Bab-
ska; nalewka wiśniowa hazackiej Babuni 
Stowarzyszenia „Hazy to My” czy – czernina 
łaszczyńska – czarna polewka Łaszczyńskiej 
Grupy Seniorek.

Dodać trzeba, że Polska 
Izba Produktu Regional-
nego i Lokalnego objęła 
patronat nad konkursem, 
prezes PIPRiL Izabella By-
szewska zasiadała w jury 
konkursu i PIPRiL ufun-
dował nagrodę specjalną 
dla Koła Gospodyń Wiej-
skich w Dębnie Polskim za 
maślany tort babci Jadzi. 

Od góry: logo KGW Fajne Babki, stoisko KGW, żurek z żuru hazackie-
go, smarowidło hazackie
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Gotowanie i warzenie 
Anna i Karol Kaniewscy 12.02.2018 r. otworzyli Bro-

war Restauracyjny BREWICZ Dla ich rodziny to był 
ważny dzień – 5-te urodziny jednej z córek. Pomysł wziął 
się z pasji męża – opowiada Anna Kaniewska – pasji do 
gotowania oraz warzenia piwa. Warzenie początkowo od-
bywało się w warunkach domowych, później pasja została 
poparta studiami z technologii piwowarstwa. Uznaliśmy 
też, że Rawicz potrzebuje miejsca na miarę dużego miasta. 
Wydaje nam się, że udało nam się stworzyć miejsce z kli-
matem, z nietuzinkowym wnętrzem o industrialnym cha-

rakterze, przełamane drewnem. 
Uwagę przyciągają urządzenia 
do produkcji piwa.

Nazwa lokalu była bardzo 
przemyślana. Chcieliśmy, aby 
nazwa oraz logo nawiązywa-
ły do Rawicza, jak również do 
piwowarstwa. Uważamy, że 
udało nam się, gdyż BREW – 
to w języku angielskim warzyć 
piwo, REWICZ – to przewrot-
nie RAWICZ, wystarczy zmie-
nić E – A i nazwa gotowa.

W Browarze produkowane 
są różne rodzaje piwa, od psze-

nicznego, przez takie jak IPA, APA, SAISON, aż po piwo 
z wędzonym posmakiem. Receptury powstają w dużej mie-
rze dzięki doświadczeniu, wiedzy ze studiów oraz ekspery-
mentowaniu z nowymi połączeniami smaków. Wszystkie 
rodzaje piwa sprzedawane są głównie na miejscu, w restau-
racji. Ich cena – zależnie od rodzaju – wacha się od 8 do 10 
zł za pół litra. Gościnnie piwo pojawia się na festiwalach, 
kiermaszach lub podczas lokalnych imprez w plenerze. 

Staramy się – mówi pani Anna – aby w naszej restauracji 
każdy gość znalazł coś dla siebie. Serwujemy chleb ze smal-
cem, sery i wędliny, które sami wędzimy. Podawane przez 
nas burgery to nasza receptura na bułkę, mięso pochodzi od 
lokalnego dostawcy. Wśród dań obiadowych są golonka na 
naszym piwie, żeberka, ale też falafele dla gości, którzy nie 
jadają mięsa. Dbamy o jakość dań, dlatego pilnujemy, aby 
surowce, z których gotujemy, były jak najlepsze, kupowane 
od lokalnych producentów. Zatrudniamy na stałe 9 osób. Je-
steśmy dumni, bo nasz zespół jest zgrany i cała ekipa wspiera 
się w działaniach, aby nasza restauracja była coraz lepszym, 
bardziej przyjaznym dla gości miejscem. 

Goście Browaru Restauracyjnego BREWICZ to głów-
nie mieszkańcy Rawicza i okolic. Nie ma określonego prze-
działu wiekowego – przychodzą tu zarówno ludzie młodzi, 
jak również seniorzy. Coraz częściej zdarza się, że goście 
przyjeżdżają specjalnie z Wrocławia czy równie odległych 
miejscowości. Zdarzają się też goście przejezdni, którzy 
mają restaurację wpisaną jako „must have” na trasie. 

Zupa z historią

Pokarmem pierwszych 
hazackich osadników 
była dziczyzna, różne-
go rodzaju runa leśne 
i zioła, w szczególności 
takie jak: gwiazdnica, 
komosa, żółtlica, babka lancetowata, wiesiołek, dzika 
mięta, czy podagrycznik zwany „kozią stopą” (dzisiaj 
uznawane za chwasty). 
Zioła te Hazacy spożywali na bieżąco, oraz suszyli je 
i kisili przygotowując zapasy na zimę. Dziczyznę peklo-
wano, wędzono i zasuszano. Suszono i kiszono również 
grzyby. Jako pierwszy z grzybów już w maju pojawiał się 
żółciak siarkowy zwany „hubą żółtą”. Już na pierwszych 
karczunkach puszczy po osuszeniu gruntów i wzboga-
ceniu ich potażem (nawóz wykorzystywany przez Haza-
ków w uprawie zbóż powstający jako produkt uboczny 
podczas wytwarzania przez smolarzy węgla drzewne-
go) Hazacy rozpoczęli uprawę żyta, z którego wyrabiano 
mąkę razową. Ta zaś była podstawowym składnikiem do 
wypieku chleba razowego. By jednak chleb powstał na-
leżało najpierw przygotować kwaśny zaczyn. Na bazie 
tego zaczynu gotowano polewkę zwaną żurem, którą 
spożywano przez cały rok, a w okresie postu codziennie. 
Z okresem postu i z polewką do dziś na Ziemi Hazackiej 
kultywowany jest w Wielki Czwartek zwyczaj „Palenia 
Żuru”. W niedzielę Wielkanocną po uroczystym nabo-
żeństwie rezurekcyjnym połączonym z procesją, które-
go celem było obwieszczenie wszystkim dobrej nowiny 
o zmartwychwstaniu ukrzyżowanego Jezusa, Hazacy 
całymi rodzinami zasiadali do suto zastawianych stołów, 
kończąc tym samym długi post. Był to jeden z niewie-
lu dni w roku kiedy to mogli sobie pozwolić na jedzenie 
do syta, mając na dodatek wielki wybór. Po pierwszym 
śniadaniu Wielkanocnym gospodyni każdego hazackie-
go domu z resztek pokarmów pozostałych po śniadaniu 
oraz po odkrojeniu po części każdej ze świątecznej po-
trawy znajdującej się w spiżarni, w szczególności z wę-
dzonek, boczków, ogonówek, kiełbas, gotowanych jaj 
wrzucała je do wywaru po parzonych świątecznych wę-
dzonkach i białej kiełbasie oraz wywaru z kości i jarzyn 
z dodatkiem przypraw i suszonych grzybów.
Na koniec dodawały tzw. „kleponke”, czyli żur, który „za-
gęszczał” potrawę i po zagotowaniu powstawała gęsta, 
syta, bardzo smaczna i uwielbiana przez Hazaków zupa 
„Żurek”. Nazwa tej potrawy jeszcze w czasach gdy Haza-
cy nie mieli stałych nazwisk, tylko korzystali na co dzień 
z form przezwiskowych była powodem przezwania jed-
nego z rodów tym samym mianem. W dzisiejszych cza-
sach żurek również przygotowywany jest według starej 
tradycji na bazie zakwasu chlebowego i bardzo często 
pojawia się na hazackich stołach stanowiąc danie zarów-
no codzienne jak i odświętne. 

(Nikodem Sznycer i Mieczysław Żurek 
„Hazacka historia”)

Tekst Grażyna Kurpińska, fot. I.Byszewska
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  Kancelaria Prezesa Ministrów na konferencję „Fundusze 
równych szans sposobem na przeciwdziałanie dyskrymina-
cji i wykluczeniu społecznemu, ekonomicznemu i techno-
logicznemu”.

  Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 
spotkanie podsumowujące Dożynki Prezydenckie Spała 
2019.

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na konferencję „Z tra-
dycją w przyszłość – designe thinking o turystyce wiejskiej 
i agroturystyce”.

  Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne i Techników 
Przemysłu Spożywczego na konferencję „Pieczywo – 
Smak, Zdrowie, Ekonomia”.

  Minister Sportu i Turystyki oraz Prezes Polskiej Orga-
nizacji Technicznej na Galę wręczenia nagród „Najlepszy 
produkt turystyczny Certyfikat Polskiej Organizacji Tech-
nicznej 2019”.

  Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej oraz Insty-
tut Żywności i Żywienia na konferencję „Jak edukować 
Polaków o zdrowym żywieniu?”

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na spotkanie 
„Zagadnienia związane z systemem ochrony produktów 
posiadających zarejestrowane nazwy jako CHNP, ChOG 
i GTS”.

  Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy 
oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Pro-
ducentów Ekologicznych „Polska Ekologia”  na konfe-
rencję „Rasy rodzime, ekologia, współpraca”.

  Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji na 
Kongres Nowoczesnej Dystrybucji.

  Zarząd Spółdzielni LAZUR na uroczysty bankiet z oka-
zji Jubileuszu 90-lecia firmy.

  Marszałek Województwa Wielkopolskiego na spotkanie 
noworoczne.

MÓJ LEONARDO. Pięćdziesiąt lat rozsądku i szaleństwa w świecie sztuki i poza jego gra-
nicami (ARKADY) Martin Kemp

Tytuł oddaje to, co jest w tej książce. Autor, emerytowany profesor Oksfordu, od 50 lat bada 
dorobek Leonarda da Vinci. Snuje osobiste wspomnienia, przeplatając je wnikliwymi analizami. 
Kemp łączy pracę z życiową pasją. Każdy rozdział książki traktuje o konkretnym arcydziele, przy-
pomina interpretację ekspertów, fascynację fanów, opinie koneserów. Wciągającą narracją prowadzi 
czytelnika od analizy technicznej poszczególnych prac po inspirowane życiem i dorobkiem Leonar-
da obiekty współczesnej popkultury.

PRZEWODNIK PO MODZIE WSPÓŁCZESNEJ. Dlaczego w takim stroju można się 
pokazać (ARKADY) Marnie Fogg

Moda wciąga i odpycha, intryguje i śmieszy. Świat szalonych pomysłów projektantów, których 
kolekcje są bezdyskusyjnie przyjmowane i noszone albo zdecydowanie odrzucane. Ile nowatorskich 
projektów zmieni modę, zmusi do innego patrzenia na sylwetkę, kolory, sposoby szycia. Autorka 
stara się pokazać i udowodnić, że nowoczesna moda nie jest aż tak szokująca jak się wydaje i po 
drobnych zmianach można ją „nosić”.

AROMATY ZDROWIA, CZYLI ZIELNIK KLASZTORNY (Wyd. JEDNOŚĆ)
Klasztorne ogrody zawsze budziły ciekawość – były tajemnicze i zamknięte dla postronnych. 

Rośliny, które w nich uprawiano, leczyły, żywiły, cieszyły oczy. Były tworzone od średniowiecza, 
w czasach wypraw krzyżowych wzbogaciły się o rośliny egzotyczne i niektóre zaczęły przypominać 
ogrody botaniczne. O tym można dowiedzieć się tej niewielkiej książki. Została podzielona na trzy 
części: historię ogrodów klasztornych, krótki przegląd najbardziej znanych i działających do dzisiaj 
oraz listę ziół i przypraw w nich uprawianych. Znalezienie zioła i przyprawy ułatwia spis alfabetycz-
ny na końcu książki.

KRESY. Śladami wielkich Polaków t. 1 (Wyd. JEDNOŚĆ) Mirek i Magda Osip Pokrywka
Autorzy specjalizują się w nietypowych przewodnikach. Tym razem proponują wędrówkę po ośmiu 

szlakach przez dawne ziemie Rzeczypospolitej, związanych z konkretnymi postaciami, z ich życiem i do-
konaniami. W tym tomie za przewodników obrali: Jana III Sobieskiego, św. Andrzeja Bobolę, Emilię 
Plater, Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Józefa Piłsudskiego, Czesława Niemena i Stanisława 
Lema. Pokazali wielokulturową mieszankę tych ziem. Opowieści uzupełniają zdjęcia. GaKa

 SMACZNE KSIĄŻKI

 ZAPROSILI NAS



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

Informacje: www.produktyregionalne.pl;  izba@produktyregionalne.pl
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