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SMAK i TRADYCJA
Magazyn Informacyjny Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

Jakość i smak  
polskiego mleka

Kulinarne warsztaty dla 
kół gospodyń wiejskich.  
Zapraszamy!

Magia  
dobrego chleba

Podróż do Wilna
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Polska Izba Produktu  
Regionalnego i Lokalnego

  Organizacja zrzeszająca producentów 
i podmioty wspierające rynek produktów

    tradycyjnych, regionalnych i lokalnych  
w Polsce

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

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

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

dzania lokalnych i regionalnych produktów do obrotu 
gospodarczego;

–  Promuje i wspiera inicjatywy gospodarcze swych 
członków;

–  Informuje konsumentów o walorach produktów 
regionalnych i lokalnych.

Zarząd:
Prezes Zarzdu – Izabella Byszewska; 
Wiceprezes Zarzadu – Jan Zwoliński.

Rada:
Jan Lisiecki – Przewodniczący

Członkowie:

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

Sąd koleżeński: 
Hieronim Maryniak, Elżbieta Olszyńska, Kazimierz Smo-
lak, Andrzej Żubrowski.

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@produktyregionalne.pl; 
Podkarpackie: kanclerz – Alina Becla  
kontakt: 17/226 42 308;  e-mail: a.becla@wp.pl;
Świętokrzyskie: prezes – Andrzej Hys, kontakt 609 903 
509, e-mail: biuro@izbaprodukturegionalnego.org.pl; 
Wielkopolskie:  prezes – Kazimiera Szymańska,  
kontakt: 508 114 352, e-mail: biuro@izbawlkp.pl; 
Zachodniopomorskie: kanclerz – Ryszard Jaszczowski,
kontakt:  608 288 354; e-mail: brjaszczowscy@poczta.onet.pl 

PIPRiL opiniuje wnioski 
o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych
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Szanowni Państwo!
Chleb i mleko – podstawowe od wieków produkty, któ-

rymi odżywiali się ludzie. Jeszcze trzydzieści lat temu domi-
nowały w naszej diecie. A  potem coraz częściej słyszeliśmy, 
że należy ograniczać spożycie pieczywa, że tuczy, że niezdro-
we… no, chyba że ciemne i koniecznie pełnoziarniste... 
„Żegnajcie chrupiące bułeczki” powiedział sobie niejeden 
konsument (a zwłaszcza konsumentka) – witaj „tekturowy” 
produkcie chlebopodobny  (i, a jakże, koniecznie „zdrowy”). 
Podobne rygory narzucali rozmaici słynni celebryccy diete-
tycy w kwestii spożycia nabiału. Kolejne mody żywieniowe 
wyznaczają aktualne trendy konsumenckie i rynkowe – kie-
dyś była to np. margaryna zamiast masła,  obecnie „na topie” jest mleko bez laktozy.  
Zmasowana presja modnych guru lansujących najbardziej dziwaczne teorie jest jedną 
z przyczyn spadku spożycia normalnego, tradycyjnego pieczywa i nabiału, a zwłaszcza 
masła. A może też pomógł w tym odwrocie konsumentów spadek jakości zarówno wyro-
bów piekarniczych, jak i mleczarskich? Piszemy o rozmaitych praktykach w nowoczesnym 
piekarnictwie, w wyniku których chleb przestaje być chlebem.  Brakuje też dobrego su-
rowca, zarówno w mleczarstwie, jak i w piekarnictwie. Z danych zawartych w strategii 
promocji produktów zbożowych wynika, że problem zaczyna się już od ziarna. Czytamy 
w niej o „wyraźnie uszczuplonej podaży większości krajowych  zbóż” i o tym, że brak jest 
przede wszystkim dobrej jakości żyta, owsa, pszenżyta a nawet dobrej pszenicy.  Problemy 
mają piekarze – w 2015 roku statystyczny Polak zjadał rocznie niecałe 45 kg pieczywa, 
a w roku następnym – już tylko 42 kg czyli o ponad 10 kg mniej niż przed pięcioma laty. 
Ten spadek może zatrzymać tylko umiejętna promocja produktów wysokiej jakości. To 
jakościowe wyroby, najlepiej tradycyjne, wytwarzane w sposób naturalny, mogą przekonać 
konsumentów do ich kupowania. Taka jest też idea funduszy promocji produktów rolno-
-spożywczych, w ramach których PIPRiL rozpoczęła kolejną kampanię promocji polskiej 
żywności wysokiej jakości – tym razem wspieramy branżę mleczarską i zbożowo- piekar-
niczą. Dobrych produktów tu nie brakuje, o czym świadczy liczba rozmaitych produktów 
mlecznych i zbożowych oznaczonych certyfikatem „Jakość Tradycja”  w jednym z najbar-
dziej restrykcyjnych systemów jakości żywności.  

Izabella Byszewska
Prezes Zarządu PIPRiL

31 stycznia 2018 r. zmarła 
JOLANTA KAMIENIECKA

Członek Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.
Geograf, specjalista ds. turystyki, rozwoju zrównoważonego i ekopolityki w ska-

li regionalnej, pracownik naukowy współpracujący z  wieloma instytutami nauko-
wymi. 

Współautorka dokumentacji i koncepcji rozwoju turystyki na obszarach chro-
nionych, ekspert ds. wdrażania zasad turystyki przyjaznej środowisku. Wykładowca 
warszawskich uczelni wyższych. Inicjatorka I koordynator projektów PIPRiL doty-
czących promocji produktów tradycyjnych wysokiej jakości w turystyce.

18 lutego 2018 roku zmarł
WIESŁAW WENDLANDT 

Prezes Oddziału Wielkopolskiego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lo-
kalnego od 3.06.2016 r.

Przez wiele lat działał aktywnie promując bliskie członkom PIPRiL idee związa-
ne z szerzeniem wiedzy o produktach tradycyjnych jako Specjalista ds. Marketingu 
i Sprzedaży w firmie Agro Danmis. W pamięci członków Izby i wszystkich tych, dla 
których produkt tradycyjny jest ważny, pozostanie jako człowiek pełen życzliwości, 
zawsze chętny do pomocy, zaangażowany  w pracę i działania społeczne.

Numer dofinansowany 
z Funduszu Promocji Mleka 

oraz z Funduszu Promocji Ziarna 
Zbóż i Przetworów Zbożowych
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zaproszenie do udziału w warsztatach „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem”

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego zapraszają do udziału w 
warsztatach w ramach operacji „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem”. Operacja skierowana jest do członków Kół Go-
spodyń Wiejskich, działających na terenie 9 województw tj. województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, 
podlaskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego. 

Dla uczestników przewidziane są dwudniowe, bezpłatne warsztaty w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Mię-
dzyzdrojów (woj. zachodniopomorskie) w następujących terminach: 

10-11.05.2018 r. dla KGW z województwa dolnośląskiego (10 osób)
12-13.06.2018 r. dla KGW z województwa kujawsko-pomorskiego i podlaskiego (12 osób)
14-15.06.2018 r. dla KGW z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego (12 osób)
26-27.06.2018 r. dla KGW z województwa lubelskiego i podkarpackiego (12 osób)
28-29.06.2018 r. dla KGW z województwa śląskiego i łódzkiego (12 osób)

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu unijnych i krajowych systemów jakości żywności. Uczestnicy warsz-
tatów poszerzą wiedzę nt. dziedzictwa kulinarnego swojego regionu, dowiedzą się, jak wyszukiwać, identyfikować i promować lokalne  
i regionalne produkty, jak funkcjonują krótkie łańcuchy żywności oraz wymienią się swoimi doświadczeniami w zakresie przygotowywania 
lokalnych produktów. Poznają również możliwości legalnej sprzedaży lokalnej żywności w  ramach sprzedaży i dostaw bezpośrednich, Rol-
niczego Handlu Detalicznego (RHD) i działalności Marginalnej Lokalnej i Ograniczonej (MOL). Poruszona zostanie również tematyka 
żywienia funkcjonalnego i wykorzystania w nim lokalnych zasobów kulinarnych. Warsztaty kulinarne poprowadzą znani szefowie kuchni. 

Ramowy program warsztatów:
Dzień I  9:00 – 10:00 Przywitanie oraz przedstawienie przez członków KGW informacji o swoich produktach/potrawach

10:00 – 12:00 ,,Dziedzictwo kulinarne naszego regionu’’ 
12:00 – 13:00 Przerwa na obiad
13:00 – 15:00 ,,Jak wyszukiwać i promować lokalne, regionalne i tradycyjne produkty?’’
15:00 – 16:00 ,,Krajowe i unijne systemy jakości żywności’’ 
16:00 – 18:00 ,,Wprowadzenie do obrotu żywności regionalnej i lokalnej’’ 
18:00 – 18:30 Dyskusja

Dzień II  9:00 – 10:00 ,,Dziedzictwo kulinarne naszego regionu’’–podsumowanie i wymiana doświadczeń
10:00 – 11:00 ,,Czym jest żywność funkcjonalna i jakie może być jej zastosowanie w tradycyjnej kuchni?’’ 
11:00 – 13:00 Warsztaty kulinarne
13:00 – 14:00 Obiad 
14:00 – 16:00 ,,Upowszechnianie wiedzy o swoich produktach w regionach’’ – kontynuacja rozważań, sprawy organizacyjne
16:00 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie 

Uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatne:
– zakwaterowanie (dwie doby);  – wyżywienie;  – materiały szkoleniowe;  – zwrot kosztów dojazdu na warsztaty.

W przypadku dofinansowania operacji ze środków KSOW projekt będzie zakładał dodatkowo promocję produktów z danego regionu 
wśród lokalnej społeczności. Uczestnicy przeprowadzą warsztaty kulinarne w szkołach oraz będą uczestniczyli w lokalnych/wojewódzkich 
dożynkach.  Koszty związane z zakupem produktów oraz z dojazdami zostaną pokryte przez Fundację.

Nabór trwa do dnia 24 kwietnia 2018 roku. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie www.efrwp.pl  
Zapraszamy

Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

   

  
 Odwiedź portal KSOW –w www.ksow.pl  

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.  
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  Z ŻYCIA IZBY

Jakość łączy branżę. 
Podpisaliśmy ważne porozumienie

Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów World-
Food Warsaw były doskonałą okazją do podkreślenia zna-
czenia polskiej, certyfikowanej żywności wysokiej jakości.

Podczas tego wydarzenia organizacje zarządzające kra-
jowymi, akredytowanymi systemami jakości żywności: 

– Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 
-system Jakość i Tradycja;

– Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego- 
system Quality Meat Program QMP 

– Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mię-
snego- System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP,

 podpisały porozumienie o współpracy. 

Głównym celem podpisanej deklaracji jest ich współ-
działanie i współpraca na rzecz dalszego dynamicznego 
rozwoju systemów jakości uznanych decyzją Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowe systemy jakości żyw-
ności oraz akredytowanych przez Polskie Centrum Akre-
dytacji (PCA)*. 

Administratorzy zobowiązali się w dokumencie do ko-
operacji w zakresie wdrażania strategii promocji polskiej 
żywności w tym w szczególności do stosowania znaku 
„Polska smakuje” w kampaniach informacyjno-promocyj-
nych, propagowania idei dobrowolnych systemów jako-
ści produktów rolnych i środków spożywczych opartych 
o systemy certyfikacji i akredytacji wspólnie z Polskim 
Centrum Akredytacji (PCA), wymiany doświadczeń z za-
kresu funkcjonowania krajowych systemów jakości w kra-
jach UE.

Promujemy produkty 
wysokiej jakości 

W styczniu 2018 roku PIPRiL 
zakończyła kampanię promującą 
produkty z mięsa wieprzowego 
p.n. „Polska wieprzowina gwaran-
cją jakości i smaku”, sfinansowa-
ną z Funduszu Promocji Mięsa 
Wieprzowego i rozpoczęła dwie 
nowe kampanie promocyjne pro-

duktów wysokiej jakości, przede 
wszystkim oznaczonych certyfi-
katem „Jakość Tradycja”. Kam-
panie: „Polskie mleko gwarancją 
jakości i smaku” oraz „Polskie 
produkty zbożowe gwarancją ja-
kości i smaku”, które są naturalną 
kontynuacją naszych działań pro-
mocyjnych skierowanych do pro-
ducentów i konsumentów, aby na naszym rynku pojawia-
ło się coraz więcej produktów o gwarantowanej jakości. 
Kampanie realizowane są ze środków Funduszu Promocji 
Mleka i Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów 
Zbożowych. 

Święto kulinarne w Katowicach 

Członkowie PIPRiL, których produkty posiadają znak 
„Jakość Tradycja”: Ogródek Dziadunia, Czesław Ślusarczyk 

Porozumienie podpisują: (od lewej) Wiesław Różański prezes Zarządu Unii Produ-
centów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Izabella Byszewska prezes Zarządu 
PIPRiL oraz Jerzy Wierzbicki prezes Zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów 
Bydła Mięsnego
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   Z ŻYCIA IZBY

S.J. z Wąsosza Dolnego; 
Piekarnia Piskorek Spółka 
z o.o. Sp.k. z Nowej Wsi; 
Uzdrowisko Busko Zdrój 
Spółka Akcyjna; Piekarnia 
Ratuszowa Radzikowscy 
s.c. z Siedlec wzięli udział 
w II edycji targów FOOD 
SHOW 11-13 marca 
2018 r., na terenie MIĘ-
DZYNARODOWEGO 
CENTRUM KONGRE-
SOWEGO w Katowi-
cach.

Targi te, odbywające 
się po raz drugi, były ważnym wydarzenie biznesowym 
i kulinarnym branży spożywczo-gastronomicznej. Miały 
nowatorską formułę spotkania profesjonalistów i pasjona-
tów, sprawdzoną w ubiegłym roku. Na targach promowa-
no produkty spożywcze, w tym żywność tradycyjną, re-
gionalną i lokalną, oraz je sprzedawano. Wystawcy mogli 
uczestniczyć w ciekawych debatach i spotkaniach.

 Zdjęcia: Agnieszka Kotwa, Katarzyna Surowiec.

Targi pierwszego półrocza 2018
W pierwszym półroczu br. odbędą się jeszcze targi:
 Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agro-

turystyki AGROTRAVEL 2018 odbędą się 20-22 kwiet-
nia 2018 na terenie Targów Kielce.
 ECO-STYLE 2018 – Targi Produktów Ekolo-

gicznych, Tradycyjnych i Naturalnych odbędą się 20-22 
kwietnia 2018 r., na terenie Targów w Kielcach. Tylko 
stoiska zabudowane. Specjalne ceny dla członków PIPRiL 
i posiadaczy znaków. 
 PIKNIK POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ – Mi-

nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje Piknik 
16 czerwca. Jej miejsce jest znane – odbędzie się tak jak 
w ubiegłym roku na terenie Toru Wyścigów Konnych 
„Służewiec” w Warszawie. 

Oddział Mazowiecki

Rok 2017 to pierwszy rok funkcjonowania Polskiej 
Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Ma-
zowiecki. Jego członkowie byli zapraszani na różnego ro-

dzaju imprezy, wystawy, targi, debaty i spotkania. Produ-
cenci, zrzeszeni w Oddziale, angażowali się w inicjatywy 
podejmowane przez organizacje i jednostki samorządu 
terytorialnego, którym zależy na promocji żywności lo-
kalnej i tradycyjnej. 

Jednym z tego typu wydarzeń był ArtBAZAR, impre-
za przedświąteczna organizowana przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Pomiechówku. W tej niewielkiej, podwarszaw-
skiej miejscowości o charakterze turystycznym od lat or-
ganizowany jest ten największy kiermasz na północnym 
Mazowszu, znany w stolicy i okolicy. Producenci, człon-
kowie Oddziału oferowali najlepsze tradycyjne produkty 
z Mazowsza. Bożonarodzeniowy ArtBAZAR odbył się 3 
grudnia 2017 roku, a jego wielkanocna edycja – 18 marca 
2018 roku. Odwiedzający kiermasze mieli okazję kupie-
nia: przepysznych tradycyjnych wyrobów mięsnych firmy 
BEKON z Szydłowca; razowych chlebów na naturalnym 
zakwasie z Piekarnii Ratuszowa Radzikowscy z Siedlec 

oraz oleju lnianego i rzepakowego Krzysztofa Kowalskie-
go z Winnik k. Nasielska. 

Oddział w swoją działalność wpisał działania promu-
jące zdrową, naturalną i tradycyjną żywność, także wśród 
młodzieży. Przykładem są liczne warsztaty oraz działa-
nia promocyjne, które są przeprowadzane między inny-
mi na terenie powiatu siedleckiego. 13 marca w Zespole 
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Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica 
w Siedlcach odbyły się Mistrzostwa Młodych Kelnerów. 
W ramach podjętej współpracy została przeprowadzona 
degustacja tradycyjnych produktów pochodzących od 
członków Oddziału Mazowieckiego, w akcję promocyjną 
zaangażowali się m.in.: Przetwórstwo Mięsne Zbigniew 
Borkowski Białki, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Siedlcach, Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy z Siedlec. 

Oddział uznał, że najważniejszym działaniem w naj-
bliższych latach będzie promocja znaku „Jakość Tradycja” 
oraz zwiększenie obecności produktów tradycyjnych na 
rynku Mazowsza.

 Wielkopolska

Oddział wspólnie z Muzeum Narodowym Rolnictwa 
w Szreniawie kontynuuje warsztaty edukacyjne „Czwart-
ki z żywnością tradycyjną”. Gościliśmy dzieci i młodzież 
podczas zajęć prezentujących wyrób wybranych produk-
tów, wyróżnionych certyfikatem „Jakość Tradycja”:

* olejów tłoczonych na zimno – zajęcia były prowadzone 
wspólnie przez firmy Vitacorn i Semco. Dzieci miały okazję 
poznać różne ziarna i nasiona, z których później tłoczyły 
oleje, a wśród nich te, o prozdrowotnych właściwościach;

* tradycyjnej białej kiełbasy – warsztaty zostały zorga-
nizowane przez firmy Tradycyjne Jadło i Wiejski Stół dr 
Maryniak. Uczestnicy samodzielnie przygotowywali i do-
prawiali farsz do kiełbasy. Uczyli się jak nim nadziewać 
naturalne jelito (tzw. flak);

* masła i sera smażonego wyróżnionego także unijnym 
znakiem Chronione Oznaczenie Geograficzne. Pokazy 
przygotowała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Top-
-Tomyśl;

* soków tłoczonych z jabłek z rodzinnych sadów 
i zdrowych chipsów jabłkowych – produkcję prezentowa-
ła firmie „Sok Pol”;

* chleba 100% żytniego, na naturalnym „żywym” za-
kwasie – przedstawiła i uczyła Piekarnia Sarnowska.

Jak co roku członkowie naszego Oddziału brali udział 
w Jarmarku Bożonarodzeniowym organizowanym w Szre-
niawie. Mimo mrozu odwiedzający i kupujący nie zawiedli.

Oddział Wielkopolski Polskiej Izby Produktu Regio-
nalnego i Lokalnego regularnie promuje produkty swo-
ich członków nie tylko na kiermaszach i targach, ale także 
w telewizji regionalnej TVP Poznań. Aktualnie emitu-
jemy spoty przedstawiające wielkopolskie produkty wy-
różnione znakiem „Jakość Tradycja”. Reklama ukazywała 
przez cały marzec, aż do Świąt Wielkanocnych. 
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„Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo-Smaki 
Regionów”
Zapraszamy do XVIII edycji Konkursu „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” 
na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt 
żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę 
regionalną i tradycyjną.

Nasza podróż po smakach regionów trwa już 
osiemnasty rok. Głównym celem konkursu była 
identyfikacja i promocja polskich produktów regional-
nych, osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wy-
twarzanych tymi samymi metodami i według tych samych 
receptur. Ważne było znalezienie i zachowanie narodo-
wych specjałów, zanim odejdą w zapomnienie, wyparte 
przez „szybką” przemysłową żywność. Istotne także było 
zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza 
tych o niekorzystnych warunkach gospodarowania, do 
poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu, a także – 
po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej – przygotowa-
nie ich producentów do ubiegania się o ochronę zgodną 
z ustawodawstwem unijnym.

W dotarciu do producentów i we wstępnej selekcji 
ofiarnie i kompetentnie pomagały nam (i pomagają do 
dziś!)specjalistki z ośrodków doradztwa rolniczego a logi-
stycznie i finansowo wspierają nas pracownicy samorzą-
dów regionalnych, których marszałkowie co roku obej-
mują patronatami nasz konkurs.

Efekty tych działań przeszły najśmielsze oczeki-
wania: do pierwszej, ogólnopolskiej wówczas edycji 
w 2000 roku komisja konkursowa zakwalifikowała 150 
produktów – od osób prywatnych, z gospodarstw agro-
turystycznych, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń 
i lokalnych organizacji, pensjonatów i małych zakładów 
rzemieślniczych.

Spośród tych produktów nagrodzonych zostało 20 
najlepszych. W następnej edycji po raz pierwszy odbyły 
się finały regionalne w kilku województwach. Ustanowio-
na została nagroda najwyższa, przyznawana przez Krajową 
Kapitułę Konkursu – statuetka „Perła”. W edycji trzeciej 
finały odbywały się już we wszystkich regionach, pod pa-
tronatami marszałków województw.

Dziś już mało kto pamięta, że pomysł targów „Sma-
ki Regionów”, towarzyszących od kilku lat prestiżowym 
targom Polagra Food w Poznaniu narodził się w redakcji 
„Gospodyni” jako impreza towarzysząca Wielkiemu Fina-
łowi konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo.” W 2003 
roku po raz pierwszy odbył się Wielki Finał na Targach 
Polagra w Poznaniu, połączony z wręczaniem „Pereł” oraz 
prezentacją produktów regionalnych w osobnym pawilo-
nie. Od tej pory każdy Wielki Finał ma miejsce w Pozna-
niu, a wielu producentów tradycyjnej żywności – w więk-
szości laureatów konkursu  oraz także regiony, z których 
pochodzą, prezentują się na targach „Smaki Regionów”.

W 2008 roku poszerzona została formuła konkursu 
przez wprowadzenie „części gastronomicznej”, czyli ka-
tegorii „Dania i potrawy regionalne z wykorzystaniem 
lokalnych, tradycyjnych surowców oraz przyrządzane we-
dług tradycyjnych receptur”.

W ciągu kolejnych lat trwania konkursu stworzo-
no ogromną, pionierską, jedyną w Polsce dokumentację 
tradycji kulinarnych ze wszystkich regionów Polski, tak-
że mniejszości narodowych. To dowód na to, jak bogata 
jest nasza historia kulinarna i jak ważnym jest elementem 
dziedzictwa kulturowego.

Dorobkiem siedemnastu edycji konkursu jest ziden-
tyfikowanie ponad 18 tysięcy regionalnych, tradycyjnych 
produktów i dań. Konkurs udowodnił, jak wspaniałą 
i oryginalną żywność mogą zaoferować polscy producenci 
konsumentom nie tylko w kraju, ale również we wszyst-
kich krajach Unii Europejskiej, a nawet poza nią. Laureaci 
konkursu zdobywają rynek i prestiż – poprzez promocję 
w mediach ich wyroby dotarły m.in. do sieci ekskluzyw-
nych sklepów z tradycyjną żywnością.

Krystyna Wronowska i Bożena Wisła - nasze wielokrotne laureatki z Podkarpacia

   Z ŻYCIA IZBY
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Konkurs zaktywizował lokalne społeczności i wytwór-
ców do działań na rzecz wytwarzania, budowy rynku 
i promocji tradycyjnej żywności jako elementu rozwoju 
regionów.

Zasady konkursu
Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do 

niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyj-
nych, spełniających kryteria konkursowe.

Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego 
się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz marszałków województw, jest Polska Izba Produk-
tu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem 
Województw RP. Partnerami merytorycznymi i organi-
zacyjnymi finałów konkursu w regionach są urzędy mar-
szałkowskie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolnicze-
go. Powołane są dwie komisje konkursowe pracujące na 
szczeblach regionalnych: jedna zajmująca się lokalnym 
i regionalnym produktem żywnościowym, druga – dania-
mi i potrawami regionalnymi.

Ponadto powołana jest Kapituła Krajowa, która 
przyznaje statuetki „Perła” produktom i daniom wy-

branym spośród nominowanych w czasie finałów re-
gionalnych. O nominację mogą ubiegać się produkty 
nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu w da-
nym regionie.

Od 2005 roku przyznawany jest „Klucz do Polskiej 
Spiżarni”, wręczany osobom lub organizacjom i insty-
tucjom szczególnie zasłużonym dla ochrony dziedzictwa 
kulinarnego i rozwoju rynku produktów regionalnych 
i tradycyjnych.

Konkurs przebiega dwuetapowo:
W pierwszym etapie – w czasie finałów regionalnych 

– wyłonieni zostaną laureaci w czterech kategoriach: pro-
duktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napojów 
i produktów mieszanych oraz najlepsze dania i potrawy 
regionalne i tradycyjne.

Drugi etap konkursu to wybór dokonany przez Kra-
jową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nomi-
nowanych w regionach – najlepszych produktów oraz 
potraw i dań do prestiżowej nagrody konkursu „PER-
ŁA 2018”, które – razem z nagrodą „Klucz do Polskiej 
Spiżarni” – zostaną wręczone podczas Wielkiego Finału 
Konkursu.

FINAŁY REGIONALNE 
XVIII edycji konkursu „Nasze Kulinarne dziedzictwo – Smaki Regionów 2018”:

1. Dolnośląskie – 26 sierpnia (niedziela), Wrocław – Pasaż Grunwaldzki; 
2. Kujawsko-Pomorskie – 13 maja (niedziela), Minikowo; 
3. Lubelskie – 11 sierpnia (sobota), Nałęczów;
4. Lubuskie – 12 sierpnia, (niedziela), Ochla, 
5. Łódzkie – Warszawa (w trakcie posiedzenia Kapituły Konkursu);
6. Małopolskie – 9 września (niedziela), Nowy Sącz;
7. Mazowieckie – termin jeszcze do ustalenia;
8. Opolskie – 19 maja (sobota), Muzeum Wsi Opolskiej, podczas Nocy Muzeów; 
9. Podkarpackie – 22 lipca (niedziela), Wierzawice;
10. Podlaskie – 23 maja (środa) Białystok;
11. Pomorskie – 17 czerwca (niedziela), Gdańsk-Oliwa; 
12. Śląskie – 29 lipca (niedziela) Chorzów (skansen); 
13. Świętokrzyskie – 10 czerwca (niedziela), Park Miejski w Kielcach;
14. Warmińsko-Mazurskie – 21 lipca (sobota), Olsztyn; 
15. Wielkopolskie – termin nieznany; 
16. Zachodniopomorskie – 12 maja (sobota), w trakcie Pikniku nad Odrą, Szczecin; 

 Wielki Finał XVIII edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” 30 września 2018 r., 
w trakcie targów Smaki Regionów w Poznaniu w pawilonie 11 (tzw. Iglica).

Dodatkowych informacji udzielają:
Izabella Byszewska, Krajowy Koordynator Konkursu NKD tel. 505 17 55 78, e-mail: i.byszewska@onet.pl
Grażyna Kurpińska, Asystent Krajowego Koordynatora Konkursu NKD, tel. 504 081 707, 
e-mail: g.kurpinska@upcpoczta.pl

   Z ŻYCIA IZBY
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Nowe produkty w systemie 
„Jakość Tradycja”

   JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI

Smalec staropolski ze skwarkami – AgroTop, 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 15 08-112 Wiśniew (woj. mazowieckie) 

W Smalcu Staropolskim ze skwarkami oprócz specjal-
nie dobranego tłuszczu znajdują się przyprawy naturalne. 
Smalec nie zawiera konserwantów, polepszaczy czy stabili-
zatorów. Wysmażany jest na patelniach, metodą wsadową, 

stosowaną do smażenia w latach 
80. XX w. Cały proces odbywa 
się na patelniach o pojemności 
około 350 kg i jest obserwo-
wany przez pracownika, który 

przerywa smażenie po uzyska-
niu idealnej konsystencji skwarek 

i osiągnięciu odpowiedniego smaku 
i zapachu. Surowcem jest tłuszcz po-

chodzący z obróbki karku, łopatki i szynki wieprzowej, 
a słonina pochodzi od ras polskich tzn. Wielkiej Białej 
Polskiej, Białej Polskiej Zwisłouchej, Puławskiej, Złotnic-
kiej Białej i Pstrej, karmionych paszami nie zawierającymi 
GMO. 

Twaróg półtłusty, masło śmietankowe nadbużańskie,  
śmietana 18% – Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH  
ul. Chemiczna 4, 22-100 Chełm (woj. lubelskie)

Twaróg produkowany w Spółdzielni Mleczarskiej 
BIELUCH w Chełmie jest 
produkowany bez żadnych do-
datków, według nie zmienionej 
od pokoleń receptury. Do jego 
wytwarzania używa się bakte-
rii fermentacji mlekowej oraz 
mleka pochodzącego z najczyst-
szego regionu Polski – czyli 
Lubelszczyzny. Jest zdrowym 
składnikiem wielu tradycyjnych 
dań. Doceniany jest również 
przez osoby dbające o sylwetkę 
– 100 g tego produktu zawiera 
jedynie 115 kcal.

Masło Śmie-
tankowe Nad-
bużańskie jest 
produktem na-
turalnym, pro-
d u k o w a n y m 
jedynie ze śmie-
tanki. Wyróżnia 

się naturalnym, wspaniałym śmietankowym smakiem 
i zapachem. Doceniane jest przez konsumentów w całej 
Polsce. Dzięki surowcowi wykorzystywanemu do produk-
cji, pochodzącemu z czystych nadbużańskich terenów, 
posiada walory odróżniające je pod względem organolep-
tycznym od innych maseł na rynku. Dodatkowym atutem 
jest niestandardowe opakowanie kostki: pergamin ECO 
doskonale chroni masło. które jest produktem wrażliwym 
na czynniki zewnętrzne.

Śmietana jest ważnym elementem diety. Dostarcza or-
ganizmowi cennych witamin A, D, E, K naturalnie wy-
stępujących w mleku oraz minerałów takich jak wapń, 
magnez, fosfor, potas, sód. Zawiera też białko a znajdu-
jące się w niej szczepy bakterii ułatwiają jego przyswa-
janie. Naturalna flora bakteryjna reguluje także procesy 
trawienne i ułatwia przemianę materii. Śmietana Bieluch 
nie zawiera stabilizatorów ani środków konserwujących. 
W składzie  znajdziemy tylko śmietankę i żywe kultury 
mleczarskie.

Masło ekstra z Wielunia, masło ekstra osełkowe, 
twaróg półtłusty, twaróg tłusty, twaróg chudy 
– Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu  
98–300 Wieluń, ul. Kolejowa 63 (woj. łódzkie)

„W Wieluniu, mieście powiatowem na pograniczu gu-
berńji kaliskiej, powstało towarzystwo mleczarskie, któ-
re ma dopomagać członkom 
w sprzedaży mleczywa…”. 
Tak o powstałej w 1911 r. 
mleczarni spółdzielczej infor-
mowała „Gazeta Świąteczna” 
Nr 1592. to pierwsza, źródło-
wo potwierdzona, mleczarnia 
w Wieluniu. W tej mleczarni 
masło produkowane jest, we-
dług tradycyjnej receptury, ze 
śmietanki odwirowanej z mle-
ka krowiego. Śmietanka pod-
dawana jest dojrzewaniu, po którym następuje zmaślenie. 
Masło Ekstra z Wielunia i Masło Ekstra Osełkowe sma-
kiem i zapachem przypominają masło niegdyś produko-
wane domowymi sposobami przez gospodynie wiejskie.

Twarogi tłusty, półtłusty, chudy ma wszystkie cechy 
tradycyjnego twarogu: konsystencję jednolitą, luźną, bez 
grudek, ale z lekkim opływem serwatki. W smaku jest ła-
godny, lekko kwaśny, z posmakiem pasteryzacji. Zawiera 
4,0% ± 1% tłuszczu. Powstaje z mleka kupowanego 
od rolników od pokoleń hodujących krowy, którzy 
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przestrzegają zasad 
dobrostanu zwierząt 
i Zasad Dobrej Prak-
tyki Hodowlanej. 
Karmią zwierzęta pa-
szami wyprodukowa-
nymi zgodnie z Dobrą 

Praktyką Rolniczą, bez GMO. Spółdzielnia współpracuje 
wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami, nie wykorzystu-
je mleka przerzutowego. Twarogi wytwarzane są w spo-
sób stosowany od lat przez gospodynie w podwieluńskich 
wsiach. Wysoka jakość mleka i odpowiednie ogrzanie 
skrzepu wpływają na walory smakowe i zapachowe wy-
robu. Ręczna obróbka skrzepu sprawia, że konsystencja 
masy twarogowej jest odpowiednia, a ręczne wykrawa-
nie kostek i nalewanie klinków powodują, że każdy pro-
dukt jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Mleko pochodzi od 
krów wypasanych na czystych terenach, niezdegradowa-
nym przemysłowo, o bogatej bioróżnorodności użytków 
zielonych. Wpływa to na jakość twarogu.

Kefir jak dawniej – Okręgowa Spółdzielnia Mleczar-
ska w Piaskach, ul. Zamojska 26, 21-050 Piaski 
(woj. lubelskie) 

Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska w Piaskach powstała 1 
stycznia1948 r. a historia produk-
cji „Kefiru jak dawniej” w OSM 
w Piaskach sięga lat 60. XX w. 
W każdej butelce kefiru zatrzy-
many jest dwutlenek węgla, któ-
ry powstaje w czasie fermentacji 
dzięki czemu uzyskuje się porcję 
łagodnie musującego i orzeźwia-
jącego mlecznego napoju. Kefir, 
jak dawniej, zawiera tylko natu-
ralne składniki, tzn. w  składzie 
produktu jest tylko mleko pasteryzowane, żywe kultury 
bakterii i drożdże kefirowe, nie ma w nim konserwantów 
i ulepszaczy. 

Ser topiony mazurski, LACTIMA Sp. z o.o.,  
ul. Kaszubska, 614-300 Morąg  
(woj. warmińsko-mazurskie)

Ser topiony Mazurski produkowany jest metodą 
tradycyjną w kotłach topialniczych. a większość 

operacji jak naważanie czy przygotowanie 
mieszanki wykonywanych jest ręcznie. 
Obróbka termiczna w kotle nadzoro-
wana jest przez operatora, który kon-

troluje podciśnienie, prędkość obrotów 
mieszadła, temperaturę i czas pasteryzacji. 

P r z e d podaniem na maszynę pakującą laboratorium 
ocenia w serze zawartość wody, tłuszczu, pH, konsysten-

cję, smak i zapach. Cechy organoleptyczne oraz wartości 
odżywcze wyróżniające ser topiony mazurski są w każdej 
partii produktu powtarzalne. Obróbka ręczna jest staran-
na, dzięki czemu ser posiada cechy niemożliwe do osią-
gnięcia w produkcji wielkoprzemysłowej.

Śmietana z Bychawy, maślanka naturalna z Bychawy 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Bychawa, 
ul. M.J. Piłsudskiego 71 (woj. lubelskie)

Śmietana w spółdzielni w Bychawie produkowana 
jest tradycyjną metodą termostatową (ukwaszanie w kub-
kach). Jest produktem w pełni naturalnym. Powstaje 
wyłącznie ze świeżej śmietanki. Odwirowaną śmietankę 
poddaje się pasteryzacji, odgazowywaniu, homogeniza-
cji, ukwaszeniu zakwasem czystych kultur mleczarskich. 
W 1978 r. zakupiono nową linię wirująco pasteryzującą 
z odgazowywaczem. Śmietana 
z Bychawy cechuje się doskona-
łym naturalnym smakiem i kon-
systencją. Wyróżnia się pośród 
innych podobnych produktów na 
rynku śmietan tradycyjnym skła-
dem, dzięki wytwarzaniu z naj-
wyższej jakości mleka sposobem, 
który świadczy o pielęgnowaniu 
mleczarskich tradycji. 

Maślanka uzyskana w proce-
sie produkcji masła ukwaszona 
zakwasem bakterii mlekowych, 
zawiera białko, wapń, kwas mle-
kowy, sole mineralne, lecytynę, 
niewielką ilość tłuszczu oraz żywe 
kultury bakterii, powstałe w wy-
niku fermentacji mlekowej. Nie 
zawiera dodatków stabilizujących, 
zagęszczających, konserwujących. 
Dobór szczepów bakterii ma na 
celu nadanie maślance odpowied-
nich cech organoleptycznych tj. 
lekko kwaśnego smaku i zapachu oraz odpowiedniej struk-
tury skrzepu. Jest napojem gaszącym pragnienie i ułatwia-
jącym trawienie, polecanym przy leczeniu schorzeń układu 
pokarmowego. Jest produktem niskotłuszczowym o zawar-
tość tłuszczu 0,5 %. Zawiera witaminy z grupy B wpływa-
jące na funkcjonowanie układu nerwowego. 

Twaróg półtłusty z Opola Lubelskiego, masło ekstra 
z Opola Lubelskiego – Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska, ul. Przemysłowa 16, 24-300 Opole Lubelskie 
(woj. lubelskie)

Aby powstał twaróg, mleko, z którego uprzednio ze-
brano śmietanę, rozlewano dla tzw. odstoju do naczyń, 
najczęściej glinianych, w których kwaśniało (kisło), bez 
ingerencji człowieka. Odbywało się to w temp. od 20 do 
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30°C następnie mleko podgrze-
wano, aby oddzieliło się od ser-
watki i powstał twaróg. Całość 
wylewano do płóciennego worka 
w kształcie serca, z którego wycie-
kała serwatka, a w worku pozo-
stawał ser. Ta najprostsza, niemal 
nie zmieniona forma produkcji 
sera jest stosowana do dzisiaj 
w Spółdzielni z Opola Lubel-
skiego. Dzięki wierności tradycji 
twaróg zachował niepowtarzalny 

smak, konsystencję i wygląd. Nie zawiera ulepszaczy i za-
mienników. Jest wyrobem w pełni naturalnym. 

Masło Ekstra z tej spółdzielni powstaje z zachowaniem 
ponad 60-letniej tradycji. Początkowo wytwarzane było 

w metalowej masielnicy, for-
mowane na formierce typu 
Junior i pakowane w dębo-
we beczki. Z czasem Spół-
dzielnia zastąpiła masielnice 
metalowe maszyną do zma-
ślania, formierkę o wydajno-

ści 300 kg/h formierką o wydajności do 1500 kg/h. Smak 
masła pozostał niezmienny (norma zakładowa pokrywa 
się z obowiązującą Polską Normą) i jest taki, jak masła 
wytwarzanego przez okolicznych mieszkańców. O jego 
wyjątkowości decyduje fakt, iż do śmietanki przed proce-
sem dojrzewania biologicznego używa się żywych kultur 
bakterii mlekowych. Dzięki tym walorom masło z Opola 
Lubelskiego cieszy się na rynku dużym uznaniem konsu-
mentów.

Twaróg półtłusty ze Skoczowa – Okręgowa Spółdziel-
nia Mleczarska ze Skoczowa, 43-430 Skoczów  
ul. Ustrońska 13 (woj. śląskie)

Wysoka jakość twarogu z OSM Skoczów wynika z tra-
dycyjnego sposobu produkcji, która przebiega pod okiem 
doświadczonego sero-
wara. Twaróg uzyskuje 
się bez dodawania kon-
serwantów i aromatów. 
Jest prasowany w chus-
tach serowarskich, ręcz-
nie krojony i pakowany. 
Najwyższej jakości mleko 
pochodzi z terenów górskich, a dostawcy są członkami 
Spółdzielni; w żywieniu krów wykorzystują pasze produ-
kowane we własnych gospodarstwach co decyduje o wy-
jątkowym smaku mleka oraz zawartych w nim składni-
kach odżywczych. Twaróg półtłusty ze Skoczowa stanowi 
wyśmienitą bazę do serników, pierogów, naleśników i cie-
szy się dużą popularnością na imprezach regionalnych, 
dożynkach i targach, a także w sprzedaży detalicznej. 

Śliwka w czekoladzie Jutrzenka – Jutrzenka Dobre 
Miasto Sp. z o.o. ul. Jeziorańska 16, 11-040 Dobre 
Miasto (woj. warmińsko-mazurskie)

Produkt „Śliwka w czekoladzie” wyróżnia nie zmienio-
na od lat receptura oraz ręczne formowanie korpusu. We 
wnętrzu cukierka umieszczony jest cały owoc śliwki za-
mknięty w masie o unikalnym smaku, będącej mieszaniną 
cukru, mleka pełnego, syropu ziemniaczanego, doprawio-
nej naturalnym aromatem 
migdałowym, o konsysten-
cji od pół miękkiej do kru-
chej. Na zewnątrz śliwkę 
pokrywa wysokiej jakości 
czekolada bez tłuszczów ro-
ślinnych o dużej zawartości 
masy kakaowej. „Śliwkę 
w czekoladzie” Jutrzenka 
Dobre Miasto Sp. z o. o. produkuje od ponad 50 lat. Wy-
rób jest znany i lubiany nie tylko na Warmii i Mazurach. 
Świetny smak cukierek zawdzięcza tradycyjnej recepturze, 
znakomitym surowcom oraz częściowo ręcznej produkcji.

Winogrona jasne Vintage Hills – Marcin Gula, 
Brzeście 82, 26-120 Bliżyn (woj. świętokrzyskie) 

Winorośl Vintage Hills rośnie na polu gospodarstwa 
rolnego Marcina Guli, gdzie z powodzeniem owocuje od 
9 lat. Uprawę zapoczątkował dziadek p. Marcina przywo-

żąc po wojnie kilka starych szczepów 
z okolic Sandomierza. Zasadzone 
szczepy świetnie się przyjęły i Hen-
ryk Gula je zaszczepił. Sadzonki od 
początku pielęgnowane i uprawiane 
są bez udziału środków chemicz-
nych. Plantacja usytuowana jest bar-
dzo korzystnie: dobre nasłonecznie-
nie, odpowiednia jakość gleby, dobre 
stosunki wodno-powietrzne. Pole od 
południa graniczy z pasieką i sadem, 
od wschodu z lasem, od północy 
przylega do zagajnika, a od zachodu 
do zabudowań gospodarczych. Pro-

ces produkcji winogron przebiega od lat w niezmienionej, 
tradycyjnej formie. 

Miód kremowany z Brzezin – Specjalistyczne 
Gospodarstwo Pszczelarskie Gładys, Łukasz Gładys, 
ul. Strykowska 46, 95-060 Brzeziny (woj. łódzkie)

 Miód kremowany, niefiltrowany o bogatym, inten-
sywnym zapachu i smaku pochodzi z pasieki wniosko-
dawcy znajdującej się w Brzezinach w woj. łódzkim na 
obrzeżach Krajobrazowego Parku Wzniesień Łódzkich, 
w dolinie rzeki Mrogi, opodal kompleksu leśnego (lasy 
Spalsko-Rogowskie), gdzie pszczoły mogą znaleźć roz-
maitość pożytku. Pasiekę liczącą kilka rodzin założył 
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dziadek wnioskodawcy w latach 
50. XX wieku. Jego syn zdobył 
praktykę pszczelarską na Kaszu-
bach i w Olsztynie, prowadził pa-
siekę w rejonie Krajobrazowego 
Parku Wzniesień Łódzkich. Pasję 
pszczelarską przekazał synom, któ-
rzy ukończyli technikum pszcze-
larskie w Pszczelej Woli. Ze zdoby-
tą wiedzą powrócili do rodzinnej 

pasieki i zaczęli ją powiększać i rozwijać.

Miód rzepakowy nektarowy – Gospodarstwo Rolne 
Michał Imbiorowicz „Pasieka DARY ULA”,
Przybrodzin 2, 62–430 Powidz (woj. wielkopolskie) 

Miód pochodzi z własnej plan-
tacji roślinnej i plantacji rolni-
ków stosujących Dobrą Praktykę 
Rolniczą na terenie Powidzkiego 
Parku Krajobrazowego. W począt-
kach kwitnienia rzepaku ule usta-
wiane są blisko plantacji lub na jej 
obszarze. Miód po miodobraniu 
jest płynny o barwie jasno słom-
kowej do jasnozłotej, po skrystali-
zowaniu białej do kremowobiałej. 
Ma widoczne białe smugi krysz-

tałków glukozy i pęcherzyków powietrza. Miód rzepako-
wy jest rozlewany do słoików w ciągu 2-5 dni od mio-
dobrania, bez podgrzewania i dekrystalizacji, co zapewnia 
wysoką aktywność enzymatyczną oraz niską zawartość 
HMF. Jego późniejsze przechowywanie w zaciemnionym, 
suchym i chłodnym magazynie (o temp. 10-18˚C) gwa-
rantuje zachowanie najwyższej jakości. 

Pączki z powidłami śliwkowymi – Cukiernia–Piekar-
nia Woźniak Spółka z o.o. ul. Kwiatowa 5, 
71-045 Szczecin (woj. zachodniopomorskie)

Słodkie pączki pojawiły sie w Polsce w XVI wieku. Ich 
kulisty kształt pochodzi z XVIII w., gdy zaczęto używać 
drożdży, przez co ciasto stało się bardziej puszyste. Pącz-
ki to jedno z najstarszych ciast polskich, pisał już o nich 
Mikołaj Rej w „Żywotach 
człowieka poczciwego”. Prezes 
Cukierni – Piekarni Woźniak, 
Wacław Woźniak recepturę 
swoich pączków opanował 
jako uczeń w latach 1966-
1969 w cukierni przy ul. Wita 
Stwosza 3 w Szczecinie prowa-
dzonej przez rzemieślnika Ma-
riana Szybowicza. Dziś po pączki z Cukierni przy ulicy 
Kwiatowej 5 w Szczecinie ustawiają się kolejki nie tylko 
w tłusty czwartek, a w 100 milionach pączków zjadanych 

rocznie przez statystycznego Polaka ta Cukiernia ma zna-
czący udział.

Olej konopny, wielkopolski olej lniany, olej dyniowy 
– SemCo, Sp. z. o.o. Sp. k., SemCo Sp. z. o.o. Sp. k., 
ul. Spacerowa 75, Śmiłowo, 64-500 Szamotuły 
(woj. wielkopolskie)

Olej konopny Cannbis sativa w Azji Środkowej był 
znany i tłoczony od czasów najdawniejszych. W średnio-
wiecznych manuskryptach są opisy zastosowania oleju do 
leczenia schorzeń skóry. Również na terenie dzisiejszej 
Wielkopolski wytwarzanie oleju konopnego ma wielo-
wiekową tradycję. Olej konopny tłoczony na zimno, nie-
rafinowany zawiera dużo nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych omega-3. Jest to produkt tradycyjny o wyjątkowym 
smaku i zapachu, o wysokich walorach zdrowotnych. Olej 
konopny wytwarzany zgodnie z tradycyjną wielkopolską 
recepturą cieszy się dobrą opinią w całej Polsce, a także 
poza jej granicami. Dobrą jakość oleju konopnego oraz 
jego nadzwyczajną renomę potwierdzają licznie nagrody 
i wyróżnienia.

 W Wielkopolsce mi-
kroklimat stanowi, że są 
to tereny ciepłe i suche, co 
dobrze wpływa na jakość 
roślin oleistych tu upra-
wianych. Warunki klima-
tyczno-glebowe dla lnu: 
lżejsza gleba, nasłonecznie-
nie i wilgotność, decydują 
o równomiernym dojrze-
waniu ziarna. Dzięki temu 
jakość ziarna i wytłoczone-
go z niego oleju są bardzo 
wysokie, a olej cechuje się 
specyficznymi walorami 
smakowymi. Olej lniany 
firmy SemCo tłoczony na zimno, nierafinowany z nasion 
lnu polskich odmian Szafir, Modern, Eskalina i Bukoz to 
produkt tradycyjny o wyjątkowym smaku i zapachu, pro-
dukt naturalny o wysokich walorach zdrowotnych mie-
rzonych zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych 
omega-3. 

Olej dyniowy tłoczony na zimno, nierafinowany z pe-
stek dyni odmian Gleisdorfer, Junona, Miranda, Opal 
firmy SemCo to produkt naturalny o wysokich walorach 
zdrowotnych. Olej dyniowy pochodzi ze Styrii, historycz-
nej krainy w środkowej części Europy. Obecnie należy ona 
do Austrii i Słowenii. Powszechna uprawa dyni, z której 
produkowano olej rozpoczęła się tam w XVII w. Tłoczo-
ny wówczas ciemnozielony olej cechował się doskonałym 
zapachem i smakiem. Szybko odkryto jego właściwości 
lecznicze; już w XVIII znajdował się w każdej austriackiej 
aptece. Do dzisiaj oleje z pestek dyni najlepszej jakości 
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pochodzą właśnie z tego regionu; proces produkcji jest 
tam niezmienny od ponad 400 lat. „SemCo” Sp. z o.o. 
nawiązuje do tych tradycji.

Naturalna Woda Mineralna „Anka” Uzdrowisko 
Szczawno-Jedlina” S.A. ul. Sienkiewicza1, 
58-310 Szczawno-Zdrój (woj. dolnośląskie)

 Naturalna Woda Mineralna „Anka” jest mieszaniną 
czterech szczawieńskich wód leczniczych (z czterech źró-
deł): „Dąbrówka”, „Mieszko”, „Młynarz”, „Marta”, znajdu-

jących się wyłącznie w Szczawnie 
– Zdroju, które charakteryzują się 
niepowtarzalnym smakiem i skła-
dem mineralnym. Woda ANKA, 
pomaga usuwać toksyny z organi-
zmu i szybko uzupełniać utracone 
minerały. Polecana jest głównie 
osobom aktywnym – pracującym 
fizycznie i umysłowo. Doskona-
le wpływa na procesy trawienne, 
orzeźwia i gasi pragnienie. Jest re-
komendowana przez Dolnośląskie 
Centrum Chorób Serca. Woda 

„Anka” ma unikalny skład i proporcje minerałów. 

Czekolada z owocami – ADIKAM Spółka z o.o., 
ul. Krótka 10, 32-040 Olszowice (woj. małopolskie)

 Przed II wojną rzemieślnicza produkcja czekolady stała 
w Polsce na bardzo wysokim poziomie, po wojnie czekola-
dę wytwarzano w kilku państwowych zakładach przemy-
słowych. Dzisiaj rzemieślnicza produkcja czekolady powoli 
się odradza. Firma ADIKAM w podkrakowskich Olszo-
wicach kontynuuje tradycje czekoladziarzy krakowskich. 
Kakao, surowiec, z którego 
produkowana jest czeko-
lada pochodzi z Ameryki 
Środkowej, Południowej 
i z Meksyku. Czekoladę 
jako napój wytwarzali już 
Inkowie i Aztekowie. Spo-
sób przyrządzania czekola-
dy w formie stałej opracowano dopiero na początku XIX 
wieku i wówczas zaczęły powstawać wytwórnie czekolady. 
Czekolada w firmie ADIKAM wytwarzana jest z najwyższej 
jakości czekolady z dodatkiem owoców. 

Jabłka Lubelskie, LubApple Sp. z o.o., 
Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin (woj. lubelskie)

Duże nasłonecznienie regionu lubelskiego i tradycyj-
ne sposoby uprawy gwarantują najlepszy smak i najwyż-
szą jakość produktu. Jabłka lubelskie to odmiany Idared, 
Gloster, Jonagold, Jonagored, Gala, Ligol, Szampion, 
Eliza, Red Jonaprince, Boiken, a także odmiany znane 
i uprawiane już w początkach XX w., czyli Golden De-

licious i Alwa, które wciąż 
cieszą się dużą popularno-
ścią wśród konsumentów 
i sadowników. Produkcja 
odbywa się zgodnie z zasada-
mi Integrowanej Produkcji 
(IP) i systemem GlobalGAP 
z zachowaniem tradycji sto-
sowanych w sadownictwie 
od ponad 50 lat. W sadach 
wykorzystuje się odpowiednio przygotowanie podłoża, 
sadzenie drzew, przycinanie i formowanie, a także nawo-
żenie, nawadnianie, ochronę roślin i regularne zabiegi pie-
lęgnacyjne. Zbiory odbywają się najczęściej od10 do 31 
października, a jabłka są przechowywane w odpowiednich 
warunkach do momentu pakowania.

Jastrząbki – Stanisław Kozłowski, ul. Cymbalistów 3, 
02-881Warszawa (woj. mazowieckie)

 Wywodząca się ze starożytności tradycja kulinarna wzbo-
gacania dań kwiatami rozwijała się na Półwyspie Iberyjskim, 
gdzie dzięki Habsburgom przetrwała do dzisiaj. Tradycja 
wykonywania jastrząbków, czyli faszerowanych kwiatów ja-
dalnych w Polsce wywodzi się z początków lat 30. XX w, 

z okolic Siedlec, z mająt-
ku Jastrzębie Kąty. Fasze-
rowanie kwiatów jadal-
nych przetrwało jedynie 
w rodzinach związanych 
z Jastrzębimi Kątami lub 
Domanicami. Unikalny 
przepis, który stosuje 
Stanisław Kozłowski wy-

wodzi się z kuchni dworskiej obywatelki ziemskiej Pani Sa-
biny Orzechowskiej z Jastrzębich Kątów. Zarówno oryginal-
ność, jak i jakość jastrząbków wyróżnia je spośród wszystkich 
innych produktów.

 „Jałowiec” – PPHU „DUNINEX II” s. c. T. Sakrajda, 
P. Sakrajda, ul. Długa 24 a, 97-300 Piotrków Trybu-
nalski (woj. łódzkie)

„Jałowiec” to popularny, tradycyjny, regionalny napój 
bezalkoholowy produkowany z owoców jałowca i szyszek 
chmielu o właściwościach orzeźwiających, nie zawierający 
żadnych substancji konserwujących. W Piotrkowie i oko-
licach wykorzystywano od dawna suszone szyszki i jagody 
jałowca do sporządzania napoju orzeźwiającego. Warzo-
no go podobnie jak piwo z dodatkiem szyszek chmielu, 
ale nie poddawano fermentacji. Napój ten sporządzano 
na własny użytek. Dodawano do niego dla podniesienia 
smaku cukier, czasem soki z owoców, palony cukier, czyli 
karmel. Z czasem produkcje własnych napojów, zastąpiły 
pojawiające się coraz liczniej w ofercie sklepów oranżady 
i inne napoje bezalkoholowe.
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Obowiązki 
Przedsiębiorców

 Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych przedsiębiorcy, którzy  pro-
dukują, składują, konfekcjonują lub prowadzą obrót artykułami rol-
no-spożywczymi zobowiązani są zgłosić tego rodzaju działalność go-
spodarczą do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
przedsiębiorcy (w przypadku osób fizycznych) lub siedzibę zgłaszają-
cego.

Od 13 grudnia 2014 r. obowiązkiem zgłoszenia działalności w zakresie  
znakowania i pakowania jaj zostali objęci również rolnicy. 

Zgłoszenie działalności nie dotyczy:
– rolników, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, w zakresie prowadzonej działalności rolniczej, z wyłączeniem 
działalności polegającej na znakowaniu i pakowaniu jaj, producen-
tów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych 
z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie 
i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji 
rynku wina,

– podjęcia działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego 
artykułami rolno-spożywczymi,

– artykułów rolno-spożywczych wytwarzanych na własny użytek,
– owoców i warzyw, których wymagania jakości handlowej określają 

przepisy Unii Europejskiej,
– materiału siewnego roślin rolniczych, ogrodniczych i zielarskich 

w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.
Zgłoszenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfek-

cjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi należy dokonać 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności.

Szersze informacje na stronie www.ijhars.gov.pl

Ocena jakości handlowej produktów
Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dokony-

wana jest na pisemny wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy do 
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spozywczych. Polega 
ona na sprawdzeniu, czy artykuły rolno-spożywcze spełniają wyma-
gania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości 
handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów jeże-
li ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. Przez zapis 
„deklarowane przez producenta” rozumie się informacje deklarowane 
na opakowaniu, cechy towaru określone w specyfikacji jakościo-
wej, kontrakcie, ateście jakościowym lub innych dokumentach 
przedstawionych przez przedsiębiorcę w zakresie dotyczącym 
jakości handlowej. 

Artykuły rolno–spożywcze przeznaczone do wywozu poza 
polski obszar celny mogą nie spełniać wymagań jakości handlowej 
określonych w ustawie, o ile spełniają wymagania kraju importera. 

Szersze informacje na stronie www.ijhars.gov.pl w zakładce 
Ocena jakości.

Kontrola jakości ziarna zbóż
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożyw-

czych informuje, że istnieje możliwość laboratoryjnego spraw-
dzenia jakości handlowej ziarna zbóż i rzepaku.  

Urzędowe potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych może 
być zakończone uzyskaniem świadectwa jakości handlowej dla ziarna 
zbóż lub rzepaku.

Przedsiębiorcy zainteresowani sprawdzeniem jakości handlowej 
ziarna zbóż lub rzepaku mogą zgłosić się do właściwego miejscowo 
Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej 
zboża lub rzepaku. Formularz  Wniosku o dokonanie oceny jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać na stronie in-
ternetowej www.ijhars.gov.pl, w zakładce: Wzory dokumentów.

Dane kontaktowe do Wojewódzkich Inspektoratów JHARS znaj-
dują się w zakładce: Kontakt GIJHARS_WIJHARS.

Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wyko-
nania oceny badań laboratoryjnych i wystawienie  Świadectwa jakości 
handlowej  pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie sta-
wek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem 
oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej 
oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat  (Dz.U. 2015 r. poz. 2328).

Zmiany w znakowaniu produktów
Od końca ubiegłego roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Mi-

nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzające zmiany w  rozporzą-
dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. 
w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 29 oraz z 2016 r. poz. 2019). 

1) i tak § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. W oznakowaniu fermentowanych napojów winiarskich, 

o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. c–e, i, m oraz o ustawy winiarskiej, 
określenie „owocowe” lub „owocowy” może być zastąpione nazwą uży-
tego owocu, jeżeli taki napój otrzymano z nastawu jednorodnego albo 
nastawu mieszanego zawierającego co najmniej 75% objętościowych 
nastawu z danego owocu, moszczu owocowego, soku owocowego lub 
zagęszczonego soku owocowego.”;

2) w § 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W oznakowaniu fermentowanych napojów winiarskich, o któ-

rych mowa w art. 3 pkt 1 lit. d–h oraz m–r ustawy winiarskiej, nazwy 
wymienione w § 5 uzupełnia się o jedno z następujących określeń:”.

§ 2. Fermentowane napoje winiarskie, o których mowa w art. 3 
pkt 1 lit. q oraz r ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie 
wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 859 oraz z 2017 r. poz. 624), których oznako-
wanie nie jest uzupełnione zgodnie z § 7 rozporządzenia zmienianego 
w § 1w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mogą być 
wprowadzane do obrotu oraz pozostawać w obrocie przez rok od dnia 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

   VADEMECUM WYTWÓRCY
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Chleb chlebowi 
nierówny
Chleb to dar, który zasługuje na szacunek a jego 
marnotrawstwo w przeszłości uważane za grzech 
ciężki, w dzisiejszych czasach jest nagminne 
i zasługuje na szczególne potępienie. Ale chleb 
chlebowi nierówny. 

 Każdy szanujący się piekarz wie, że jeśli ma „pod ręką” 
dobrą mąkę, sól i wodę to wypiecze z tych trzech skład-
ników znakomity chleb na zakwasie. Rumiany, chrupki, 
pachnący. Niestety, dziś na półkach sklepowych możemy 
spotkać produkty chlebopodobne, a nawet w jednym 
z supermarketów spotkałem chleb bez mąki (o zgrozo), 
czyli zlepek różnych ziaren. 

W Polsce można legalnie używać polepszaczy mąki, 
co skraca czas wypieku nawet o połowę, jednak znacznie 
obniża jakość pieczywa. Do pieczywa dodawane są guma 
guar, która chłonie wodę i słód jęczmienny, który wpływa 
na zwiększenie objętości pieczywa, wygląd miękiszu; siar-
czan wapnia (to szybko wiążąca spoina stosowana także 
w budownictwie), który wzmacnia i zapobiega klejeniu 
ciasta, warto wspomnieć o glutenie suchym, białku wpły-
wającym na strukturę ciasta pszennego. Po jego dodaniu 
ciasto jest rozciągliwe, a jednocześnie sprężyste. Dodatek 
enzymów służy temu, by ciasto utrzymywało więcej gazu 
(dzięki czemu chleb jest lżejszy) i aby chleb zachowywał 
świeżość przez dłuższy czas po wypieczeniu. Wiele enzy-
mów piekarniczych jest wytwarzanych z substancji, które 
nie są częścią normalnej ludzkiej diety. 

 Pośpiech i „ulepszacze” zabijają jakość

Dziś piekarnie, których produkcja to dziesiątki czy setki 
różnego rodzaju wypieków, kierują się ekonomią, nie tra-
dycją. Przede wszystkim czas wypieku musi być możliwie 
krótki, a pieczywo zdatne do spożycia jak najdłużej. Warto 
też wspomnieć twardych tłuszczach, które zwiększają ob-
jętość bochenka, poprawiają miękkość miąższu i sprzyja-
ją dłuższemu utrzymania świeżości. Kwas L-askorbinowy 
(E300) to środek działający jak utleniacz, pomagając za-
trzymywać gaz w cieście, co powoduje, że bochenek chleba 

rośnie i daje fałszywe wrażenie wielkości i wagi. Dwutle-
nek chloru powoduje, że biała mąka staje się jeszcze bielsza. 
Trzeba wspomnieć jeszcze o emulgatorach, które pozwalają 
ciastu zatrzymywać więcej gazu, przez co powiększa ono 
swoją objętość i jest bardziej elastyczne, a opóźniają czer-
stwienie i starzenie się chleba. No i na zakończenie pro-
pioniany wapniowe, które są szeroko używane jako ocet 
(kwas octowy) a są potrzebne, aby przedłużyć okres prze-
chowywania chleba. Trzeba przed zakupem zaznajomić się 
ze składem świetnie wyglądającego rumianego, pachnącego 
chleba, w czym mogą nam pomóc powyższe informacje. 

 Można inaczej

Warto na przykładzie jednej piekarni opowiedzieć o wy-
pieku „prawdziwego” chleba. Tradycja pieczenia chleba jest 
tu utrzymywana od ponad 70 lat. Najpierw trzeba przy-
gotować amfryż czyli zaczątek; trzeba rozcieńczyć mąkę 
z wodą i pozostawić na kilka godzin w celu nasycenia mi-
kroflorą – bakteriami i drożdżami. Następnie amfryż trzeba 
uzupełnić mąką i wodą dodając jej trzykrotnie więcej, wy-
prowadzić przedkwas i zaczyn pozostawić na kilka godzin 
w celu namnożenia bakterii i drożdży. Kolejny etap to wy-
prowadzenie półkwasu przez dodanie do przedkwasu mąki 
żytniej i wody, i znów pozostawić na kilka godzin w celu 
nasycenia mikroflorą oraz namnożenia drożdży. Do otrzy-
manego półkwasu dodać mąkę żytnią i wodę i pozostawić 
na trzy godziny. W ten sposób powstaje dojrzały kwas. 
W kolejnym, już piątym, etapie należy dodać do dojrzałego 
kwasu mąkę żytnią wodę, sól i, w razie potrzeby, drożdże 
oraz niewielką ilość mąki pszennej. Następnie z tak przygo-
towanych surowców wyrabiać ciasto zostawiając na około 
20 minut do wyrośnięcia. W etapie szóstym z otrzymane-
go ciasta wydzielane są kęsy i ręcznie formowane bochenki 

Chleb chwałowicki Chleb koprzywnicki Chleb na liściu kapusty Chleb razowy srutowy 
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PIEKARNIA 
R. DOBROWOLSKI
PROWADZONA PRZEZ TRZECIE POKOLENIE 

MISTRZÓW PIEKARSTWA

POLECA PIECZYWO:
   bez polepszaczy, spulchniaczy, konserwan-

tów, barwników;
  wypiekane wg tradycynych receptur nie-

zmienionych od 70 lat.

JEDYNA TAKA W KIELCACH

chleba, umieszczane w formach, które ustawiane są na 
drewnianych deskach. Tak przygotowane do wypieku 
bochny posypywane są mąką i zostawiane do wyro-
śnięcia. Na koniec wyrośnięte kęsy ciasta wkładane są 
do ceramicznego pieca za pomocą drewnianych łopat. 
Wypiek odbywa się w temperaturze 240 spadającej 
do 200 stopni Celsjusza. pieczenia zależy od wielkości 
chleba i trwa od 45 min. do 1godz. 20min. Po upie-
czeniu chleb wyjmowany jest łopatami na drewniane 
deski. Taki bochen chleba otrzymał na Dożynkach 
w Spale Prezydent RP Andrzej Duda. 

Znak „Jakość Tradycja” przyznawany 
najlepszym

Wszystkie bochny wręczone na Dożynkach Pre-
zydenckich były wypiekane przez piekarzy z piekarni 
należących do Polskiej Izby Produktu Regionalnego 
i Lokalnego, i wszystkie miały prawo używania Zna-
ku „Jakość Tradycja”. Już dwadzieścia takich wyjątko-
wych chlebów otrzymało prawo umieszczania na ety-
kiecie naszego Znaku, warto tu kilka wymienić: chleb 
żytni razowy, chleb żytni staropolski, chleb żytni 
tradycyjny, chleb pszenny graham, chleb słowiański, 
chleb razowy łańcucki na liściu kapusty, chleb sana-
cyjny, staropolski chleb sanacyjny, chleb szczeciński 
czy chleb żytni marszałkowski… Każdy piekarz, autor 
tych chlebowych specjałów musiał wykazać się przed 
Kapitułą Znaku nie tylko znakomitym, przynajmniej 
50 lat liczącym kunsztem, najczęściej rodzinnym, ale 
także pochodzeniem surowców. Przede wszystkim 
używaniem odpowiedniej mąki, a dobrą mąkę moż-
na uzyskać z dobrego ziarna. Czyli na dobry chleb 
wpływ mają rolnicy, młynarze i piekarze. 

I na zakończenie coś z piekarskiej gwary. Dawniej 
piekarz piekarza witał słowem – chusic, a odpowiedź 
na powitanie brzmiało – namsic, układanie chleba 
w piecu to ferkowanie, garownia to pomieszczenie 
gdzie rośnie ciasto, judel to początkujący piekarz 
a rajzerem nazywano wędrownego piekarza. Dziś już 
rajzerów nie ma, ale trzeba wszystko zrobić, żeby tego 
prawdziwego, tradycyjnie wypiekanego bochna w na-
szym domu i na naszym stole nie zabrakło. 

Jan Zwoliński
Fot. I.Byszewska, D.Orłowski

Chleb razowy srutowy Chleb staropolski Chleb wiejski
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Różne formy, 
zawsze ważny
Chleb był podstawowym i najważniejszym 
pożywieniem w dawnych gospodarstwach 
wiejskich, odgrywał istotną rolę w obrzędo-
wości chłopskiej. Przygotowanie pieczywa 
było procesem niezwykłym, obwarowanym 
licznymi przepisami – co wolno, a czego nie. 

Był i jest pokarmem uniwersalnym, znanym 
ludziom wszystkich epok i kultur. W kulturze 
chrześcijańskiej symboliczny wymiar nadała 
mu Biblia. Wszyscy pamiętamy Ewangelię Jana, 
w której możemy przeczytać jak Jezus w sposób 
cudowny rozmnożył chleb: z 5 bochenków powstało 12 
koszy ułomków.

Ważne są obrzędy

Chleb zawsze cieszył się szacunkiem i otaczany był wiel-
ką czcią. Nikt nie ośmielał się go niszczyć, marnować ani 
znieważać. Pieczenie chleba było uroczystością połączoną 
z wieloma obrzędami, często magicznymi. Na przykład 
drwa do palenia w piecu chlebowym musiały być pozyski-
wane w taki sam sposób. Przed włożeniem chleba do pieca 
czyniono nad nim znak krzyża. Przy wyjmowaniu chleba 
z pieca należało go oblać zimną wodą, „żeby nie żałowano 
jej również dla dusz przebywających w piekle”. Pierwszego 
bochenka wyjętego z pieca nie wolno było kroić nożem, 
tylko łamać, ,,bo inaczej chleb przez siedem kolejnych ra-
zów się nie uda”.

 Powszechna była troska, aby w rodzinie nie zabrakło 
chleba. Musiał być na stole w najważniejszych momentach 
życia chłopskiej rodziny – podczas ślubu, narodzin i śmier-
ci. W czasie wesela, rodzice trzymając chleb pytali Pannę 
Młodą: „Co wolisz chleb, sól czy Pana Młodego?”, a ona 
odpowiadała: „Chleb, sól i Pana Młodego, żeby zarabiał na 

niego”. Gości weselnych obdarowywano słodkim pieczy-
wem – szyszką weselną. Ważną rolę w zwyczajach wesel-
nych odgrywał korowaj. Wypiekano go z najlepszej mąki, 
na zakwasie, dodając dużo jaj. Korowaj piekły tylko kobie-
ty, starając się, aby pieczywo obrzędowe się udało. Można je 
było piec dla młodych tylko raz. Chleb wkładano także pod 
koronę weselną, którą Panna Młoda nosiła do ślubu, aby 
jej chleba nigdy nie zabrakło, a życie płynęło słodko. Tak-
że nowo narodzonym dzieciom rodzice wkładali chleb do 
kołyski, matka chrzestna obdarowywała je upieczoną przez 
siebie kukiełką. Wypiek przybierał różne kształty, ważna 
była jego wielkość. Wierzono, że im kukiełka większa, tym 
dziecko będzie miało więcej szczęścia w życiu.

Świąteczne wypieki

Chleb w różnych formach towarzyszył rodzinie wiej-
skiej podczas świąt religijnych, np. Zmartwychwstania 
Pańskiego (baranki z ciasta), Bożego Narodzenia (opłatki) 
czy gospodarskich, np. podczas dożynek. narodzin dziec-
ka czy chrzcin. Na Boże Narodzenie pieczono nie tylko 
zwykłe chleby, ale również lepsze, podobne do dzisiej-
szych ciast. Pieczono też drobne bułeczki specjalnie dla 

Na zdjeciach od lewej: Zarabianie ciasta w dzieży w Muzeum Kultury 
Ludowej w Kolbuszowej; wyrastanie chleba zabytkowym piecu w Muzeum 
Wsi Opolskiej; wypiek chleba w tradycyjnym piecu.
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dzieci i kolędników. W wielu regionach Polski pieczo-
no tzw. strucle. Były to długie pszenne bułki ozdobione 
z wierzchu plecionką. Rolę pieczywa obrzędowego pełniły 
też tzw. szczodraki, drobne chlebki w kształcie podkowy, 
rogala, okrągłej lub podłużnej bułeczki. Gospodynie pie-
kły je z jak najlepszej mąki, często nadziewały kapustą 
lub serem. Zależnie od regionu przygotowywane były na 
Wigilię Bożego Narodzenia, na Nowy Rok lub na Trzech 
Króli – na dzień, w którym spodziewano się kolędników.

Jedną z ładniejszych form pieczywa obrzędowego były 
tzw. nowe latka, figurki zwierząt domowych wypiekane 
z ciasta chlebowego na Nowy Rok. Ustawiano je na okręgu 
przygotowanym również z ciasta. Nowe latka miały charak-
ter symboliczny; przypisywano im moc życiodajną, zabez-
pieczającą przed chorobami, niedostatkiem i wszelkimi kło-
potami. Tradycyjnym pieczywem wielkanocnym była tzw. 
paska. Wypiekano ją z mąki pszennej, żytniej, razowej lub 
gryczanej, częściowo na drożdżach, częściowo na zakwasie. 
Smarowano z wierzchu słoniną i zdobiono krzyżem z ciasta 
lub, jak ciasta weselne, ptaszkami oraz różami.

Chleb był zawsze najważniejszy

Nie mogło zabraknąć chleba przy rozpoczynaniu naj-
ważniejszych prac gospodarskich: zbiorów oraz podczas 
uroczystości dożynkowych. Odrębny rodzaj stanowiło 
pieczywo jarmarczne i odpustowe. Z reguły były to drobne 
bułeczki z pszennej mąki w kształcie kręconych obwarzan-
ków, plecionych kukiełek, a niekiedy ludzików i zwierząt.

Do zaczyniania i wyrabiania ciasta na chleb służyły 
w gospodarstwach wiejskich specjalne naczynia. Były to 
dzieże, czyli naczynia z klepek drewnianych, często dębo-
wych, czasem dębowo-lipowych. Mogły mieć przykrycia 
(nazywane inaczej wiekami) lub były odkryte. Niektóre 
dzieże miały uchwyty powstałe w wyniku przedłużenia 
dwóch znajdujących się po przeciwnej stronie naczynia 
klepek. Do zaczynu służyły też niecki – naczynia dłubane 
w drewnie o różnych formach, używane w Polsce central-
nej i północnej. Mazurzy, Warmiacy, Kaszubi, częściowo 
Wielkopolanie używali korytek (koryta), były to niecki 
zbijane z desek. Później zaczyn nastawiano w blaszanych 
miskach i wanienkach.

Narzędzia i sposób pieczenia

Wyrośnięte ciasto formowano w bochenki bez użycia 
form – na stole lub bezpośrednio na łopacie przed włoże-
niem do pieca (północna i wschodnia Polska), także w ko-
szykach specjalnie wyplatanych do tego celu ze słomy lub 
rzadziej z wikliny, tzw. foremki do garowania ciasta. Dzie-
ża i piec chlebowy były szczególnie ważne, gdyż w dzieży 
chleb wyrastał, a piec dawał ciepło i „przetwarzał” surowe 
ciasto w produkt nadający się do jedzenia.

Do obsługi pieca chlebowego przeznaczony był zestaw 
narzędzi:
 łopata zwana też szybrem, wiosłem, czyli krótka, sze-

roka lub zaokrąglona deska na długim trzonku, służąca do 
wkładania i wyjmowania chleba z pieca;
 pomiotło (pomietło) zwane też łatą, pomyłem, mio-

tłą, do wymiatania i oczyszczenia pieca chlebowego z po-
piołu po wypieku;
 pogrzebacz zwany też pocioskiem, kosiorem, kocze-

gą, koczergą, kociubą, koczubą, ożogiem, gracą, dziabką, do 
rozgarniania ognia, wygarniania żaru.

Przez wieki, aż do czasu wynalezienia mieszarek cia-
sta w XVIII w. i skonstruowania pieców murowanych 
w XIX w., nie zmieniła się technika wypieku. Chleb 
wypiekano w małych piekarniach, wyposażonych w tra-
dycyjne gliniane piece. Ciasto wyrabiano i formowano 
ręcznie. Postęp w piekarnictwie miejskim nie oznaczał 
zmiany sposobów pieczenia chleba na wsi. Proces piecze-
nia ukształtowany w średniowieczu pozostał właściwie nie 
zmieniony do XX wieku. Do XX w. chleb pieczono zwy-
kle z mąki żytniej razowej, a dopiero w okresie międzywo-
jennym z mąki pytlowej. Mąkę tę mieszano z jęczmienną 
i owsianą. Jakość chleba znacznie podnosił dodatek mąki 
pszennej, której używano dosyć rzadko ze względu na jej 
cenę. Tradycyjny wiejski chleb pieczono głównie na za-
kwasie, rzadziej na drożdżach.

Ważny jest zakwas

 Wypiek chleba uważano za jedną z ważniejszych prac 
w gospodarstwie, zamożniejsi piekli go raz na tydzień, 
biedni co dwa tygodnie lub rzadziej. Jeśli zawiodły plony 

Na zdjeciach od lewej: Byśki – kurpiowskie pieczywo obrzędowe; mielnicki korowaj weselny – woj. podlaskie; chleb na kalmusie – woj. podlaskie
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albo w bardzo ciężkich czasach (wojna, głód), pieczono 
go jedynie z okazji ważniejszych świąt i dużych prac go-
spodarskich. Wtedy do ciasta chlebowego dodawano roz-
tarty bób, groch, żołędzie, perz, lebiodę, popiół drzewny, 
oszczędzając w ten sposób ziarna żyta. Często pracę przy 
wypieku, ze względu na konieczność przygotowania mąki 
na żarnach, rozkładano na kilka dni. Żarna przez wieki 
były na wsi podstawowym narzędziem do pozyskiwania 
mąki. Wydajność ich nie była duża, w ciągu godziny cięż-
kiej pracy można było zmielić około 5 kg zboża, z czego 
uzyskiwano około 3,5 kg mąki. Najczęściej pieczono od 
sześciu do ośmiu bochenków ważących po 3 kg. Przygoto-
wanie mąki na jeden wypiek trwało więc kilka dni.

Wypiekiem chleba w gospodarstwie chłopskim zajmo-
wały się kobiety. Każda panna na wydaniu musiała wyka-
zać się umiejętnością jego pieczenia. Wypiek gospodyni 
rozpoczynała od zaczyniania ciasta chlebowego, brała tzw. 
zakwas, czyli odrobinę ciasta pozostawionego w dzieży 
od ostatniego wypieku. Gdy zabrakło takiego zakwasu, 
przyrządzano inny – zalewano ciepłą wodą mąkę żytnią 
lub skórkę startego chleba i pozostawiano do zakiśnięcia. 
Zaczynione ciasto chlebowe, czyli zakwas z mąką i wodą 
(czasami z drożdżami) pozostawiano w dzieży lub niecce 
w ciepłym miejscu pod przykryciem. Chleb wypiekano 
w piecach znajdujących się w domach (w całej Polsce) lub 
poza domem, w piecach wolno stojących (zachodnia i pół-
nocna Polska). Czasami w całej wsi był jeden piec chlebowy. 
Rozpalano go na około godzinę, używając drewna, rzadziej 
słomy lub, w niektórych regionach, kostek torfu.

Chleby, chlebki i kwas

Oprócz zwykłych dużych bochnów z resztek ciasta pie-
czono mniejsze, zwane np. zasadzkami lub bochenuskami. 
Z wyskrobanych resztek ciasta wyrabiano małe podpło-
myki, zwane powszechnie wykopieńkami, wychopieniami 
lub podpałkami (placki z zakwaszonego ciasta chlebowe-
go, wykonanego z mąki żytniej, rzadziej jęcz-
miennej lub pszennej). Wypiekane były zazwy-
czaj przed chlebem, gdy w piecu płonął ogień, 
znacznie rzadziej w popiele już po wyjęciu 
chleba. Jeszcze gorącymi podpłomykami, pie-
czonymi na brzegu pieca, gospodyni obdzielała 
sąsiadów, w drugiej kolejności domowników – 
głównie dzieci. Dla najmłodszych dodatkowo 
z resztek ciasta wyrabiano bułeczki – kukiełki.

Ważną pozycję w codziennym jadłospisie 
stanowiły małe placki pieczone bezpośrednio 
na płycie lub palenisku. Były przygotowywane 
z mąki zarobionej wodą lub barszczem, albo 
z samych ziemniaków oraz tzw. moskole z mąki 
i ugotowanych ziemniaków. Placki te pieczono, 
gdy brakowało chleba. Dawniej Górale Podha-
lańscy wypiekali je przy otwartym ogniu, sta-
nowią ważny element kuchni regionalnej; są 

podstawową przystawką podawaną gościom w karczmach 
góralskich..

Z chleba na wschodzie Polski powszechnie wyrabia-
no orzeźwiający napój zwany kwasem chlebowym. Suche 
skórki, mąkę lub roztłuczone ziarno (na Kurpiach kiełku-
jące ziarna żyta, owsa lub jęczmienia, przesuszone w piecu 
chlebowym) zalewano wodą i pozostawiano do fermenta-
cji, w jej wyniku po kilku dniach powstawał słodko-kwa-
śny napój. 

Chleb do dzisiaj

jest wykorzystywany w żywieniu w gospodarstwach do-
mowych na całym świecie. W Polsce w ostatnim dziesię-
cioleciu widoczna jest tendencja spadkowa w jego spo-
życiu. Powrót do tradycyjnych sposobów przygotowania 
chleba w sposób istotny może przyczynić się do ponow-
nego wzrostu jego popytu. Ważne jest, by był wyprodu-
kowany w Polsce, w tradycyjny i naturalny sposób, bez 
dodawania konserwantów, atrakcyjnie wyglądał oraz speł-
niał normy dietetyczne.

Ważnym czynnikiem wpływającym na sprzedaż pie-
czywa jest również moda na „zdrowe żywienie”, czyli eli-
minacja węglowodanów pochodzących z białego pieczywa 
na korzyść pełnoziarnistego.

Pożądana jest zmiana asortymentu pieczywa dostępne-
go na krajowym rynku piekarskim. W miejsce dotychczas 
dominującego pieczywa z jasnej mąki chlebowej o obni-
żonej wartości odżywczej, należy produkować pieczywo 
ze znacznym udziałem ciemnej mąki chlebowej, bogatej 
w składniki bioaktywne, m.in. błonnik pokarmowy. 

dr inż. Dominik Orłowski,
Wyższa Szkoła Turystyki

i Języków Obcych w Warszawie;
dr inż. Magdalena Woźniczko,

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Fot. D. Orłowski, I. Byszewska

Kukiełka lisiecka – woj. małopolskie        Busłowe łapy – woj. podlaskie
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CHLEB 
słowem pisany
Nie ma na świecie pokarmu, który – jak 
chleb stałby się inspiracją do tworzenia 
porzekadeł i aforyzmów, gdyż „wszędzie 
chleb pieką”. 

Dziś, gdy sklepowe półki uginają się od 
wszelkich smakołyków, a nasza kuchnia staje 
się coraz bardziej kosmopolityczna trudno pa-
miętać, że w przeszłości to właśnie chleb był 
zarazem symbolem zamożności i biedy. Świad-
czą o tym chociażby takie powiedzenia jak 
„chleb i woda ludzka wygoda”, „bez chleba nie obiad”, „kpij 
z biedy, kiedy jest chleb”, „bez chleba smutna biesiada” oraz 
„chleb, piwo i świeca zdobią szlachcica”. 

Chleb świadczył o kondycji ekonomicznej i społecznej 
nie tylko jednostek, ale i całych narodów. Był wyrazem 
dążeń do poprawy sytuacji życiowej, ucieczką z miejsca, 
o którym mówiono „biedna to kraina, gdzie się chleb koń-
czy, a kamień zaczyna”. Przez stulecia miliony ludzi emi-
growały „za chlebem”, który „wydawał się wielki w dalekim 
miejscu”. Zapewne podczas takich wędrówek narodziły się 
przysłowia „chleb w drodze nie ciąży”, „każdy za chlebem 
idzie”, „kto chleb ze sobą nosi, ten o niego nie prosi”.

 Często jednak  kraina, do której przybywali emigranci 
okazywała się miejscem, gdzie „z niejednego pieca chleb się 
jadło”, a już na pewno „ciężko trzeba było pracować na ka-
wałek chleba” i „do chleba rano wstać było trzeba”. Z drugiej 
strony, gdy kieszenie świeciły pustkami mówiono „dobry 
chleb i z ości, jak się kto wypości”. A gdy tylko udało się 
zarobić parę groszy  „chleb pracą nabyty bywał smaczny 
i syty”.  I chociaż na obczyźnie, to jednak. 

Znaczenie chleba doceniali też politycy. Okrzyk „chle-
ba i igrzysk” wzniesiony przez starorzymskiego poetę Ju-
wenalisa został wykorzystany przez cesarza Imperium 
Rzymskiego Oktawiana Augusta, który, aby zdobyć po-
pularność wśród  ludu, wydał biednym około 200 tysię-
cy bochenków chleba. Dziś też ta strategia również się 
sprawdza, gdy aspirujący do władzy i rządzący obiecują… 
więcej i więcej chleba – chociaż w naszych czasach może 
on nosić zupełnie inną nazwę.  Jednak zasada pozostaje 
ta sama, gdyż „chleb jest wielkim mówcą” i „chleb otwiera 
każde usta”. 

Jest też synonimem zależności i samodzielności wyra-
żonym w takich aforyzmach jak „czapką, chlebem i solą 
ludzie ludzi niewolą”, „cudzy chleb zazwyczaj gorzko sma-
kuje”, „kto czyj chleb je, tego piosenkę śpiewa” albo też „i ce-
sarz się nie wyrzeka żebranego chleba”. 

Jednocześnie chleb stał się jednym z najpiękniejszych 
symboli naszej umiejętności okazywania współczucia 

i dzielenia się z potrzebującymi. I może właśnie dlatego 
„chleb jest tak krótkim słowem, żebyśmy mogli prędko o niego 
poprosić”.  Chęć podzielenia się chlebem, gdy ktoś o niego 
poprosi, jako wyraz wysokich wartości duchowych znaj-
duje odzwierciedlenie w aforyzmach na całym świecie. 
W Gruzji mówi się, że „gdy proszą cię o chleb, nie dawaj 
kamienia”, w Niemczech „kto daje chleb, ten chleb znajdu-
je”, w Holandii „dziel się swoim chlebem z innymi, będzie 
smaczniejszy”, bo „dobry smak chleba, którym dzielimy się 
wspólnie, nie ma sobie równego” (francuskie). 

Smak chleba i jego wartość dla naszego zdrowia też 
zostały docenione w powiedzeniach i przysłowiach. Przyj-
mując nawet, że „nie samym chlebem człowiek żyje”, to jed-
nak „chleb każdego trzyma”, „chleb z wodą życie utwierdza-
ją”, „kto chleb jada ten mocny” i „chleb się nie przeje”. Z tym 
przejedzeniem jednak należy uważać, gdyż staropolskie 
porzekadło zaleca „zażywszy na noc chleba, stać albo cho-
dzić trzeba”. Z drugiej strony kłopoty z niestrawnością 
niekoniecznie należy wiązać z pieczywem, skoro twierdzo-
no, że „bez chleba i zwierzyna nie smakuje”.

Cóż to za pokarm ten chleb! Łączący w sobie wszyst-
ko, co dotyczy i dotyka człowieka: bezpieczeństwo ekono-
miczne, przekonania polityczne, wartości moralne i spo-
łeczne, emocje, całą kulturę z jej obrzędami – gdy chleb 
w koszyku ze święconką i gdy rodzice witają państwa mło-
dych chlebem i solą.

Może dlatego łatwo nam czasami zapomnieć, że życie 
chleba zaczyna się od małego ziarenka rzuconego w zie-
mię. O tym, jak wiele pracy potrzeba by ziarno stało się 
mąką, a następnie bochenkiem chleba kuszącym świeżym 
zapachem i wypieczoną skórką. Szacunek dla tego wy-
siłku w swoim aforyzmie zawarł Tadeusz Fungrat pisząc 
„w chlebie rzuconym w błoto chodnika sponiewierany jest 
trud rolnika”. 

Warto też pamiętać, że „kromka chleba nigdy nie spada 
inaczej tylko na posmarowaną stronę”. 

Justyna Erdo
Fot. I.Byszewska
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Polskie produkty  
w europejskim  
dziedzictwie

W unijnym rejestrze produktów regionalnych i trady-
cyjnych zarejestrowanych jest 40 produktów, wśród któ-
rych są znakomite wyroby piekarnicze i cukiernicze oraz 
regionalne wyroby mleczarskie.

PRODUKTY ZE ZNAKIEM  
CHRONIONA  
NAZWA POCHODZENIA:

Bryndza podhalańska (woj. małopolskie)
Pierwszy polski produkt, zarejestrowany w KE 

w 2007 roku. Miękki ser podpuszczkowy, wytwarzany 
na Podhalu z mleka owczego lub 
z mleka owczego z domieszką mle-
ka od krowy polskiej czerwonej. 
Ser ma lekko pikantny, ostry i sło-
nawy smak, wyrabiany jest w ba-
cówkach w czasie letniego wypasu 
owiec. Tradycje wytwarzania 
bryndzy sięgają XVI wieku i są 

związane z kulturą wędrujących wzdłuż Karpat pasterzy 
wołoskich. Bryndza jest jednym z najbardziej znanych 
polskich regionalnych produktów.

Oscypek (woj. małopolskie)
Wędzony ser z mleka owczego od owiec rasy polskiej 

górskiej lub składający się w 60% z mleka owczego i w 40 
% z mleka krowiego od krów rasy polska czerwona, wy-

twarzany od ponad 600 lat na Pod-
halu, najpierw przez osiadłych tu 
pasterzy wołoskich, a później przez 
górali tatrzańskich i beskidzkich. 
Oscypki mają charakterystyczny, 
wrzecionowaty kształt i są zdobione 
wypukłymi wzorami – każdy baca 
ma swój własny, specyficzny wzór, 
który wytłacza na serze za pomoca 

specjalnej formy („oscypiorki”). Oryginalny oscypek ma 
lekko kremową barwę, złocistą, lśniacą skórkę, lekko sło-
ny smak. Jest twardy i elastyczny. Oscypki wytwarzane są 
jedynie w okresie wypasu owiec – od końca kwietnia do 
października.

Redykołka (woj. małopolskie) 
Te niewielkie, wędzone owcze serki w kształcie zwie-

rzątek, serduszek lub małych wrzecionek, wytwarzane 

z resztek sera, pozostałych po wyrobie 
oscypków, od kilkuset lat związane 
są z kulturą pasterską podhalańskich 
górali i stanowią nieodłączny element 
obyczajowości jesiennych redyków, 
czyli uroczystych powrotów owiec 
z wypasu. Bacowie i juhasi, schodząc 
z gór, rozdawali redykołki jako prezenty dzieciom i dziew-
czętom.

Do dziś redykołki są ulubioną pamiątką przywożoną 
z Podhala przez turystów.

PRODUKTY ZE ZNAKIEM 
CHRONIONE OZNACZENIE 
GEOGRAFICZNE

Wielkopolski ser smażony (woj. wielkopolskie)
Kremowej barwy ser, o konsystencji podobnej do 

sera topionego. Wytwarzany jest 
ze zgliwiałego twarogu, może być 
z dodatkiem kminku, co nadaje mu 
charakterystyczny, pikantny smak 
i ostry zapach. Jest to produkt o się-
gającej początku XIX wieku trady-
cji, a jego recepturę prawdopodob-
nie przywieźli na ziemie polskie 
niemieccy i holenderscy osadnicy. 
Sposób wytwarzania sera przekazywany jest z pokolenia 
na pokolenie; ser smażony jest niezmiernie popularny 
i ceniony zwłaszcza w zachodniej Polsce – od Pomorza 
i Pałuk po Dolny Śląsk.

Ser koryciński swojski (woj. podlaskie)
Ser podpuszczkowy, o charakterystycznym kształcie 

spłaszczonej kuli, barwy od kremowej do słomkowej, 
w zależności od czasu dojrzewania 
(od 4 dni do kilku miesięcy). Wyra-
biany jest z mleka krowiego, niepa-
steryzowanego. Mogą być do niego 
dodawane zioła, takie jak czosnek, 
papryka, kozieradka, oregano, ba-
zylia, kminek. Smak ma łagodny, 
lekko kwaskowy, śmietankowy. 
W późniejszej fazie dojrzewania – 
pikantny, z posmakiem orzechowym. Jest to jeden z naj-
bardziej rozpoznawalnych polskich serów nizinnych. Nie-
odłącznie związany z Podlasiem, gdzie wytwarzany jest 
w gospodarstwach rolnych od dziesiątków lat w gminach 
Korycin, Janów i Suchowola.

Cebularz lubelski (woj. lubelskie)
To okrągły placek o średnicy 5-25 cm i grubości ok. 

1,5 cm z ciasta pszennego wyborowego. Na powierzchni 
znajduje się warstwa farszu składającego się z pokrojonej 
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w grubą kostkę cebuli wymieszanej 
z makiem, solą i olejem roślinnym.

Pierwsze wzmianki o cebularzu 
lubelskim i przekazywanej z pokole-
nia na pokolenie recepturze tego wy-
jątkowego, wywodzącego się z kuch-
ni żydowskiej, placka sięgają XIX 

w. „Cebularze lubelskie” jako pierwsi zaczęli wypiekać 
Żydzi zamieszkujący tereny lubelskiego Starego Miasta. 
Z czasem receptura rozprzestrzeniła się po całej Lubelsz-
czyźnie.

Andruty kaliskie (woj. wielkopolskie)
Delikatne jak mgiełka, słodkie i chrupiące wafle o kre-

mowej barwie, wypiekane w specjalnej 
okrągłej, żelaznej formie (andrutni-
ku), z delikatnej mąki pszennej, cukru 
i oleju. Andruty sprzedawane były od 
ponad stu pięćdziesięciu lat w Kaliszu 
i okolicach, jednak swoją wyjątko-
wą reputację zawdzięczają sprzedaży 
w niedzielę i święta w parku miejskim 

w Kaliszu. Były ulubionym przysmakiem spacerujących tu 
rodzin, a tradycja ich wypieku przetrwała do dziś.

Rogal świętomarciński (woj. wielkopolskie) 
Najbardziej popularny wśród poznaniaków produkt cu-

kierniczy. Tradycyjny wypiek w kształ-
cie półksiężyca, z półfrancuskiego 
ciasta, nadziewany białym makiem, 
mielonymi bakaliami (daktyle, figi, 
rodzynki) i skórką pomarańczową. Ro-
gale te wyrabiane są od ponad 100 lat 
na świętego Marcina (11 listopada), co 
związane jest z tradycją obdarowywa-

nia ubogich wypiekami poznańskich cukierników.
Obecnie nad recepturą rogali czuwa specjalna Kapituła 

Poznańskiego Tradycyjnego Rogala Świętomarcińskiego.

Kołocz śląski (woj. opolskie, śląskie)
Tradycyjne ciasto drożdżowe z makowym, serowym 

lub jabłecznym nadzieniem i koniecznie z charaktery-
styczną „posypką”, czyli kruszonką, z dużą ilością masła.

Dawniej był pieczony w kształcie koła (stąd nazwa), 
a od połowy XIX wieku na Śląsku 
ma formę prostokątną. Kołocz jest 
ciastem obrzędowym, „magicz-
nym”, o tradycjach sięgających 
wczesnego średniowiecza. Uzna-
ny za regionalną specjalność od 

Opolszczyzny po Górny Śląsk. Związany był tu od zawsze 
z najważniejszymi wydarzeniami rodzinnymi: przede 
wszystkim z weselem (młoda para obdarowuje nim osoby, 
które chce wyróżnić, a kołacz ma zapewnić jej dostatek), 

także z Komunią Świętą, stypą. Pieczony był (i jest) na 
Boże Narodzenie, Wielkanoc, odpusty, dożynki.

Chleb prądnicki (woj. małopolskie)
Tradycja wypieku tego oryginalnego chleba trwa nie-

mal nieprzerwanie od średniowiecza, kiedy był ulubio-
nym pieczywem królów i biskupów 
krakowskich. Ciemny chleb wy-
twarzany jest na zakwasie żytnim, 
wypiekany w bochenkach o owal-
nym i okrągłym kształcie. Skórkę 
ma ciemnobrązową, lekko popęka-
ną, pokrytą cienką warstwą żytnich otrąb. Miękisz chleba 
jest sprężysty, ma aromatyczny zapach żytniego zakwasu. 
Surowce: wysokiej jakości mąka żytnia i pszenna, goto-
wane ziemniaki lub płatki ziemniaczane, kminek. Ciasto 
przygotowuje się na kwasie, tradycyjną metodą pięciofa-
zową, jest ręcznie formowane.

Obwarzanek krakowski (woj. małopolskie)
Krakowscy piekarze otrzymali przywilej wypieku 

i sprzedaży obwarzanków na miejskim rynku od króla 
Jana Olbrachta już w XV wieku. Od 
tego czasu, nieprzerwanie przez po-
nad 500 lat, jest to jeden z najbar-
dziej rozpoznawalnych produktów 
tradycyjnych, związanych z Krako-
wem i jego okolicami. Obwarzanek 
wypiekany jest z mąki pszennej lub 
pszennej z dodatkiem 30% mąki żyt-
niej, ma kształt spiralnie skręconego pierścienia, zazwy-
czaj posypany jest makiem, solą, sezamem, czarnuszką 
lub kminkiem, a jego nazwa związana jest ze sposobem 
przygotowywania ciasta, które przed upieczeniem jest 
obgotowywane („obwarzane”) w wodzie, co nadaje mu 
lekko słodkawy smak.

PRODUKT ZE ZNAKIEM 
GWARANTOWANA TRADYCYJNA 
SPECJALNOŚĆ (ZNAK GTS)

Pierekaczewnik (woj. podlaskie) 
Tradycyjny wypiek mieszkających w Polsce Tatarów. 

Ma kilkusetletnią tradycję i korzenie krymskie. Jest to 
pieróg złożony z kilku cieniutkich warstw ciasta, zwinię-
ty na kształt muszli ślimaka, 
upieczony na złocisty kolor. 
Każda warstwa pierekaczew-
nika przełożona jest farszem: 
pikantnym (mięso baranie, 
wołowe, gęsina, indyk) lub 
słodkim (ser z rodzynkami, 
jabłka, śliwki).

Fot. MRiRW, I.Byszewska
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Polskie mleko 
– tradycja,  
zdrowie, smak
Mleczarstwo, które jest jedną z dziedzin 
rolnictwa o najdłuższej tradycji, zawsze 
było kojarzone z dziedzictwem kulinarnym 
oraz niepowtarzalnymi smakami lokalnych 
i regionalnych specjałów kulinarnych.

W większości polskich domów mleko i jego wyroby są 
bardzo ważne w codziennym żywieniu, bo białe sery, masła, 
kefiry, jogurty czy śmietany to prawdziwe rarytasy smakowe 
i zdrowotne. Dbałość o środowisko i wielowiekowe trady-
cje hodowlane sprawiły, że Polska ma w Unii Europejskiej 
bardzo dobre warunki do produkcji mleczarskiej. O smaku 
mleka w dużym stopniu decyduje doskonałej jakości pasza, 
zwłaszcza z naturalnych łąk z polnymi kwiatami i ziołami.

Krowie, owcze, kozie 

Dawniej mleko i jego przetwory stanowiły bardzo 
ważną część w jadłospisie ludności wiejskiej. Na nizinach 
przede wszystkim było to mleko krowie, na terenach gór-
skich także owcze, a w małych miasteczkach i osiedlach 
robotniczych również kozie. 

Krowy, owce i kozy chowano na ziemiach polskich już 
w neolicie, a od połowy II tysiąclecia p.n.e. ludzie spo-
żywali przetwory mleczne. Poza mlekiem (surowym, go-
towanym i zsiadłym), śmietaną, twarogiem oraz masłem, 
cenione były na wsiach maślanka, serwatka czy sery topio-
ne tzw. zgliwiałe. 

Produkty mleczne odgrywały ważną rolę na wsi, gdyż 
część nabiału gospodynie przeznaczały na sprzedaż na 
lokalnym rynku w mieście podczas jarmarków czy tar-
gów, roznosiły po miasteczkach i okolicznych dworach, 
wzmacniając budżety gospodarstw.

Na pastwisku, w oborze i w mleczarni

W tradycyjnej kulturze chłopskiej dojeniem krów 
i przetwarzaniem mleka zajmowały się kobiety, latem 

na pastwisku trzy razy dziennie, a zimą w oborze dwa 
razy. Na terenach górskich mleko owcze przetwarzali 
mężczyźni wypasający owce na wysoko położonych pa-
stwiskach. 

Do połowy XIX w. mleko przerabiano w prosty spo-
sób na masło i sery, głównie na własne potrzeby. Przełom 
nastąpił w II połowie XIX w., kiedy to mleczarstwo wy-
odrębniło się jako przemysł, który do dziś dynamicznie 
się rozwija.

Ważną częścią mleczarstwa jest wyrób serów. Umiejęt-
ność tę wykorzystywano na ziemiach polskich od kilku 
wieków. W dawnej Polsce na nizinach wyrabiano wyłącz-
nie sery twarogowe, z grzanego, w sposób naturalny ski-
słego mleka. Sery podpuszczkowe znane były wyłącznie 
w Karpatach. Sztukę serowarstwa karpackiego przynieśli 
do Polski z Bałkanów w XIV i XV w. wędrowni paste-
rze – Wołosi. Natomiast umiejętność wyrobu serów pod-
puszczkowych na tereny nizinne przywędrowała później, 
bo w XVI i XVII w., z osadnikami holenderskimi.

Skopek, odstojnik, masielnica

Wielkie było bogactwo naczyń i urządzeń wykorzysty-
wanych podczas dojenia i przetwarzania mleka. Mleko, 
podczas dojenia, trafiało do skopka, czyli naczynia z kle-
pek; do przecedzania używano kawałka płótna zwanego 
powązką lub cedzidłem. W późniejszych czasach zastąpiły 
ją gęste sitka. 

Śmietanę zbierano drewnianą łyżką o szerokim i pła-
skim czerpaku, zaś odciągano ją wykonanym z gliny od-
stojnikiem (odciągaczem) lub wirówką (centryfugą). 

Na zdęciach od lewej: Wielkopolski ser smażony,  oscypek,  ser biały
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Do wyrobu masła używano masielnicy, zwanej 
w różnych regionach Polski kierzynką, kierznią, tłuczką,  
bijanką, bojką – tłuczkową, kołyskową, wirnikową.

Sery twarogowe powstawały natomiast w prasie przy-
bierającej formę ławki – klinowej, śrubowej.

 Wyroby mleczne w polskim dziedzictwie

Wśród 1788 produktów tradycyjnych zarejestrowanych 
na krajowej Liście Produktów Tradycyjnych, 111 stano-
wią wyroby mleczarskie (stan na 10 kwietnia 2018 r.). To 
różnorodne sery, masła, śmietany, kefiry, maślanki, mleko 
surowe i zsiadłe, tzw. „miód z maślanki”, czyli słodki, gęsty 
krem; lody.

Tradycyjne specjały z mleka to m.in. ser kozi łomnicki 
(woj. dolnośląskie), lody koronowskie (woj. kujawsko-
-pomorskie), masło z Bychawy (woj. lubelskie), ser kozi 
zamkowy (woj. lubuskie), ser twarogowy z siary (woj. 
łódzkie), oscypek/oszczypek (woj. małopolskie), ser ziem-
ny z Kornicy (woj. mazowieckie), domowy ser parzony 
z kminkiem (woj. opolskie), śmietana lasowiacka (woj. 
podkarpackie), ser podpuszczkowy dojrzewający Wiżaj-
ny (woj. podlaskie), miód z maślanki (woj. pomorskie), 
bryndza wołoska wędzona (woj. śląskie), jędrzejowski 

twarożek śmietankowy (woj. świętokrzyskie), mleko zsia-
dłe (woj. warmińsko-mazurskie), gzik wielkopolski (woj. 
wielkopolskie), ser bałtycki (woj. zachodniopomorskie). 

Z rejestru widać, że każdy region ma charakterystycz-
ne dla siebie wyroby związane z jego terytorium (krajo-
brazem, ukształtowaniem terenu, warunkami przyrodni-
czymi) kulturą oraz tradycją.

Haczyk na turystów

Mleko i wyroby mleczarskie to gratka dla turystów 
kulinarnych, tym bardziej że Polska jest czołowym ich 
producentem w Unii Europejskiej. Mamy ku temu, jak 
wcześniej wspomniano, doskonałe warunki: łąki i pastwi-
ska zajmują około trzech mln hektarów, stanowiąc ponad 
20 proc. powierzchni użytków rolnych. 

Rośnie liczba konsumentów szukających tradycyjnych 
i regionalnych produktów żywnościowych w miejsce wy-
twarzanych przemysłowo. 

Na wzrost konsumpcji mleka i produktów mlecznych 
wpływa także ich różnorodność, połączenie wysokiej ja-
kości składników z unikalnym smakiem. Na rosnące za-
interesowanie wyrobami wpływ ma również ich prezen-
towanie i możliwość zakupu podczas licznych wydarzeń 
kulinarnych w skansenach, na szlakach kulinarnych, 
w wioskach tematycznych. 

Na przykład amatorzy lokalnych serów twarogowych 
i podpuszczkowych mogą wybrać się na wyprawę szla-
kiem małych serowarni, uczestniczyć w imprezach po-
święconych nabiałowi czy skorzystać z oferty żywieniowej 
w gospodarstwach agroturystycznych. Takie wyjazdy łączą 
degustację tradycyjnych regionalnych produktów z po-
znawaniem produkcji wyrobów spożywczych.

Atrakcją są pokazy kulinarne prezentujące dawne spo-
soby ubijania masła, pobierania śmietany, wyrobu serów. 
Odtwarza się potrawy z mleka i produktów mlecznych 
z dawnej kuchni chłopskiej czy dworskiej. 

Wszystkie te sposoby, głęboko są osadzone w polskiej 
kulturze ludowej, stanowiąc magnes przyciągający tury-
stów z kraju i zagranicy.

dr inż. Dominik Orłowski, 
Wyższa Szkoła Turystyki 

i Języków Obcych w Warszawie; 
dr inż. Magdalena Woźniczko, 

Wyższa Szkoła  Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Fot. D. Orłowski, I. Byszewska

Na zdęciach od lewej: masło chmielnickie,  mulka (żeńczyca), lody lubartowskie

Wyrób sera białego – Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach
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Nowocześni i wierni tradycji 
Produkty mleczne na całym świecie wytwarzane są od co najmniej 9 tysięcy lat. Masło, twarogi, sery, jogurty… lista jest 

długa. Każdy konsument może wybrać to, co najbardziej mu smakuje. Ostatnio coraz częściej sięga się po produkty z cer-
tyfikatami. Charakterystyczny znak na opakowaniu „Jakość Tradycja” gwarantuje wysoką jakość, doskonały surowiec i tra-
dycyjny sposób wytwarzania. Prezentujemy trzy spółdzielnie mleczarskie, których produktom znak ten został przyznany. 

Z  MIŁOŚCI DO MLEKA

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie po-
wstała 8 stycznia 1928 roku z inicjatywy ks. Józefa Barsz-
czewskiego. Ksiądz został też jej pierwszym prezesem. Od 
początku istnienia Spółdzielnia należała do Związku Re-
wizyjnego Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej.

Po 4 latach istnienia, w 1932 roku, Spółdzielnia zrze-
szała już 295 członków. Kolejnym, długoletnim prezesem 
Spółdzielni została właścicielka folwarku Skawinek – Wa-
leria Skawińska. Zakład znajdował się wówczas w budyn-
ku należącym do Gminnej Spółdzielni w Bychawie. Plac, 
na którym obecnie mieści się zakład produkcyjny, wyku-
piono około 1936 roku.

Spółdzielnia początkowo skupowała 
około 1,5 tysiąca litrów mleka dziennie. 
W czasie okupacji, chociaż mleka było 
niewiele, Spółdzielnia nie przerwała swo-
jej działalności. Produkowano w niej sery 
twarogowe, ser trapistów, masło i śmietanę. 
Po wojnie kontynuowano produkcję, w latach pięćdzie-
siątych XX wieku zaczęto organizować pierwsze punkty 
skupu.

W roku 1973 do OSM w Bychawie przyłączono te-
ren OSM Krzczonów i   rozpoczęto produkcję kazeiny. 
Produkowano również masło w beczkach dębowych; 
masło miało znak jakości i było eksportowane za granicę, 
między innymi do Wielkiej Brytanii. Od stycznia 1981 
roku OSM w Bychawie obejmowała swoim zasięgiem 
aż 5 gmin: Bychawę, Krzczonów, Jabłonnę, Strzyżewice 
i Zakrzew. Mleko skupowano od 6 tys. dostawców w 40 
punktach skupu (średnio dziennie około 70 tys. litrów).

Od 2000 r. w OSM w Bychawie rozpoczęto wdraża-
nie systemu zarządzania jakością HACCP, który został za-

twierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii pięć 
lat później. Od listopada 2006 r. Spółdzielnia posiada sta-
tus zakładu unijnego.

Do dzisiaj Spółdzielnia sukcesywnie się rozwija. Dba 
o surowiec do produkcji, pozyskując go z terenów po-
zbawionych wielkiego przemysłu, a więc czystych eko-
logicznie. Nawiązuje współpracę z włoskimi serowarami. 
Współpraca opiera się głównie na produkcji tradycyjnej, 
włoskiej mozarelli. W październiku 2017 roku OSM By-
chawa wprowadziła nową markę Lublanka, nawiązującą 
do tradycji Polski wschodniej. Lublanka łączy jakość tra-
dycyjnych produktów z innowacyjnym podejściem do 
promocji nabiału. Przy produkcji Lublanki wprowadzono 
nową formę promocji produktów wysokiej jakości, głów-
ny nacisk kładąc na zdrowy styl życia i slow life.

Największym atutem produktów Spółdzielni jest, 
nie zmieniający się od początku jej istnienia, sposób wy-
twarzania: bez dodatków konserwujących i barwników. 
Produkty z Bychawy to źródło witamin, białka i wapnia. 
Sposób wytwarzania i ręczne formowanie nawiązują do 
tradycji lubelskiej wsi, dzięki temu smaki bychawskich 

wyrobów przez cały czas pozostają niezmienione. 
Surowiec do produkcji dostarczany jest z ob-

szarów czystych ekologicznie. Tereny 
bychawskie należą do naj-

czystszych zakątków Polski 
wschodniej.

W Spółdzielni produ-
kuje się mleko, śmietanę, 
kefir, masło tradycyjne 
i maślankę, a najbardziej 

znanym produktem jest ser 
twarogowy. Dzięki specjalistom do 

tradycyjnego sposobu wytwarzania stosuje się 
nowe technologie o najwyższych standardach euro-

pejskich.
OSM Bychawa szczyci się aż czterema produktami ze 

znakiem „Jakość Tradycja”, są to: Twaróg chudy z Bycha-
wy, Twaróg półtłusty z Bychawy, Twaróg tłusty z Bychawy 
oraz Masło z Bychawy. Spółdzielnia może pochwalić się 
nagrodą „Perła 2014” za masło extra z Bychawy, wpisem  
na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, wyróżnieniem na MLEKO EXPO 
2012.

Zdjęcia OSM Bychawa
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NIEPOWTARZALNY SMAK 
TWAROŻKU BABUNI

Mleczarnia w Michowie ma  długą, prawie wiekową, 
historię. Początkowo w starej chacie wytwarzano głównie 
masło. W 1954 r. rozpoczęto  budowę nowoczesnego za-
kładu mleczarskiego, a 1 sierpnia 1957 z inicjatywy 15 
osób założono Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Mi-
chowie. W ubiegłym roku Spółdzielnia „Michowianka” 
świętowała swoje 60-lecie.

Z biegiem lat mleczarni przybywa-
ły obiekty produkcyjne i punkty skupu 
mleka, wzrastała produkcja. W trosce 
o środowisko naturalne w roku 1994 
przy „Michowiance” została 
oddana do użytku spełnia-
jąca europejskie standardy 
oczyszczalnia ścieków. Od 
początku produkowano tu 
masło, ser Edamski, kaze-
inę kwasową oraz twarogi. 
Już w latach 60. XX wieku 
wytwarzano „twaróg chudy 
krajanka” pakowany ręcznie 
w pergamin. „Michowianka” 
konsekwentnie korzysta z wieloletnie-
go doświadczenia i tradycyjnych receptur.

Dziś źródłem sukcesów SM „Michowianka”  jest no-
woczesna technologia, dbałość o detale i wierność tradycji 
oraz ogromne doświadczenie pracowników. Istotna jest 
też ścisła kontrola na każdym etapie produkcji. Tradycyj-
ny, „wiejski” smak produkty ze Spółdzielni zawdzięczają 
mleku z ekologicznie nieskażonych regionów Lubelszczy-
zny, terenów o czystym powietrzu, wodzie i glebie.

Oferta Spółdzielni jest bogata i różnorodna:  twaro-
gi, sery dojrzewające typu holenderskiego i szwajcarskie-
go, jak również mleko spożywcze, masło, maślanka, ke-
fir, śmietana, galanteria mleczarska oraz inne produkty 
mleczne. W Spółdzielni działa nowoczesna linia zagęsz-
czania serwatki.

Tradycyjnie wytwarzane produkty z „Michowianki” 
mają wyjątkowy smak i zachowują wysoką jakość. Do-
wiodły tego z sukcesem sta-
rając się o certyfikat „Jakość 
Tradycja”. Znak otrzymały 
produkty: Twarożek Babuni 
Tłusty z Michowa i Twaro-
żek Babuni Półtłusty z Mi-
chowa. Twarożki powstają 
z doskonałego krowiego 
mleka, pochodzącego z wła-
snej bazy surowcowej. Wy-
różniają się pośród innych 

twarogów, dostępnych na rynku  smakiem kojarzącym się 
z domowymi wytworami sprzed lat. Są aksamitne i kre-
mowe. To źródło łatwo przyswajalnego białka i czynnych 
soli mineralnych, w tym wapnia. Nie zawierają też kon-
serwantów, barwników, zagęstników, wzmacniaczy zapa-
chu i smaku.

Dzięki tradycyjnej recepturze również Masło Eks-
tra z Michowa  otrzymało certyfikat „Jakość Tradycja”. 
Ono także ma niepowtarzalny „wiejski” smak i aromat. 

Jest aksamitne i delikatne, produkuje się je tylko 
z naturalnych składników. Jest bogate 
w witaminy A, D, E i K. Nie zawie-
ra konserwantów, olejów roślinnych 
(tylko tłuszcz mleczny), zagęstników, 

wzmacniaczy zapachu i smaku. 
Masło to już w przeszłości 

było często doceniane, 
o czym świadczą 

liczne nagrody 
i wyróżnienia.
Dzięki znakowi 

„Jakość Tradycja” 
znacznie zwięk-
szyła się  sprzedaż 

produktów. Firma 
zyskała możliwość uzy-

skania funduszy na promocję, 
a także pozyskiwania środków finansowych 

z Unii Europejskiej (PROW). Prezentacje produktów 
w mediach, udział w prestiżowych imprezach, targach, 
degustacjach, konferencjach i  szkoleniach przyniosły 
zarówno wymierne efekty materialne, jak i niewymier-
ne – znak pomógł w kojarzeniu produktu z regionem, 
z którego pochodzi. Klienci są bardziej świadomi zalet 
produktów.

Spółdzielnia nie zamierza poprzestać na dotychczaso-
wych sukcesach. Planuje dalszy rozwój technologii, roz-
szerzenie asortymentu i ciągłe podnoszenie jakości. Aby 
zwiększyć sprzedaż, zamierza zabiegać o kolejnych klien-
tów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Promowanie 
produktów ze znakiem „Jakość Tradycja” ma im w tym 
bardzo pomóc.

Zdjęcia SM „Michowianka”
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W POSZUKIWANIU  
STRZAŁKOWSKIEGO MASŁA

Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie 
(woj. wielkopolskie) jest w powiecie słupeckim jedynym 
przedsiębiorstwem zajmującym się przetwórstwem mleka. 
Jest też spadkobierczynią ponad stuletniej tradycji prze-
mysłowego przerobu mleka, a także kontynuatorką chlub-
nych tradycji spółdzielczości mleczarskiej na tym terenie.

Spółdzielnia była powoływana dwukrotnie. Pierwsze 
Zebranie Założycielskie Spółdzielni Mleczarskiej w Strzał-
kowie odbyło się 9 lipca 1939 roku. Wybuch II wojny 
światowej uniemożliwił podjęcie działalności gospodar-
czej. 7 kwietnia 1945 roku, z inicjatywy Związku Rewi-
zyjnego Spółdzielni Mleczarskich w Poznaniu, odbyło 
się Zebranie Założycielskie, w którym wzięło udział 57 
producentów mleka ze Strzałkowa i jego okolic. Urucho-
mienie Spółdzielni pozwoliło na podjęcie dzierżawy kom-
pletnego poniemieckiego zakładu mleczarskiego w Strzał-
kowie, przejętego 20 stycznia 1945 roku przez Skarb 
Państwa. W okresie międzywojennym zakład ten działał 
pod nazwą „Bracia Baenninger & Spółka w Strzałkowie – 
Mleczarnia parowa i fabryka sera”, w czasie wojny zaś pod 
nazwą „Den Molkereibesit ze Hern Herbert Baenninger 
in Strahlan”, produkując masło i trzy rodzaje sera.

Dogodna lokalizacja oraz specyfika i struktura gospo-
darstw rolnych na terenie działania Spółdzielni były czyn-
nikami sprzyjającymi szybkiemu jej rozwojowi. Już pod 
koniec 1949 roku zrzeszała 268 członków i dysponowała 
funduszem udziałowym wartości 222.610 zł. 29 marca 
1969 roku Walne Zgromadzenia Delegatów Spółdziel-
ni Mleczarskiej w Strzałkowie i Spółdzielni Mleczarskiej 
w Cieninie Kościelnym podjęło uchwałę o połączeniu 
obu spółdzielni. Nowy podmiot nosił nazwę „Spółdziel-
nia Mleczarska” z siedzibą w Słupcy i zakładami produk-
cyjnymi w Cieninie Kościelnym i w Strzałkowie. Po kilku 
latach siedzibę Spółdzielni przeniesiono do Strzałkowa.

W wyniku decyzji administracyjnych w 1976 roku 
Spółdzielnia straciła osobowość prawną na rzecz powo-
łanej Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Koninie, 
stając się jej zakładem, któremu podporządkowano rów-
nież na prawach zakładu byłą Spółdzielnię Mleczarską 
w Witkowie i należący do Spółdzielni Mleczarskiej we 
Wrześni zakład w Pyzdrach. W 1980 roku nastąpiło reak-
tywowanie Spółdzielni w Strzałkowie pod nazwą Okręgo-
wa Spółdzielnia Mleczarska.

Przemiany społeczno-polityczne z przełomu lat 80. 
i 90. przywróciły spółdzielczości pełną samodzielność, wią-
zało się to jednakże z nowymi wyzwaniami polegającymi 
na konieczności dostosowania prowadzonej działalności 
do warunków gospodarki rynkowej. Priorytetem stało się 
pozyskanie rynków zbytu dla produkowanych wyrobów, 
dostosowanie wielkości zatrudnienia do realnych potrzeb, 

a także wprowadzenie zmian organizacyjnych, gwarantują-
cych sprawne zarządzanie Spółdzielnią.

W 1992 roku została zmieniona nazwa Spółdzielni na 
Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców. W latach 1992-
1995 częściowo wymieniono park maszynowy, wdrożono 
do produkcji nowy asortyment wyrobów i przystąpiono 
do restrukturyzacji  bazy surowcowej, m.in. wprowadza-
jąc bezpośredni odbiór mleka z gospodarstw rolnych. 
W drugiej połowie lat 90. XX w. skupiono się na kon-
centracji produkcji, ograniczając zarazem asortyment wy-
twarzanych wyrobów. W tym czasie zamknięto zakłady 
produkcyjne w Pyzdrach i Cieninie Kościelnym.

W latach 2003-2004 została przeprowadzona grunto-
wana modernizacja zakładu w Strzałkowie. Powstał nowo-
czesny obiekt przemysłowy spełniający wszelkie wymogi 
sanitarno-weterynaryjne, wdrożono system bezpieczeństwa 
zdrowotnego żywności HACCP. Modernizację zakładu 
kontynuowano w latach 2010-2013, koncentrując się  na 
przedsięwzięciach inwestycyjnych służących ochronie śro-
dowiska naturalnego – wybudowano podczyszczalnię ście-
ków i zmodernizowano kotłownię.

Spółdzielnia ma w swojej ofercie wiele produktów: 
sery twarogowe: śmietankowy, półtłusty, chudy; mleko 
spożywcze: 2%, 3,2%; śmietany i śmietanki; masło; napo-
je mleczne fermentowane. Wśród nich cztery mają znak 
„Jakość Tradycja”: twaróg śmietankowy ze Strzałkowa, 
twaróg wiejski ze Strzałkowa, twaróg półtłusty ze Strzał-
kowa, masło ze Strzałkowa.

Posiadanie znaku „Jakość Tradycja” umożliwiło SMU 
Strzałkowo pozyskanie pomocy z funduszy unijnych 
z działania 3.2. Wzrasta świadomość konsumencka: wia-
domo, że dla kupującego coraz ważniejsza jest metoda 
wyrobu produktów, jakość, surowiec, receptura, posiada-
nie znaków jakościowych, opakowanie. Konsument  coraz 
częściej  szuka wyrobów z małych, lokalnych firm z unika-
towymi certyfikatami np. „Jakość Tradycja” potwierdzają-
cymi wysoką jakość produktu.

SMU Strzałkowo ma bogate, perspektywiczne plany: 
wejście ze swoimi produktami do sklepów w całej Polsce, 
wprowadzenie na rynek dwóch nowych produktów, a tak-
że rozbudowę zakładu.

Zdjęcie SMU
Teksty: Grażyna Kurpińska

   DOBRE PRAKTYKI
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Jak promować  
polskie mleko?
Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych 
powstały z mocy Ustawy z dnia 22.05.2009 roku. 
Jest ich 9 – środki pochodzą ze składek rolników 
i producentów, i przeznaczone są na promocję 
poszczególnych branż.

Cel Ustawy był jednoznaczny – Polska posiada skarb 
jakim jest najwyższej jakości żywność, w tym surowce, 
z których jest wytwarzana i trzeba ją wspierać promocyj-
nie i marketingowo wśród rodzimych konsumentów i na 
rynkach zagranicznych. 

Cele Funduszu Promocji Mleka to:
   wzrost spożycia mleka i budowanie dobrego PR wo-

kół mleka i produktów mlecznych 
  wsparcie eksportu polskich produktów mlecznych.
  zwiększenie zainteresowania produkcją mleka wśród 

młodych rolników i – co się z tym wiąże - zatrzyma-
nie migracji ze wsi do miast

  przygotowanie kadry kontynuującej produkcję mleka
  wzmocnienie pozycji polskich organizacji w UE oraz 

na świecie
  wzmocnienie artykulacji polskich interesów na forach 

unijnych oraz światowych. 
W celach szczegółowych strategii znajdujemy działa-

nia na rzecz wsparcia spożycia mleka wśród najmłodszych 
przez kontynuację wieloletnich kampanii prowadzonych 
cyklicznie, dzięki czemu kształcone i utrwalane są nawyki 
konsumentów od najmłodszych lat. 

Kolejny cel to działania informacyjne i i edukacyjne, 
których celem jest budowa pozytywnego wizerunku wo-

kół mleka i przetworów mlecznych. Dalszy cel szczegó-
łowy wymieniony w Strategii to wypracowanie pozycji 
europejskiej i światowej dla kilku polskich produktów 
mlecznych. 

Wiedza na temat zjawisk zachodzących na rynku to 
kolejny cel Strategii, polegający na bieżącym analizo-
waniu i przekazywaniu informacji o sytuacji rynkowej 
branży w sposób usystematyzowany i analityczny. Także 
wzrost wiedzy na temat walorów polskich produktów 
mlecznych na arenie krajowej i międzynarodowej. Fun-
dusz Promocji Mleka zadbał również, żeby w jego Strate-
gii nie zabrakło wsparcia przedsiębiorców w pozyskiwa-
niu nowych kontraktów handlowych dla eksportu poza 
UE nadprodukcji mleka. I kolejny cel to utrzymanie 
czołowej pozycji wśród europejskich liderów produkcji 
i przetwórstwa mleka, dzięki działaniom na arenie mię-
dzynarodowej. 

W trosce o dobry i wysokiej jakości surowiec znalazła 
się także w Strategii popularyzacja chowu bydła mlecznego 
oraz prezentacja postępu hodowlanego, szczególnie wśród 
młodych rolników. Jest to zbieżne z celami jakie realizuje 
również Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 
takimi jak wspieranie systemów jakości produktów mle-
czarskich, w szczególności wolnych od GMO. Wszystkie 
cele i przesłania zawarte w Strategii Promocji mleka były, 
są i będą realizowane przez tradycyjne media, Internet, 
media społecznościowe i spotkania bezpośrednie.

J.Z. 
Fot. Ewa Sieniarska

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ma 
w tych funduszach dwóch przedstawicieli: w Funduszu 
Promocji Ziaren i Zbóż jest Prezes Zarządu PIPRiL Iza-
bella Byszewska zaś w Funduszu Promocji Mleka – Wice-
prezes Zarządu, Jan Zwoliński.



Szukaj produktów mlecznych ze znakiem „Jakość Tradycja”
To jedyny polski sysTem 

cerTyfikacji produkTów Tradycyjnych !

Zapraszamy na spotkania w regionach 
producentów tradycyjnych wyrobów mlecznych

informacje: 
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

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

Projekt „Polskie mleko gwarancją jakości i smaku” sfinansowany jest z Funduszu Promocji Mleka

Polskie produkty mleczne ze znakiem „Jakość Tradycja” to:

 surowiec najwyższej jakości
 sprawdzony proces produkcji
 naturalne składniki i tradycyjny smak
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Położenie geograficzne Japonii decyduje o specyfice 
jej kultury kulinarnej. Kraj ten, wulkaniczny 
i zagrożony trzęsieniami ziemi, w 70 proc. pokryty 
górami, nie miał warunków do rozwoju rolnictwa. 

 Japońskie rolnictwo ogranicza się do uprawy ryżu, 
pszenicy, jęczmienia oraz warzyw i owoców. Hodowla ma 
drugorzędne znaczenie. Bardzo ważną dziedziną gospodar-
ki jest rybołówstwo. Charakterystyczną cechą tradycyjnej 
kuchni japońskiej jest niewielka ilość potraw mięsnych. 
Za sprawą wpływów buddyjskich, począwszy od drugiej 
połowy VII wieku, przez długi czas panował  w Japonii 
zakaz spożywania mięsa zwierząt, obowiązujący nie tylko 
mnichów, lecz wszystkich mieszkańców kraju. Dotyczył 
on jedynie mięsa ssaków, dozwolone było więc jedzenie 
ryb i innych zwierząt wodnych, jak również dzikiego ptac-
twa. Japończycy zaczęli powszechnie jeść mięso dopiero 
w latach 1868-1912. Dzięki obfitości warzyw i niskiej ka-
loryczności potraw, kuchnia japońska powszechnie uwa-

żana jest za bardzo zdrową. W przeciwieństwie do filozofii 
kulinarnej Zachodu i Chin, gdzie wysoko ceni się przy-
rządzanie potraw przy użyciu wyrafinowanych techno-
logii, ideą kuchni japońskiej jest ograniczenie ingerencji 
człowieka do minimum i spożywanie jedzenia w stanie jak 
najbardziej zbliżonym do naturalnego. Klasycznym przy-
kładem takiej prostej potrawy jest sashimi, gdzie surowa 
ryba jest jedynie cięta na cieniutkie kawałki i doprawiana 
sosem sojowym oraz chrzanem wasabi. W Japonii sashimi 
uchodzi za najsmaczniejszy sposób podania ryb.

Bogactwo japońskich smaków
Mimo to kuchnia Japonii ze względu na jej zróżnico-

wanie regionalne i bogactwo smaków jest wyjątkowa. Ja-
pończycy żyją w zgodzie z rytmem przyrody i każdej porze 
roku przypisane są określone potrawy. Nowy Rok kojarzy 
się z wykwintnymi daniami, które oprócz zalet smako-
wych i estetycznych mają również zalety praktyczne: po-
zostają świeże przez kilka dni, a przyrządzone w ostatnich 

W restauracji Chagayu - ryż z dodatkiem zielonej herbaty Taki zestaw na drogę można kupić na każdej stacji.

Złoty Pawilon, Kioto Kuchnia jak dzieło sztukiKuchnia jak dzieło sztuki
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dniach grudnia pozwalają rodzinom japońskim świętować 
przy wspólnym stole, bez potrzeby częstego zaglądania do 
kuchni. Wiosną pojawiają się pierwsze pędy bambusa, 
które stanowią składnik zup, przystawek i potraw z ma-
karonem. Podczas letnich upałów Japończycy najchętniej 
sięgają po grillowanego węgorza, a jesienią po pieczoną 
sajrę. Jesienią na japońskich stołach pojawiają się grzyby 
matsutake – jeden z największych specjałów japońskiej 
kuchni. Zimą popularne są dania gotowane. Przyrządza 
się je w wielkich garnkach stawianych na stole na przeno-
śnej kuchence, każdy nakłada sobie porcję bezpośrednio 
z garnka na talerz. 

Aby poznać klimat i specyfikę japońskiego gotowa-
nia, warto sięgnąć do reportażu znanej pisarki Joanny 
Bator („Japoński wachlarz. Powroty”; Warszawa, WAB 
2011, s.370), która, poza fascynującym opisem japoń-

Sushi 
To dzisiaj najbardziej znana japońska potrawa w pol-
sce. wszystkie potrzebne składniki można bez trudu 
znaleźć w większych sklepach. oto jeden z warian-
tów łatwy do przygotowania. 

składniki dla dwóch osób:
½ kg specjalnego ryżu do sushi (ma krótkie, pękate 
ziarenka);
6 alg nori
200 g łososia
długi ogórek
pasta wasabi
sos sojowy
imbir marynowany
przygotowanie maków, czyli kawałków sushi
najpierw gotujemy ryż do miękkości i wyjmujemy 
z garnka dopiero jakiś kwadrans  po ugotowaniu. 
do ugotowanego ryżu dodajemy kilka łyżek octu 
ryżowego, odrobinę soli i cukru. ryż pozostawiamy 
w naczyniu do ostygnięcia. algę nori układamy na 
matce bambusowej matową stroną do góry, po-
krywając ryżem mniej więcej 1/3 jej powierzchni, 
na ryżu układamy pocięte kawałki świeżego ogór-
ka,  łososia i imbiru, można dodać odrobinę pasty 
wasabi. składniki zwijamy za pomocą matki bam-
busowej przygotowując rodzaj roladki , roladkę 
kroimy ostrym nożem, by jej nie zniekształcić po-
dajemy z sosem sojowym i pastą wasabi.

skich obyczajów obserwowanych podczas 
10-letniego pobytu w tym kraju, przedstawia 
swoje kulinarne doznania. Na przykład opi-
suje japoński zwyczaj jedzenia rybki fugu: „… 
jej wątroba i żeńskie gonady zawierają jedną 
z najbardziej niebezpiecznych trucizn. Tetro-
dotoksyna znajdująca się w ciele fugu jest sto 
dwadzieścia razy bardziej zabójcza niż cyjanek; 
ilość wystarczająca, by uśmiercić dorosłego 
człowieka zmieściłaby się na czubku szpilki, 
cała zaś ryba zawiera ilość mogącą zgładzić 30 
osób. (…) Jedzenie fugu ma wartość przede 
wszystkim symboliczną i zaspokaja inne pra-
gnienia niż głód. Pozwala ucztującym mieć 
świadomość, że należą do klubu wyrafinowa-

nych koneserów, którego przedstawiciele goto-
wi są ryzykować życie dla nowego doznana kulinarnego. 
Takie podejście jest charakterystyczne dla mieszkańców 
imperium smaku.” Dowiadujemy się, że rocznie w Japo-
nii zjada się dziesięć tysięcy ton tego potencjalnie tru-
jącego rybiego mięsa, przy czym ofiarą tego przysmaku 
pada ok. 100 „pechowców” jak to ujmuje autorka repor-

Świątynia Miyajima

   CUDZE SMAKI – JAPONIA

Przyrzadzanie potrawy metodą teppan-yaki (podgrzewanie na goracej płycie)
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tażu. Joanna Bator zwierza się, że nie bez sporych obaw, 
zgodziła się przyjąć zaproszenia znajomego Japończyka 
i jadła fugu… opisuje też inne swoje „kulinarne przygo-
dy” jak na przykład propozycja zjedzenia żywej krewetki, 
tej próbie jednak autorka nie zdołała sprostać.

Odmienność tradycji kulinarnych Japonii
Europejczykom, którym jedzenie kojarzy się głównie 

z zaspokojeniem głodu, a dopiero w dalszej kolejności 
jako czynność mająca pewien aspekt towarzyski, trudno 
jest zrozumieć wielkie przywiązanie Japończyków do wy-
glądu potraw, które według nich powinny być nie tylko 
pięknie podane, ale wręcz stopień wyrafinowania estety-
ki samej potrawy i sposób jej aranżacji powinien dorów-
nywać dziełom sztuki zdobniczej. Niemal każda pozycja 
z japońskiego menu przypomina dzieło sztuki, które 
wręcz żal jeść. Strona wizualna japońskich potraw jest 
bowiem niezwykle ważna, a jej oszałamiający efekt osiąga 
się przy użyciu prostych składników i środków. Na przy-
kład rozmaitych metod krojenia, odpowiedniego doboru 
kształtów i kolorów dań. Nawet ilość sosu sojowego na 
talerzyku jest ściśle określona. Bardzo ważne są naczynia. 
Prostokątne i kwadratowe talerze i miseczki, pałeczki do-
pełniają estetycznego spektaklu na stole. Dania podawa-
ne są na tacach i ustawiane w ściśle określonej kolejności: 
miseczka z ryżem stoi zwykle po lewej stronie, a z zupą po 
prawej. Za nimi stawia się trzy miski z daniami głównymi. 
Na samym dole tacy ułożone cieńszą stroną w lewo leżą 
pałeczki., ale japońska kuchnia jest nie tylko przeżyciem 
estetycznym.

Jedzenie w Japonii jest najzdrowsze
Tutejsze jedzenie jest uważane za najzdrowsze na świe-

cie. Dieta jest bardzo uboga w cholesterol, tłuszcz i kalo-
rie, a bogata w żelazo. Pomimo iż Japończycy stanowią 
tylko 2 proc. populacji ziemi, spożywają 10 proc. świa-
towej produkcji ryb. Wielu Japończyków jada ryby co-
dziennie, przede wszystkim tłuste takie jak: łosoś, świeży 
tuńczyk, makrela, sardynki i śledź. Z racji dużego spożycia 
ryb Japończycy jedzą mniej czerwonego mięsa, które jest 
stosunkowo drogie i ze względu na dużą zawartość nasy-

conych kwasów tłuszczowych uważane za niezdrowe. Czę-
ścią prawie wszystkich tradycyjnych japońskich potraw 
jest soja. Może być podawana w formie serka tofu, sosu 
sojowego czy pasty z soi. Produkty sojowe zmniejszają ry-
zyko wystąpienia chorób serca i obniżają ciśnienie krwi. 
Dodatkowo pomagają utrzymać niski poziom cholestero-
lu. W Japonii na co dzień do posiłków podaje się zieloną 
herbatę. Uważa się, że zielona herbata reguluje ciśnienie, 
obniża poziom cukru we krwi, pobudza układ odporno-
ściowy, obniża poziom cholesterolu oraz spowalnia proces 
starzenia się. Japońska dieta ma przewagę nad zachodnią 
z powodu wysokiego spożycia warzyw kapustnych, takich 
jak kapusta, brokuły, brukselka, kapusta pekińska, kala-
fior, jarmuż i rukiew wodna. Powszechnie stosowane jako 
dodatek lub przekąska w kuchni japońskiej są wodorosty. 
Japońskie jedzenie jest zawsze podawane w małych por-
cjach, na wielu talerzach i miskach. Tradycyjne japońskie 
porcje stanowią połowę porcji podawanych na zachodzie. 
Nawet najzdrowsze potrawy serwowane są w małych ilo-
ściach. Japońska dieta wpływa na długowieczność, a także 
związana jest z niską częstotliwością występowania chorób 
metabolicznych.

 Anna Grelewska
Fot. Kinga Jaźwińska, 

Anna Grelewska, 
Wikipedia

Przy pisaniu tekstu 
korzystałam z „Tradycji kuli-
narnych Japonii” Magdaleny 

Tomaszewskiej-Bolałek, 
wyd. Hanami, Warszawa 

2006 r.  s.172 i „Japońskiego 
wachlarza. Powroty” Joanny 

Bator, wyd. WAB, Warszawa 
2011 r s. 370 oraz ze stron 
internetowych Ambasady 

Japonii

Kamakura

Składniki takoyaki Takoyaki potrawa z ośmiornicy

   CUDZE SMAKI – JAPONIA
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Ryby i… mleko
Kuchnia szwedzka zawsze chłonęła prze-
pisy kulinarne z innych krajów. Na prze-
łomie XVI i XVII w. głównie z Francji 
i Polski. Wpływy naszej kuchni to m.in. 
szczupak zapiekany z cebulą i jabłkami, 
gołąbki czy klopsiki, zwane przez Szwe-
dów köttbullar. Kuchnia szwedzka wciąż 
przyjmuje potrawy z innych krajów np. 
sushi, pizzę, kebab i falafel. Może jednak 
pochwalić się również własnymi tradycyj-
nymi daniami.

Wiele charakterystycznych potraw to 
dania z ryb. Nic dziwnego – położenie nad 
morzem w sposób oczywisty zapewnia dostęp do wielu 
ich gatunków. Można nawet stwierdzić, że ryby stanowią 
podstawę tej kuchni.

Król śledź

Śledzie są bardzo popularne w Szwecji i przyrządza się 
je na wiele sposobów. Podobnie jak inne gatunki ryb do-
stępne są w wersji suszonej, kiszonej i wędzonej. Charak-
terystycznym dla Szwecji sposobem przygotowania śledzi 
jest kiszenie (surströmming – kiszony śledź). Zapach tej 
potrawy sprawia, że mało kto poza Szwedami jest w stanie 
ją zjeść. Chyba że zatka nos.

Połowy śledzi – odbywające się w kwietniu i maju 
– to bardzo ważne wydarzenie. Świeżo złowione ryby 
od razu trafiają do puszek, w których zachodzi proces 
kiszenia. Śledzie muszą być gotowe na 24 czerwca, kie-
dy obchodzone jest święto powitania lata (midsommar). 
Tego dnia jest to najważniejsza potrawa. Warto podkre-
ślić, że sposób przygotowania i spożywanie śledzi w ta-
kiej postaci ma tradycję sięgającą średniowiecza. Kiszone 
śledzie podaje się najczęściej z lubianym i popularnym 
chrupkim pieczywem, kwaśną  śmietaną, ziemniakami 
i czerwoną cebulą. 

Szwedzi przyrządzają śledzie także na słodko-kwaśno, 
z przyprawami korzennymi i winem typu marsala, a na-
wet z whisky. Podobnie jak Polacy, jedzą ryby z chlebem 
lub ziemniakami, najchętniej młodymi.

Bardzo lubianą rybą jest też łosoś. Podaje się go m.in. 
w postaci marynowanej w koprze i soli (gravadlax) lub 
wędzonego z warzywami. Ważne miejsce w kuchni 
szwedzkiej zajmują także gęste, sycące zupy rybne, które 
doskonale rozgrzewają zimą.

Ryb nie może też zabraknąć w tortach kanapkowych, 
z których Szwecja słynie. Najczęściej są podawane z łoso-
siem i krewetkami. To główne danie wielu imprez i uro-
czystości rodzinnych. 

Bardzo lubiane są także krewetki i raki. W sierpniu 
dania z nich stanowią główną atrakcję organizowanych 
wówczas festynów (kräftskivor). Miłość do raków jest tak 
wielka, że właśnie w sierpniu Szwedzi obchodzą święto 
raka. W tym czasie ten skromny skorupiak widoczny jest 
wszędzie, nawet na serwetkach i sztućcach; stanowi też 
ważny element wystroju lokali. Raki również przyrządza-
ne są na wiele sposobów.

Renskav i szynka

Tradycyjna kuchnia szwedzka to nie tylko ryby. Popu-
larne są również dania mięsne i jarskie. Potrawą z mięsa 
o długiej historii są wymienione już klopsiki köttbullar, do 
dziś na jednym z pierwszych miejsc w rankingu popularno-
ści. Przygotowuje się je z mięsa wieprzowego, wołowo-wie-
przowego, a ostatnio także z drobiowego, jako zdrowszego.

Północna część Szwecji słynie z hodowli reniferów 
i dań z mięsa tych zwierząt. Popularny jest na przykład 
regionalny renskav, czyli suszone lub mrożone podłużne 
kawałki mięsa reniferów smażone na patelni. 

Południe Szwecji słynie z tradycyjnych szynek, kiełbas, 
smażonego peklowanego boczku czy puddingu z wieprzo-
wej krwi (blodpudding). 

Szynka to jedna z najbardziej tradycyjnych potraw. Na 
świątecznym stole i przy innych ważnych okazjach podaje 
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się ją w wersji gotowanej i zapiekanej z musztardą, mio-
dem i tartą bułką. 

Ciekawe jest to, że przez długi czas mięsem luksuso-
wym była wołowina i mało kto mógł sobie na nie pozwo-
lić. Ostatnio jest coraz popularniejsza. Najbardziej znane 
dania z wołowiny w kuchni szwedzkiej to befsztyk ze sma-
żoną cebulą i gulasz wołowy.

Z dań jarskich na pierwszy plan wysuwają się zapie-
kanki, głównie z ziemniakami i cebulą.

Otwartość Szwedów na kulinarne nowinki widać na 
każdym kroku. Gdy w Polsce o kiełkach mało kto słyszał, 
oni mieli je w ofercie nawet w hotelu kategorii turystycznej.

Mleko do obiadu

Szwedzi wypijają bardzo dużo mleka, niemal do każ-
dego posiłku. Co nas może dziwić - nawet do obiadu. 
Najchętniej sięgają po mleko schłodzone. 

Bardzo popularnym napojem jest także kawa. Nasi 
sąsiedzi wypijają jej bardzo dużo. Najwięcej ze wszyst-
kich nacji. Z mocniejszych trunków sięgają najczęściej po 
piwo, wino lub wódkę. Ten pierwszy napój jest łatwo do-
stępny, natomiast sprzedaż mocniejszych alkoholi, w tym 
bardzo lubianej brandy (brännvin) jest ograniczona. Takie 
trunki dostępne są wyłącznie w wyznaczonych sklepach. 

Wprost uwielbianym napojem jest owocowy cydr 
w wersji wytrawnej i słodkiej. Bardzo popularny jest także 
glögg, napój przyrządzany z czerwonego wina, migdałów, 
rodzynek i pomarańczy, niekiedy wzmacniany innym al-
koholem. W sklepach spożywczych dostępny jest w wersji 
zawierającej alkohol, nie więcej niż 2, 25 proc.

Coś na deser

W kuchni szwedzkiej znajdzie się też coś dla łasuchów. 
Do wyboru są liczne słodkie wypieki i ciasta, a także buł-
ki drożdżowe z cynamonem posypane drobnym cukrem. 
Dużo jest również różnego rodzaju słodkich tart owoco-
wych. W karnawale najpopularniejszą słodkością jest sem-
la, czyli miękka, delikatna bułeczka drożdżowa upieczona 
z dodatkiem kardamonu, wypełniona masą marcepanową 
i udekorowana śmietaną.

Szwedzki stół

Jeśli piszemy o kuchni szwedzkiej, nie można choć-
by nie napomknąć o szwedzkim stole, który znany jest 
chyba pod każdą szerokością geograficzną. Ten sposób 
podawania potraw, czyli otwarty bufet z różnymi drob-
nymi potrawami, oznacza „stół z kanapkami” i przyjął się 
bez zastrzeżeń w wielu miejscach. Pewnie jednak niewielu 
z nas wie, skąd wzięła się tradycja takiego aranżowania 
posiłku. Ma ona długą historię, sięga XVIII w., czasów, 
gdy w Szwecji odległości między domostwami/gospodar-

stwami były bardzo duże. Gospodarze zapraszając rodzi-
nę, znajomych czy sąsiadów, nigdy nie byli pewni, kiedy 
goście się zjawią. W sukurs przyszło rozwiązanie nazwa-
ne szwedzkim stołem. Na stole stawiano wszystkie dania 
i przekąski, a goście sami decydowali o tym, co będą jedli 
i w jakiej kolejności. Od nich też zależało, kiedy sięgną 
po talerz. 

Przy okazji kilka słów o tradycyjnym szwedzkim obie-
dzie. Najczęściej składa się on z pięciu dań. Jako pierwsze 
podawane są przystawki: śledzie, twarde sery i pieczywo; 
w następnej kolejności dania z ryb; potem sałatki i zimne 
dania mięsne. Kolejny etap to potrawy na ciepło i dania 
bezmięsne. Posiłek kończy deser. 

Tekst i zdjęcia: Jolanta Zientek-Varga

Szwedzkie klopsiki (köttbullar)

Składniki 
½ kg mięsa mielonego (wieprzowo-wołowe-
go, tylko wieprzowego lub drobiowego), 1 su-
cha kajzerka lub 80 g bułki tartej, 1 duże jajko 
od kury zielononóżki, 200 ml mleka 2%, 1 ce-
bula drobno posiekana, 1 łyżka drobno posie-
kanego koperku lub natki pietruszki, szczypta 
mielonej kolendry, sól, pieprz, do smażenia 
oliwa lub olej.

Przygotowanie 
Mięso wymieszać z bułką tartą, jajkiem, mle-
kiem i cebulą. Dodać koperek lub natkę, ko-
lendrę, sól i pieprz. Zagnieść na gładką masę 
i uformować niewielkie kulki (nieco większe 
niż orzechy włoskie). Klopsiki można najpierw 
ugotować w bulionie warzywnym (30 minut), 
a później obsmażyć lub od razu usmażyć.
Można podać z ziemniakami, żurawiną, ogór-
kiem kiszonym.
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Młyn 
i motolotnia
Na Mazowszu, niedaleko 
Pułtuska znajduje się wieś 
Gąsiorowo. Osiedlili się w niej 
państwo Machnaczowie. Na 
starym młynarskim siedlisku 
stworzyli dom i miejsce pracy – 
„Młyn Gąsiorowo”.

Młyn Gąsiorowo jako obiekt 
turystyki wiejskiej, powstał z fa-
scynacji… lotnictwem! To właśnie 
lotnictwo – baloniarstwo i moto-
lotniarstwo, skłoniło nas do poszu-
kania miejsca niedaleko lotniska w Chrcynnie, byśmy 
mogli w weekendy uprawiać sporty lotnicze na wsi, poza 
Warszawą. Szukaliśmy siedliska z budynkami gospodar-
czymi, w których moglibyśmy przechowywać sprzęt lot-
niczy. Trafiliśmy do wsi Gąsiorowo, gdzie kupiliśmy sta-
re, bardzo zniszczone siedlisko młynarskie. – opowiada 
Adriana Machnacz, współwłaścicielka obiektu turystyki 
wiejskiej „Młyn Gąsiorowo” w Gąsiorowie. – Początko-

Zupa opieńkowa  PERŁA 2012
Składniki:
Opieńki miodowe kiszone lub świeże, kości 
lub mięso wołowe i wieprzowe, 
warzywa smakowe (pietruszka, marchewka, 
seler, por, cebula), przyprawy (sól, ziele angiel-
skie, liść laurowy, pieprz, majeranek), ziemnia-
ki, masło, mąka, śmietana. 
Z kości lub mięsa oraz warzyw ugotować wy-
war. Wyjąć mięso, do wywaru dodać ziemniaki 
obrane i pokrojone w kostkę, a także opieńki i 
przyprawy. Gotować na wolnym ogniu aż ziem-
niaki staną się miękkie. Zaprawić śmietaną. 

wo siedlisko pełniło funkcję domu weekendowego i ma-
gazynu na sprzęt, jednak szybko okazało się, że żyje się 
tu wspaniale. Podjęliśmy więc decyzję, by osiąść w Gą-
siorowie na stałe. 

Po prawie trzech latach mieszkania w Gąsiorowie 
wybudowaliśmy maleńki pensjonat, w budynku dawnej 
wozowni urządziliśmy „Gospodę” z kuchnią regionalną. 
Zaczęliśmy przyjmować gości oraz organizować małe 
przyjęcia rodzinne. Gości i zleceń przybywało i przyby-
wało. Zdecydowaliśmy się na rozbudowę. Tak powstał 
obiekt turystyki wiejskiej, w którym znajduje się restaura-
cja z miejscami dla 60 osób, chata biesiadno-bankietowa 
na 120 osób i całkiem duża baza noclegowa. 

Nazwa obiektu „Młyn Gąsiorowo” to ukłon w stronę 
historii siedliska, bo było to siedlisko młynarskie. Mły-
narz prowadzący młyn miał też dom i gospodarstwo. Na 
początku XX wieku napędzała młyn maszyna parowa, 
w latach 30. została zmieniona na potężny silnik diesla, 
który napędzał młyńską maszynerię aż do lat 70., kiedy 
młyn spłonął.

Wizytówka – przecieraki

W restauracji proponujemy potrawy kuchni północ-
nego Mazowsza. Na naszych stołach zawsze znajdują się 

dania sezonowe. Do ich przygotowywania wyko-
rzystujemy lokalne surowce i przepisy kulinarne, 
z których część udostępniły nam tutejsze gospo-
dynie domowe. Wiedzę i receptury czerpiemy też 
z publikacji pani Hanny Szymanderskiej, która, 
dopóki żyła, stale nas motywowała i inspirowała. 
Większość potraw w naszym menu powstało na 
podstawie jej przepisów

Daniem stanowiącym naszą wizytówkę są prze-
cieraki – szare kluski ziemniaczane, które podaje-
my jako samodzielne danie z dodatkiem skwar-
ków, cebulki i kruszonego twarogu. Podajemy  
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je również jako dodatek do naszego „szlagieru”, czyli policz-
ków wołowych w sosie grzybowym, za które to dostaliśmy 
„Perłę 2014”. Menu na imprezy okolicznościowe ustalamy 
indywidualnie z każdą rodziną czy firmą, by dostosować je 
do oczekiwań i gustów klienta. 

Pozyskiwanie surowców na naszym terenie to wspa-
niała sprawa! W sąsiedztwie znajduje się gospodarstwo 
i tłoczarnia Krzysztofa Kowalskiego, który wytwarza 
wspaniałe oleje – lniany i rzepakowy. Jego produkty to 
podstawowe oleje w naszej kuchni. Niedaleko mieszka 
pan Wojtek – producent kilku odmian ziemniaków, 
u którego „kontraktujemy” odpowiednie ilości określo-
nych odmian. Różnych odmian używamy do przygoto-
wywania różnych dań, na przykład odmianę „Katania” 

do przecieraków i cepelinów, a „Ignacego” do gotowa-
nia. Pod Pułtuskiem pan Tadzio ma sad, kupujemy od 
niego najlepsze w regionie śliwki na powidła i do mary-
nowania, to również „źródło” kilku odmian jabłek, także 
tych dawnych i zapomnianych. Gdybym miała opowie-
dzieć o wszystkich naszych dostawcach, nie wystarczyło-
by nam czasu.

Mamy wielu stałych klientów, są to rodziny z dziećmi 
ale też różne firmy i organizacje. Odwiedza nas regu-
larnie grupa rowerzystów, którzy, aby zjeść u nas obiad 

przemierzają rowerami ok. 100 km! Wśród naszych 
stałych klientów są też biura podróży specjalizujące się 
w turystyce autokarowej, zarówno tej dziecięcej, jak i tej 
„dorosłej”. 

Szefem kuchni jest mój mąż, Jacek Machnacz, który 
wrócił do zawodu kucharza po 20 latach przerwy i od-
nalazł się w nim doskonale – o czym świadczą liczne na-
grody, które zdobywają jego potrawy. W sezonie pracuje 
u nas kilkanaście osób. Jeżeli obsługujemy duże imprezy, 
zdarzają się i takie na 1000 osób, wówczas korzystamy 
z firm zewnętrznych, które wspomagają nas swoim sprzę-
tem i pracownikami. 

Nie tylko restauracja… 

„Młyn Gąsiorowo” to nie tylko restauracja, ale też 
dość ważne miejsce na turystycznej mapie Mazowsza. Tu 
można wypocząć przez kilka dni, można przenocować 
w trakcie objazdowej podróży po regionie albo uczestni-
czyć w sezonowej imprezie. Mamy niedzielne akcje pod 
nazwą: „Rodzinny obiad w Gąsiorowie”, organizujemy 
imprezy taneczne, Andrzejki, Sylwester… Na zamówie-
nie przygotowujemy kolacje tematyczne, mamy wiele 
scenariuszy np. „Ziemniak w kuchni północnego Ma-
zowsza”. Obsługujemy wycieczki szkolne, które przyjeż-
dżają do nas na różne warsztaty, m.in. pieczenie chleba, 
lepienie pierogów, nauka kulturalnego zachowania przy 
stole i wiele innych. Mamy kilkadziesiąt cieszących się 
dużą popularnością autorskich programów edukacyj-
nych dla dzieci. 

W kuchni przygotowujemy też własne wyroby, jednak 
dostępne są tylko dla gości naszej „Gospody”. W ofercie 
są m.in. chleb pszenno-żytni na zakwasie, smalec z czosn-
kiem, jabłkiem i majerankiem, omasta z gęsiny, pasta ja-
jeczna, kiełbasa z dzika, gęsie pipki i wiele innych pysz-
ności. Są też konfitury, powidła i dżemy – wyjątkowe są 
nasze konfitury z porzeczki i dżem z wiśni. 

Wysłuchała: Grażyna Kurpińska
Zdjęcia archiwum prywatne Państwa Machnaczów
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OD GEDYMINA 
DO MIŁOSZA
Jest tajemnicze Wilno, pomarańczowo-zielone, 
zwłaszcza wieczorem, gdy siedzisz jakby w butelce od piwa 
Drzemią budowle baroku, a w nich jak w szafach 
przezacnych świeczniki zdradliwych kształtów, ballady, 
zmarłe perfumy.

(K. I. Gałczyński, Elegie wileńskie, 1935) 

WILNO to na Litwie najważniejsze miasto, jej stolica. 
Miasto o największej powierzchni w krajach bałtyckich, 
duży ośrodek gospodarczy, finansowy, przemysłowy oraz 
węzeł komunikacyjny kolejowy i drogowy, port lotniczy, 
ośrodek kulturalny i naukowy. Pięknie otoczone zielenią, 
położone wśród jezior Pojezierza Wileńskiego. Wodnego 
bogactwa dopełnia rzeka Wilejka – miasto leży w dolinie, 
przy jej ujściu do Wilii. Ma piękną Starówkę z wąskimi, 
krętymi uliczkami, jakby stworzonymi do spacerów. To 
miasto zabytków z Uniwersytetem Wileńskim (powsta-
łym w 1579 r.) na czele, a także cenny zespół obiektów 
zabytkowych wpisany na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO w 1994. To także wielki ośrodek religijny; 
ponad 40 kościołów rzymskokatolickich, w tym sanktu-
arium Matki Bożej Ostrobramskiej, sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego, Bazylika archikatedralna, a także ok. 20 
cerkwi prawosławnych, kościoły protestanckie, 3 synagogi 
żydowskie, kienesa karaimska i cerkiew staroobrzędow-
ców. Był też meczet, ale został zniszczony w latach 50. 
ubiegłego wieku.

Burza dziejów
Miasto nad Wilejką miało burzliwą historię. Pierwsza 

pewna wzmianka pochodzi dopiero z roku 1323 z listu 
wielkiego księcia Giedymina do papieża Jana XXII. Wie-
lokrotnie zdobywali je i niszczyli Krzyżacy. W 1387 r.  
wielki książę litewski i król polski Władysław Jagiełło, 
w konsekwencji zawartej unii z Polską w Krewie, zorgani-
zował w Wilnie uroczystość chrztu Litwy. Wtedy też Wil-
no uzyskało prawa miejskie magdeburskie, w 1413 wielki 
książę Litwy Jagiełło ustanowił w Wilnie województwo 
wileńskie, które do 1793 roku wchodziło w skład Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego.

W 1441 r. Kazimierz Jagiellończyk potwierdził prawa 
miejskie Wilna. Najświetniejszy okres w dziejach miasta 

to czasy zygmuntowskie. Powstała wówczas mennica, 
arsenał, młyny, most na Wilejce, liczne szpitale i pałace. 
Pracowali tu architekci i rzeźbiarze włoscy. Wilno stało się 
miastem wielu narodowości. W 1579 r. król Stefan Bato-
ry założył Akademię prowadzoną przez jezuitów, zalążek 
późniejszego Uniwersytetu Wileńskiego. Miasto było dla 
Żydów „Jerozolimą Północy” (hebr. Jeruszalaim szel ca-
fon). Działała tu jedna z najwybitniejszych szkół talmu-
dycznych na świecie.

W XIX wieku w Wilnie rozwijały się liczne patriotycz-
ne organizacje np. filaretów i filomatów, Związek Patrio-
tyczny i Towarzystwo Szubrawców. Przez miasto i okolice 
przetoczyły się powstania listopadowe i styczniowe. We-
dług spisu ludności z 1897 r., Litwini w Wilnie stanowili 
2% ludności, a Polacy 30,1%.

W grudniu 1862 uruchomiono Kolej Warszawsko-
-Petersburską, której Wilno stało się ważnym węzłem. 
Było bardzo ważnym miejscem rozwoju nauki i kultu-
ry: w 1906 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 
a w 1912 r. – Biblioteka Wróblewskich.

Dwudziesty wiek to czas walki o miasto, okupacji nie-
mieckiej i sowieckiej oraz wojny polsko-litewskiej. Czas ten 
zakończyło wkroczenie 9 października 1920 r. wojsk Lucja-
na Żeligowskiego i proklamowanie utworzenia Litwy Środ-
kowej. 20 lutego 1922 r. Sejm Litwy Środkowej przyjął 
uchwałę o włączeniu Litwy Środkowej do Polski; Wilno zo-
stało stolicą województwa wileńskiego. Po dramatycznych 

Cerkiew Ikony Matki Bożej Okolice Wilna, zamek w Trokach

Ostra Brama 
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wydarzeniach II wojny światowej Litwę razem z Wilnem 
włączono do Związku Radzieckiego. Po 1944 r. większość 
polskich mieszkańców została przesiedlona. Od tego czasu 
w Wilnie zaczęli masowo osiedlać się Litwini i Rosjanie.

Ruchy niepodległościowe zapoczątkowane w czerw-
cu 1988 r. przez Litewski Ruch na Rzecz Przebudowy 
(Sąjūdis) nasiliły się w 1990 r., a w styczniu 1991 r. doszło 
do starć pod wieżą telewizyjną. 11 marca 1990 r. Litwa 
ogłosiła deklarację niepodległości, Wilno jest stolicą nie-
podległej Litwy.

Polskie tropy
Związki Wilna i Polski widać w każdej dziedzinie. Stąd 

pochodzili ludzie kultury, nauki, architektury, sztuki wpi-
sani do panteonu polskich znakomitości. Poczynając od 
poetów i pisarzy: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackie-
go, Władysława Syrokomli, Ignacego Potockiego, Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, Józefa Mackiewicza, Stanisława 
Cata-Mackiewicza, Antoniego Gołubiewa, Pawła Jasienicy, 
Czesława Miłosza, Tadeusza Konwickiego, Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego, przez naukowców i podróżników: 
Ignacego Domeykę, Joachima Lelewela, Józefa Łukaszewi-
cza, Edwarda Römera, Irenę Sławińską; a także działaczy 
politycznych polskich i żydowskich. Z Wilnem, w różnych 
okresach swego życia, związani byli znani aktorzy: Stani-
sław Jasiukiewicz, Emil Karewicz, Zygmunt Kęstowicz, 
Igor Śmiałowski, Hanka Bielicka, Hanka Ordonówna czy 
Danuta Szaflarska. Nie sposób wszystkich wymienić!

W Zułowie, 
niedaleko Wilna, 
urodził się mar-
szałek Józef Pił-
sudski, autor nie-
podległej Polski. 
Po jego rodzinnym 
dworku nawet ślad nie pozostał. Zawsze czuł się związany 
z tą niewielką miejscowością nad Myrą. Aż do końca – 
na wileńskiej Rossie na zawsze zostało jego serce w gro-
bie ukochanej matki. Cmentarze wileńskie – to dopiero 
jest wędrówka polskimi śladami! Cmentarz na Antokolu, 
a właściwie trzy cmentarze: resztki cmentarza przykościel-
nego w obrębie ogrodzenia kościoła św. Piotra i Pawła, 
cmentarz parafii pod wezwaniem tych świętych oraz były 
cmentarz wojskowy i ten najstarszy – Bernardyński, wę-
drówkę można zakończyć na tym najbardziej znanym, na 
Rossie.

Dzisiejsze Wilno jest głównym ośrodkiem polskiej 
kultury i nauki na Litwie, działają tu m.in. od 1960 r. 
Polskie Studio Teatralne, trzy lata później uruchomiono 
działający do dzisiaj Polski Teatr. Już po 1989 r. powstały: 
Fundacja Kultury Polskiej na Litwie im. Józefa Montwił-
ła, Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, Związek 
Harcerstwa Polskiego na Litwie, Związek Polaków na Li-
twie, Uniwersytet Polski w Wilnie, Dom Kultury Polskiej 
oraz wydział Uniwersytetu w Białymstoku.

 ***
O Wilnie, jego historii, zabytkach, związkach z Pol-

ską warto przeczytać w obszernej 
monografii „WILNO. Dzieje i ob-
raz miasta” Ryszarda Jana Czarnow-
skiego i Eugeniusza Wojdeckiego 
(wyd. Jedność).

Tekst: 
Grażyna Kurpińska

Zdjęcia:  Copyright opracowania 
graficznego i składu albumu 

– Eugeniusz Wojdecki

Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćko z pomnikiem świętej siostry Faustyny - pierw-
sze i jedyne jak na razie hospicjum na Litwie zostało otwarte w Wilnie w 2012 r., 
dzięki staraniom przybyłej z Polski, siostry Michaeli Rak ze Zgromadzenia Sióstr 
Jezusa Miłosiernego.

Kamienica z mieszkaniem Juliusza Słowackiego Uniwersytet im. Stefana Batorego

Domy, w których mieszkali Piłsudscy w Wilnie:  
ul. Trocka, ul. Świętej Anny, ul.  Bakszta
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   KULINARNE HISTORIE

Kawa 
Kawę podaje się dziś na całym 
świecie, ale szukając odpowiedzi na 
pytania: „kto i kiedy odkrył kawę?” 
wchodzimy w świat legend i bajko-
wych opowieści. 

Za najstarszą, pisaną wzmiankę o ka-
wie uważa się informację zawartą w tek-
ście pisma z roku 575 n.e. odnalezionego 
w Jemenie. Legenda głosi, że odkrywcami rośliny o magicz-
nym działaniu byli mnisi, którzy przypadkiem dostrzegli 
wpływ ziaren kawy na umysłową sprawność i skuteczne 
zwalczanie senności. Jest też opowieść o arabskim pasterzu 
kóz, Kaldim, który poskarżył się imamowi w meczecie, że 
jego kozy zamiast spać, są w nocy bardzo ożywione. Imam 
postanowił wyjaśnić przyczynę nocnej aktywności kóz, i od-
krył, że kozy przed snem jedzą ziarna kawy. Z ziaren kawy 
zebranych na krzakach ulubionych przez kozy imam spo-
rządził aromatyczny napój, który Arabowie później nazwali 
„Winem podarowanym Arabom przez Allaha”. Żucie owo-
ców i ziaren kawy dla poprawy kondycji umysłowej było 
bardzo popularne wśród Beduinów wędrujących w karawa-
nach przez pustynię.  Powszechnie spożywano aromatyczny, 
esencjonalny płyn z kofeiną otrzymywany przez gotowanie, 
albo zalewanie wrzątkiem rozdrobnionych ziaren, Nim 
w 1687 r. pojawiły się w Europie ręczne młynki do kawy, 
ziarna rozdrabniano w moździerzach, 
albo w kamiennych żarnach. Publiczne 
kawiarnie dostępne dla męskiej klien-
teli stały się popularne już w połowie 
XV wieku. Zwyczaj spożywania kawy 
rozpowszechnił się w Konstantynopo-
lu, po tym, jak sułtan Selim I (1512-
1520) opanował Egipt, w którym 
dużo wcześniej delektowano się kawą. 

Kawa z tygielka
Sposób przyrządzania czarnej kawy „po turecku” jest 

wciąż popularny na Bliskim Wschodzie i południu Eu-
ropy i, oczywiście, w Turcji. Do niewielkiej ilości zimnej 
wody, około ćwierć szklanki, do miedzianego lub mosięż-
nego tygielka wsypuje się dwie łyżeczki zmielonej kawy 
i łyżeczkę cukru. Na wolnym ogniu trzykrotnie doprowa-
dza się kawę do granicy wrzenia, po czym całość, razem 
z fusami, wlewa się do filiżanki. Z czasem wprowadzano 
rozmaite urządzenia, w których, do przyrządzania kawy 
bez fusów wykorzystywano parę wodną i wrzątek. 

Porwanie sadzonek
Opowieść o największym producencie kawy na świecie, 

jakim jest Brazylia łączy się z rokiem 1727, kiedy to wład-
ca Portugalii, Jan V Wspaniałomyślny wysłał Francisca de 
Mello Palhetę z tajną misją zdobycia u Francuzów sadzo-

nek kawy. Palheta uwiódł żonę francuskiego 
gubernatora, która pożegnała go ogromnym 
bukietem kwiatów, z ukrytymi w nich sa-
dzonkami kawy. Dzięki temu Brazylia stała 
się największym, światowym producentem 
kawy, dzisiaj stanowiącej ponad połowę jej 
eksportu na światowe rynki.

A w Polsce...
W popularyzacji spożycia kawy w Eu-

ropie mieliśmy swój niemały udział. Stało się to za spra-
wą wiktorii wiedeńskiej Jana III Sobieskiego. Bilans tego 
zwycięstwa to bardzo szybko zapomniane sojusze i… trzy-
sta worków kawy odnalezionych w obozie w popłochu 
opuszczonym przez Turków. Jan III Sobieski znał zalety 
kawy, ale zapas: „magicznych ziaren” zgromadzony przez 
Turków podarował dzielnemu oficerowi, Jerzemu Fran-
ciszkowi Kulczyckiemu, który otworzył pierwszą kawiar-
nię w centrum Wiednia. 

W roku 1645 na Placu św. Marka w Wenecji powstała 
kawiarnia dla arystokracji. W portowych miastach Eu-
ropy można było wypić kawę przy składach kupieckich. 
W Hamburgu pierwszą kawiarnię otwarto w roku 1696, 
a w Polsce w 1700 r. w portowym Gdańsku. 

Tekst i zdjęcia Maciej Zdzienicki

Plantacja kawy na Kostaryce, fot. Internet



Szukaj produktów zbożowych ze znakiem „Jakość Tradycja”
To jedyny polski sysTem 

cerTyfikacji produkTów Tradycyjnych !

Zapraszamy na spotkania w regionach 
producentów tradycyjnych wyrobów zbożowych

informacje: 
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

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

Projekt „Polskie zboże gwarancją jakości i smaku” sfinansowany jest z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

Polskie produkty zbożowe ze znakiem „Jakość Tradycja” to:

 surowiec najwyższej jakości
 sprawdzony proces produkcji
 naturalne składniki i tradycyjny smak
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OD JEROZOLIMY DO SANTIAGO DE COMPOSTELA. Podróże do najsłynniejszych 
sanktuariów chrześcijaństwa Pietro Tarallo (Wyd. ARKADY)

Autor – reporter, podróżnik, fotograf – znany jest ze zdjęć do albumów poświęconych 
klasztorom, europejskim sanktuariom i do przewodników turystycznych. Ta publikacja po-
kazuje czytelnikom sanktuaria od Azji do Ameryki, od Afryki do Europy. Mamy okazję od-
wiedzić liczne święte miejsca i poznać łączące się z nimi tradycje religijne. Dzięki albumowi 
dowiadujemy się, że najświętsza Maria Panna i Dzieciątko Jezus, święci i męczennicy czczeni 
byli nie tylko w Kościele katolickim, ale również przez Ormian, Koptów, wyznawców prawo-
sławia i protestantów. Przepiękne zdjęcia to uczta dla oczu i zachęta do podróży połączonych 
z poznawaniem dzieł sztuki stworzonych na chwałę Boga.

SMAKI KUCHNI WŁOSKIEJ. Sztuka kulinarna i najlepsze potrawy (Wyd. JEDNOŚĆ) 
To smakowita pochwała włoskiej kuchni. Lektura książki pozwala podróżować przez ku-

linarne Włochy i poznawać opisy warzyw, owoców, serów. Interesujące są opisy ryb, owoców 
morza i makaronów. I, co bardzo ważne, wina. Długa lista produktów i dań, które sprawiły, że 
kuchnia włoska należy nie tylko do najsmakowitszych, ale również do najzdrowszych. Apetycz-
ne zdjęcia stanowią caość z tekstami, pełnymi ciekawostek i anegdot. Są tu również przepisy 
kulinarne i opisy tradycyjnych włoskich sposobów przyrządzania potraw. Uzupełnieniem części 
albumowej są dwa eseje znakomitych znawców kuchni włoskiej, profesorów Umberto Galim-
berti i Giovanni Ballarini.

WSZYSTKIE PORANKI ŚWIATA.  Elisa Paganelli, Laura Ascari (BUCHMANN)
Autorki skoncentrowały się na śniadaniach. Proponują przepisy z 41 krajów. Od tak zna-

nych jak strudel (Austria) czy brioszki (Włochy) albo grzanki z sosem serowym (Walia), do 
egzotycznych puree z owoców platanu (Dominikana), pasta z bobu (Egipt), pieczona owsianka 
(Alaska), czarny ryż z kremem kokosowym (Tajlandia)… Tradycyjne, związane z klimatem da-
nego kraju, z jego kulturą, zdrowe, jakże inne od naszych polskich śniadań. Autorki kulinar-
ną śniadaniową podróż zilustrowały pięknymi zdjęciami oraz rysunkami, unaoczniając klimat 
miejsc, z których dania pochodzą.

PSZCZOŁY. Opowieść o pasji i miłości do najważniejszych owadów na świecie. (Wydaw-
nictwo Literackie) Joachim Petterson

Lubię pszczoły! Pozwalają odpocząć – ich jednostajne brzęczenie działa wyciszająco, a efekt 
pracy – miód – zaspokoi apetyt każdego łakomczucha. Ich rola w przyrodzie jest nie do prze-
cenienia: „Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia” – to zdanie 
przypisywano przez lata Albertowi Einsteinowi. Pszczelarze, biolodzy, ekolodzy biją na alarm, 
organizują akcje ratowania tych owadów. Autor książki wpisuje się w ten nurt, pszczelarstwo 
to jego pasja. Ze znawstwem i zaangażowaniem opowiada o pszczołach, zakładaniu pasiek 
i wszystkich pracach z nią związanych Lekko, ale konkretnie, na serio, ale z humorem dzieli się 
swoim doświadczeniem. Bardzo dobra lektura na wiosnę! GaKa 

   SMACZNE KSIĄŻKI

   ZAPROSILI NAS
  Ambasady 20 państw na spotkanie świąteczne (Boże 

Narodzenie) dla przedstawicieli zajmujących się sekto-
rem rolnictwa w Auli Kryształowej na SGGW.

  Ptak Warsaw Expo na: II edycję Międzynarodowych 
Targów Turystycznych; II edycję Międzynarodowych 
Targów Motoryzacyjnych; IV Targi Dni Alergii i 
Nietolerancji Pokarmowej oraz IV Targi Ecoorgani-
ca; III edycję Międzynarodowych Targów „Warsaw 
Pack”.

  KGW „Polne kwiaty” w Kościelnej Wsi na V edycję 
„Najlepsza gęsina na św. Marcina”.

  Park Naukowo-Technologiczny w Płońsku oraz Kla-
ster Bezpieczna Żywność na spotkanie z producentami 
rolno-spożywczymi z Mazowsza oraz na Zgromadzenie 
Członków Klastra.

  Rada Nadzorcza i Zarząd Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Bychawie na obchody 90-lecia istnie-
nia Spółdzielni. 



Pierwszy w Polsce system jakościowy 
dla produktów tradycyjnych

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

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

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

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

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

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

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

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

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