
Magazyn Informacyjny Polskiej Izby Produktu Regionalnego

Numer 20, marzec-kwiecień 2016, ISSN 2084-1671

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

SMAK i TRADYCJA

Wywiad z Ministrem  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Krzysztofem Jurgielem

Nowy projekt PIPRiL: 
„Jakość Tradycja” na polskich 
szlakach kulinarnych

V edycja konkursu  
dla szkół gastronomicznych

Lokalnie i regionalnie 
dla turystów

Sprzedaż bezpośrednia 
na Węgrzech





Polska Izba Produktu  
Regionalnego i Lokalnego

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

w Polsce

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

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

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

lokalnych i regionalnych produktów do obrotu gospodar-
czego;

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

nych i lokalnych.

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

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

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

Oddziały regionalne i Kanclerze:
Łodzkie: kanclerz – Stanisław Staniszewski,  
kontakt:  46/874 62 98; e-mail: intersol@intersolar.com.pl;
Lubelskie: prezes – Elżbieta Wójcik 
kontakt: tel. 502 287 502: wojcikela-502@wp.pl;
Podkarpackie: kanclerz – Alina Becla,  
kontakt: 17/226 42 308;  e-mail: a.becla@wp.pl;
Świętokrzyskie: prezes – Ireneusz Bęben,  
kontakt 663 196 373, ireneusz.beben@wp.pl; 
Wielkopolskie:  prezes – Magda Gąsiorowska,  
kontakt: tel. 507 052 802, 61/810  76 29 w 78,  
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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e-mail: izba@produktyregionalne.pl
Redakcja: Izabella Byszewska: tel. 505 175 578,
  Grażyna Kurpińska: tel. 504 081 707 
Fot. okładka – Time Machine
DTP: Anna Czerwiec 
Druk: drukarnia Akcydens

3

Szanowni Państwo!
Turyści na całym świecie cenią lokalne 

smaki – szukają ich w miejscowej gastro-
nomii, oczekują w hotelach, zajazdach, go-
spodarstwach agroturystycznych. W wielu 
krajach już od dawna więc stało się normą 
umieszczanie w turystycznej ofercie lokal-
nych specjałów. Jednocześnie coraz inten-
sywniej rozwija się nowa gałąź turystyki 
– turystyka kulinarna.  Powstają już pro-
fesjonalne oferty biur turystycznych, skie-
rowane do miłośników tej formy podróżowania. Nie sposób przece-
nić też roli, jaką umieszczanie regionalnych produktów czy potraw 
w menu lokalnej gastronomii odgrywa w rozwoju regionalnym, pod-
noszeniu dochodów rolników i lokalnych przetwórców, w promocji 
miejsc i ludzi. 

Polska ma bogate dziedzictwo kulinarne, wielką spiżarnię pełną 
wspaniałych, tradycyjnych produktów najwyższej często jakości,  ale 
nasz sektor turystyczno-gastronomiczny prawie nie wykorzystuje tego 
bogactwa w tak szerokim stopniu, jak ma to miejsce np. we Francji, 
Hiszpanii, Grecji… Dlatego, od momentu powstania Polskiej Izby 
Produktu Regionalnego i Lokalnego, staramy się inspirować wyko-
rzystywanie produktów lokalnych w miejscowej ofercie turystycznej. 
Nasz pierwszy projekt, realizowany wspólnie z Europejskim Fundu-
szem Wsi Polskiej w 2012 roku polegał na zorganizowaniu w16 re-
gionach spotkań producentów i restauratorów oraz hotelarzy a jego 
przesłaniem była informacja, edukacja, promocja i integracja na 
rzecz bezpośredniej współpracy producentów żywności wysokiej ja-
kości z sektorem gastronomii. 

Doświadczenia z tego projektu, kiedy niejednokrotnie okazywało 
się, jak niewielką wiedzę mają o sobie te dwa sektory gospodarki i jak 
mało się wzajemnie cenią, choć logiczna byłaby współpraca ku obo-
pólnej korzyści, umocniły nas w determinacji działań promujących 
lokalne, jakościowe produkty wśród sektora turystycznego. Temu ma 
służyć także nowy projekt PIPRiL, dzięki któremu mamy nadzieję 
przyczynić się do zwiększenia obecności produktów naszych człon-
ków, zwłaszcza tych ze znakiem „Jakość Tradycja” (a jest już ich po-
nad 200), w polskiej turystycznej ofercie kulinarnej. 

Nieodłącznie z tym związany jest także projekt, który już po raz 
czwarty organizujemy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  
upowszechniający wiedzę o tradycyjnych, certyfikowanych produk-
tach wśród młodych adeptów gastronomii. To w dużej mierze oni będą 
w przyszłości nie tylko pracownikami branży turystycznej ale często 
przyszłymi szefami kuchni, właścicielami gospodarstw agroturystycz-
nych, zajazdów, pensjonatów. To oni będą tworzyć regionalne oferty 
gastronomiczne i zapewne, po zdobyciu tak ważnej wiedzy o regional-
nych specjałach, jak w tym konkursie, będą mogli świadomie po nie 
sięgać ku zadowoleniu i turystów, i producentów.  

Izabella Byszewska,
Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego  

Współfinansowanie projektu  
Wzmocnienie turystyki kulinarnej  

poprzez włączenie do jej ofert  
produktów ze znakiem „Jakość Tradycja”
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 Panie ministrze, w Polsce mamy cztery krajowe systemy 
jakości żywności utworzone przez organizacje: Jakość Tra-
dycja, system administrowany przez Polską Izbę Produktu 
Regionalnego i Lokalnego, PQS – Związku Polskie Mię-
so, QAFP – Unii Pracodawców i Producentów Przemysłu 
Mięsnego, QMP – Polskiego Zrzeszenia Producentów 
Bydła Mięsnego. Jest też system Integrowana Produkcja. 
Wszystkie dopiero się rozwijają. Na jakie wsparcie mogą 
liczyć producenci wytwarzający produkty spełniające wy-
mogi tych systemów z PROW na lata 2014-2020? 

Uczestnicy systemów jakości żywności uznanych za kra-
jowe mogą ubiegać się o wsparcie ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Znajduje się tam działanie „Systemy jakości produktów 
rolnych i środków spożywczych”, w ramach którego funk-
cjonują dwa poddziałania. 

Celem pierwszego z nich – „Wsparcie dla nowych 
uczestników systemów jakości” jest zwiększenie uczestnic-
twa rolników w unijnych i krajowych systemach jakości. Po-
moc ma formę refundacji, która obejmuje koszty poniesione 
przy przystępowaniu do systemu jakości i roczną składkę za 
udział w systemie. Do kosztów kwalifikowalnych zaliczane 
są wydatki dotyczące kontroli zgodności z wymaganiami 
systemu. Pomoc jest przyznawana na trzy lata od chwili 
przystąpienia do systemu jakości. Pomoc już wdrożono. Na-
tomiast poddziałanie „Wsparcie na przeprowadzenie działań 
informacyjnych i promocyjnych” obejmuje pomoc w zakre-
sie informacji i promocji produktów wysokiej jakości, którą 
podejmą grupy uczestników systemów jakości. Grupa to co 
najmniej dwóch producentów. Wsparcie ma formę refun-
dacji 70 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na 
realizację konkretnej operacji. Obecnie trwają prace legisla-
cyjne nad stosownym rozporządzeniem. 
 Czy ministerstwo ma szerszy program popularyzacji 
i wsparcia krajowych systemów jakości żywności?

Zabiegamy o popularyzację krajowych systemów jakości 
żywności m.in. poprzez uczestnictwo w tych samych tar-
gach, co administratorzy krajowych systemów jakości żyw-
ności, tak aby uzyskać efekt synergii prowadzonych działań 
promocyjnych. Publikowane są również materiały informa-
cyjne dotyczące m.in. krajowych systemów jakości żywno-
ści i artykuły popularyzujące te systemy w anglojęzycznym 

kwartalniku wydawanym przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa przy współpracy z ministerstwem 
– „Polish Food”.  
 Jak nasze systemy wyglądają na tle systemów w innych 
krajach?

Musimy pamiętać, że w Polsce krajowe systemy jakości 
żywności dopiero się rozwijają. Trudno porównywać je do 
systemów, które funkcjonują od kilkudziesięciu lat, jak np. 
Label Rouge we Francji. Wyniki badań przeprowadzonych 
przez Komisję Europejską pokazują, że w ostatnich latach  
znacznie wzrosła liczba dobrowolnych systemów certyfikacji 
produktów rolnych i  środków spożywczych. Rozwój syste-
mów certyfikacji żywności to efekt z jednej strony zapotrze-
bowania społecznego na produkty o określonych właściwo-
ściach lub wytworzonych zgodnie z określonym procesem 
produkcyjnym, z drugiej zaś – dążeniem przedsiębiorców do 
pozyskania dostawców żywności spełniających powtarzalne, 
wysokie wymagania jakościowe.   
 Czy macie Państwo dane pozwalające stwierdzić, że 
przystąpienie do systemu przynosi producentom korzyści?

Korzyści wynikające z uczestnictwa w danym systemie 
jakości żywności zależą przede wszystkim od tempa rozwo-
ju konkretnego systemu, a także od stopnia wykorzystania 
środków przeznaczonych na rozwój systemów jakości żyw-
ności. Jednocześnie na przykładzie uczestników systemu 
Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń 
Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalno-
ści można stwierdzić, że samo aplikowanie do systemu unij-
nego zwiększa rozpoznawalność produktów i popyt na nie.      
 Panie ministrze, kolejny ważny temat dla środowiska, 
to kwestia sprzedaży detalicznej żywności pochodzenia 
zwierzęcego i niezwierzęcego produkowanej przez rol-
ników w ich gospodarstwach. Prawdopodobnie za rok 
będzie można ją sprzedawać w ramach rolniczej sprze-
daży detalicznej, dzięki nowym przepisom. Mają być 
m.in. uproszczone wymagania sanitarne, organizacyjne 
i fiskalne wobec takiej produkcji. W Pana resorcie po-
wstaje rządowy projekt ustawy mający ułatwić sprzedaż 
żywności przez rolników. Na jakim etapie są prace?

Całkiem niedawno, bo 4 marca br. na posiedzeniu Ze-
społu ds. Programowania Prac Rządu ustalono, że wykaz 
prac Rady Ministrów zostanie uzupełniony o projekt ustawy 

Pracujemy,  
by poprawić sytuację
Z Krzysztofem Jurgielem, Ministrem Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, rozmawia Jolanta Zientek-Varga

   WYWIAD
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o zmianie niektórych ustaw w celu umożliwienia sprzedaży 
żywności przez rolników – z zaleceniem weryfikacji rozwią-
zań podatkowych i skutków finansowych oraz uzupełnienia 
testu regulacyjnego. Obecnie trwają dalsze prace nad pro-
jektem, a po ich zakończeniu zostanie on przekazany do 
uzgodnień społecznych i równocześnie zostanie udostępnio-
ny w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum 
Legislacji.  
 Co przede wszystkim przyświeca twórcom ustawy? 

Celem projektowanej ustawy o zmianie niektórych ustaw 
jest stworzenie rzeczywistych możliwości rozwoju produk-
cji i sprzedaży konsumentom końcowym przez rolników 
żywności uzyskanej w całości lub części z surowców pocho-
dzących z ich własnej uprawy, hodowli lub chowu. Planuje 
się, że projektowana ustawa doprowadzi do wyraźnego okre-
ślenia w przepisach powszechnie obowiązujących wymagań 
dla działalności w wymienionym zakresie, a także poprawi 
organizację nadzoru nad podmiotami prowadzącymi taką 
działalność.
 W jakim stopniu nowe przepisy poprawią obecnie 
obowiązujące dotyczące sprzedaży bezpośredniej czy 
w ramach MOL?

Projektowana ustawa wprowadzi zwolnienie z opodat-
kowania sprzedaży przez producenta rolnego, posiadacza 
gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o po-
datku rolnym, określonych ilości  przerobionych produktów 
z własnej uprawy, hodowli lub chowu w sposób inny niż 

przemysłowy. Będzie warunek – przerób nie spowoduje za-
trudnienia pracowników do tego procesu. Zwolnienie  z po-
datku dochodowego sprzedaży przerobionych przez rolnika 
produktów umożliwi zwiększenie dochodów z gospodarstw 
rolnych i efektywne wykorzystanie czasu pracy rolnika 
i członków jego rodziny prowadzących wspólnie gospodar-
stwo rolne. Zwolnienie z podatku dochodowego sprzedaży 
przerobionych produktów z własnej uprawy, hodowli lub 
chowu – w określonych ilościach – pozwoli zrezygnować 
z wprowadzonego od początku 2016 r. dwuprocentowego 
podatku zryczałtowanego od sprzedaży produktów przero-
bionych, z uwagi na brak zainteresowania tą formą opodat-
kowania i nieznaczącymi skutkami dla  budżetu państwa 
rezygnacji z tego podatku, czyli 36 tys. zł rocznie.
 Rolnicy liczą na mniejszą liczbę kontroli. Jak to wyglą-
da w nowej ustawie?

Proponuje się, aby nadzór nad właściwą jakością zdro-
wotną w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzę-
cego i żywności zawierającej produkty pochodzenia zwie-
rzęcego i niezwierzęcego w rolniczym handlu detalicznym 
powierzony był inspekcji weterynaryjnej, a w odniesieniu do 
żywności pochodzenia niezwierzęcego w rolniczym handlu 
detalicznym powierzony był Inspekcji Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych. Byłby to jasny system, któ-
ry zdecydowanie poprawiłby sytuację związaną z procesami 
kontrolnymi.

Dziękuję za rozmowę.

Jarmarki, kiermasze, targi w pierwszej połowie 2016
Do końca I półrocza tego roku odbędzie się wiele atrakcyjnych imprez, na których członkowie PIPRiL 

będą mogli zaprezentować i sprzedawać własne produkty. 

  VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016 w Kielcach: 8-10 
kwietnia. 

  Kiermasz w Galerii Renova w Warszawie: 16-17 kwietnia 2016 r., ostatni w tym półroczu.
  W każdy przedostatni piątek miesiąca odbywa się Jarmark Produktów Regionalnych i Tradycyjnych na Tar-

gowisku Miejskim w Żyrardowie. Pierwsza tegoroczna edycja miała miejsce 19 lutego.
  III Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów w Warszawie: 19-21 kwietnia.
  V Targi Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych 

REGIONALIA 2016 w Warszawie: 22-24 kwietnia.
  Stół Darów Ziemi w ramach festynu z okazji Dnia 

Ziemi w Warszawie: 24 kwietnia.
  I edycja imprezy „MAZURY HoReCa festiwal sma-

ków” w Centrum Targowo – Konferencyjnym Expo 
Mazury w Ostródzie: 13-14 maja.

  Impreza planowana (trwają przygotowania): co-
tygodniowe targi gastronomiczne dla mieszkańców 
Warszawy w dzielnicy Ochota. Targi będą zlokalizo-
wane w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy. 
Jeżeli zgłosi się 20-25 zainteresowanych wystaw-
ców, pierwsze targi zaplanowano na 7 maja br., a po-
tem co tydzień w każdą sobotę.

   VADEMECUM WYTWÓRCY

   WYWIAD
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Certyfikaty  
pod kontrolą

 
Liczba producentów, którzy chcą wyróżniać produkty 

unijnym symbolem ChNP, ChOG lub GTS, systema-
tycznie rośnie. W ubiegłym roku było aż 749 świadectw 
jakości i certyfikatów zgodności – dokumentów, które 
dają prawo używania zarejestrowanych nazw. To wzrost 
o ponad 73 proc. w stosunku do 2014 r. Systematycznie 
prowadzone są kontrole zgodności ze specyfikacją pro-
duktów posiadających zarejestrowane nazwy jako ChNP, 
ChOG lub GTS. 

Kontrole przeprowadzają albo wojewódzkie inspektoraty 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, wydając 
świadectwa jakości; albo jednostki certyfikujące upoważnio-
ne przez ministra właściwego ds. rynków rolnych, które  wy-
dają z kolei certyfikaty zgodności. O tym, która instytucja 
ma przeprowadzić kontrolę, decydują producenci.

dectw jakości, które potwierdzają zgodność ze specyfikacją 
procesu produkcji wyrobów z zarejestrowanymi nazwami 
jako ChNP, ChOG, GTS. W 2015 r. ważność zachowało 
187 świadectw jakości wystawionych w latach 2013-2014, 
w tym ważność 14 świadectw skończyła się w ciągu 2015 r.   

Inspektoraty sprawdzili następujące produkty: 
 bryndzę podhalańską (ChNP)  cebularz lubelski 
(ChOG)  chleb prądnicki (ChOG)  kiełbasę lisiecką 
(ChOG)  kołacz śląski (ChOG)  miód z Sejneńszczy-
zny (ChNP)  obwarzanek krakowski (ChOG)  oscypek 
(ChNP)  pierekaczewnik (GTS)  podkarpacki miód 
spadziowy (ChNP)  redykołkę (ChNP)  rogal świę-
tomarciński (ChOG)  ser koryciński swojski (ChOG)  
 wielkopolski ser smażony (ChOG).

Kontrole jednostek certyfikujących
W 2015 r. pięć jednostek certyfikujących miało pra-

wo kontrolować, wydawać lub cofać certyfikaty, które po-
twierdzają zgodność ze specyfikacją procesu wytwarzania 
produktów rolnych i środków spożywczych z chronionymi 
nazwami pochodzenia, chronionymi oznaczeniami geogra-
ficznymi i tymi, które są gwarantowanymi tradycyjnymi 
specjalnościami. Jednostki certyfikujące w 2015 r. wydały 
445 certyfikatów zgodności po przeprowadzeniu kontro-
li następujących produktów:  fasola wrzawska (ChNP) 
 jabłka grójeckie (ChOG)  miód drahimski (ChOG) 
 truskawka kaszubska(ChOG)  wiśnia nadwiślanka 
(ChNP)  kabanosy (GTS)  kiełbasa myśliwska (GTS) 
 kiełbasa jałowcowa (GTS)  obwarzanek krakowski 
(ChOG)  suska sechlońska (ChOG). (jzv)

Upoważnione przez ministra rolnictwa  
jednostki certyfikujące 

   PNG Sp. z o.o.,
   COBICO Sp. z o.o.,
   BioCert Małopolska Sp. z o.o.,
   TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
   Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Polskie produkty w unijnym systemie  
ChNP, ChOG, GTS

Już 37 polskich produktów zarejestrowanych jest 
w unijnym systemie chronionych nazw pochodze-
nia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych 
(ChOG) i gwarantowanych tradycyjnych specjalności 
(GTS). Jest wśród nich po dziewięć chronionych nazw 
pochodzenia i gwarantowanych tradycyjnych specjal-
ności, a także 19 chronionych oznaczeń geograficz-
nych. Na początku marca br. zarejestrowanych było 
jako ChNP, ChOG, GTS 1314 produktów ze wszystkich 
państw Unii Europejskiej. Polska jest na 8. miejscu.

Część dokumentów, potwierdzających zgodność ze spe-
cyfikacją, czyli świadectw jakości i certyfikatów zgodności, 
które wydano w latach poprzednich na dłużej niż rok, była 
ważna jeszcze w 2015 r. W takich przypadkach utrzymanie 
zgodności produktu ze specyfikacją potwierdziły kontrole, 
które przeprowadzono w ramach nadzoru nad producen-
tami z ważnymi świadectwami jakości lub certyfikatami 
zgodności.

Kontrole wojewódzkich inspektoratów
W 2015 r. wojewódzcy inspektorzy JHARS przeprowa-

dzili kontrole na wniosek producentów i wydali 59 świa-
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Dożynki Prezydenckie
Już po raz piąty członków PIPRiL zaproszono do 

udziału w Dożynkach Prezydenckich w Spale 2015. 
W sobotę i niedzielę – 12-13 września – przez Kiermasz 

produktów tradycyjnych, w którym wzięli udział nasi wy-
stawcy, przewinęły się tłumy. Byli to mieszkańcy powiatu 
tomaszowskiego i województwa łódzkiego, a także przy-
jezdni z różnych zakątków Polski. 

Przy stoiskach tworzyły się długie kolejki. Goście de-
gustowali i kupowali. A było od kogo. Miody sprzedawał 

Bartnik Mazurski, piwo – Browar Edi, przetwory z wa-
rzyw i owoców Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia, 
sery korycińskie – Gospodarstwo Rodzinne Agnieszka 
Gremza, Inter Solar – pierogi, Kazimierz i Michał Cie-
śla – chrzan, Krzysztof Kowalski – oleje lniany i rzepa-
kowy, Tłocznia Maurer Krzysztof Maurer – alkohole 
i soki, Zakład Piekarniczy Elżbieta Olszyńska – pieczywo, 

Wojciech Komperda – oscypki, redykołki i bryndzę, ŚSM 
Jana w Środzie Wielkopolskiej – nabiał, Taurus – wędli-
ny i pierogi, Vin Kon – wina owocowe, Wiatrowy Sad 
– soki, a FUREX – wódki regionalne.

Były też stoiska z rękodziełem: Galda z biżuterią ze 
szkła gdańskiego, Leokadia Świderska – Trebel z opolską 
porcelaną i Plecionkarstwo Polskie.

Smaki Regionów w Poznaniu
Smaki Regionów to największe w Polsce targi pro-

mujące polską, tradycyjną i certyfikowaną żywność. 
Co roku liczba wystawców rośnie, w ubiegłorocznych 
wzięło udział ponad 200 wytwórców producentów 
żywności regionalnej z 14 województw. Wśród wy-
stawców nie zabrakło także producentów zrzeszonych 
w PIPRiL. Na izbowym stoisku promowali i sprze-
dawali swoje produkty: Bartlowizna, Galda, FUREX 
Wódki regionalne, Markowa, Wiatrowy Sad, Browar 
KOREB, WiR, Vero Soki. Na stoisku PIPRiL byli 
także producenci z woj. podkarpackiego. Członków 
Izby można było również spotkać na stoiskach woje-
wództw.

W pawilonie, oprócz znakomitych produktów, cze-
kało na odwiedzających wiele atrakcji: zabawy, konkursy, 
pokazy kulinarne i warsztaty. A z roku na rok rośnie liczba 
odwiedzających Targi Smaki Regionów. W zeszłym roku 
aż 35 tysięcy osób przyszło zapoznać się ofertą lokalnych 
specjałów poszczególnych regionów. Degustowano różne-
go rodzaju wędliny, oscypki, miody, piwa, pierogi, konfi-
tury, chrupiące pieczywo.

Tradycją jest organizowany na Targach Smaki Regio-
nów Wielkiego finału ogólnopolskiego konkursu Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów. Uroczysty, 
piętnasty już finał odbył się w tzw. Iglicy, charakterystycz-
nym, jednym z najstarszych budynków Targów Poznań-
skich. Statuetki „Perła” 
oraz „Klucz do Polskiej 
Spiżarni” wręczali przed-
stawiciele Kancelarii Pre-
zydenta RP, Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Targów Poznański 
i Agencji Rynku Rolnego 
oraz marszałkowie, wi-
cemarszałkowie i dyrek-
torzy z urzędów marszałkowskich. Na widowni zasiedli 
wzruszeni laureaci, ich znajomi i bliscy oraz zaproszeni 
goście. Uroczystość zakończył ogromny tort.

Jak co roku panu Prezydentowi wręczany jest chleb z certyfikatem Jakość 
Tradycja, pieczony przez członków PIPRiL. W 2015 r. chleb dostarczyła pie-
karnia GS „Samopomoc Chłopska” z Ozorkowa. 
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Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego rozwija się: przybywa członków,  
powstał regionalny oddział lubelski, trwają przygotowania do utworzenia oddziałów  

w innych regionach. Nasi członkowie są zapraszani na prestiżowe imprezy krajowe i zagraniczne 
oraz w regionach, w których działają.

Kiermasz odwiedziła Pierwsza Dama – Agata Kornhauser-Duda. Ze sma-
kiem próbowała produktów tradycyjnych.

Jubileuszowy tort 15-lecia konkursu 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki 
Regionów" upiekła firma Fawor z Po-
znania, członek PIPRiL. 
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Międzynarodowe Targi Grüne Woche
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprosi-

ło członków Polskiej Izby Produktu Regionalnego 
i Lokalnego do udziału w Międzynarodowych Targach 
GRÜNE WOCHE  w Berlinie od 15 do 24 stycznia 
2016 r. Resort zapewnił bezpłatnie stoiska targowe, na-
tomiast podróż i noclegi każdy wystawca opłacał sam. 
Pierwszeństwo miały firmy – członkowie PIPRiL, którzy 

wytwarzają produkty ze znakami unijnymi: Chronioną 
Nazwą Geograficzną, Chronioną Nazwą Pochodzenia, 
Gwarantowaną Tradycyjną Specjalnością; ze znakiem 
„Jakość Tradycja”; posiadające nagrodę „Perły” w kon-
kursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”; a także te wpisane 
na Listę Produktów Tradycyjnych. Podczas targów była 
możliwość sprzedaży wyrobów. W imprezie uczestniczyli: 
browary „Edi” i „Koreb”, „Krokus”, „Junakor” z wyroba-
mi cukierniczymi, Średzka Spółdzielnia Mleczarska Jana 
w Środzie Wlkp., Manufaktura Czekolady z Łomianek, 
Piekarnia Ratuszowa z Siedlec.

ECOFAMILY
Już po raz piąty, w ostat-

ni weekend stycznia br., 
odbyły się w Kielcach Tar-
gi Ekologia dla Rodzi-
ny ECOFAMILY. Ofertę 
prezentowało ponad 150 
firm, a obejrzało ją 6000 
zwiedzających. Targowe sto-
iska wypełniła ekologiczna 
żywność, odzież i kosmetyki, 

nie zabrakło też pro-
duktów tradycyjnych 
i regionalnych. Z róż-
nych regionów Polski 
na targi przyjechali pro-
ducenci miodów, pie-
czywa, wędlin, olejów, 
przetworów owocowo-
-warzywnych, ciast. Na 
odwiedzających duże 
wrażenie robiła przede wszystkim różnorodność propono-
wanych towarów. Zaprezentowane produkty można było 
kosztować i kupić w atrakcyjnych cenach. Wystawcy przy-
gotowali również ofertę dla potencjalnych partnerów biz-
nesowych. 

Wśród wystawców byli także członkowie Izby: „Uzdro-
wisko Busko–Zdrój” z pyszną Buskowianką, Piekarnia 
Ratuszowa, „Krokus” z konfiturami, marynatami i inny-
mi przetworami, Średzka Spółdzielnia Mleczarska Jana 
ze Środzie Wlkp., VIN-KON S.A. z winami owocowymi 
i cydrem, Wiatrowy Sad z sokami naturalnymi, Kazimierz 
Cieśla z chrzanem, Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” 
Kielce. Zaprezentowały się też oddziały regionalne PIPRiL – 
wielkopolski i świętokrzyski.

Galeria
Renova
Stałe, comiesięcz-

ne kiermasze pro-
duktów tradycyjnych 
i regionalnych są 
potrzebne członkom 
PIPRiL. Pomagają 
one wypromować 
i sprzedać produk-
ty, znaleźć nowych 
klientów. Każdy stały 
wystawca ma szansę 
na zbudowanie wła-
snego „rynku” kon-
sumenckiego. Taką 
rolę pełni kiermasz 
w Galerii Renova na warszawskim Bródnie, na który zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych od stycznia do kwietnia, i od 
października do grudnia. GaKa

Na stoisku producentów z Wielko-
polski Agnieszka Idzikowska dy-
rektor Biura Oddziału

Oferta pasieki Miody Napękowskie

Piekarnia „Ratuszowa”

Rękodzieło Teresa Paluch

Pachniczówka

W Berlinie furorę zrobiło piwo z Browaru EDI

   Z ŻYCIA IZBY
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CO SŁYCHAĆ W REGIONACH?

Lublin: Mamy się czym pochwalić 
Zawiązany w ubiegłym roku Oddział Polskiej Izby 

Produktu Regionalnego i Lokalnego w województwie 
lubelskim liczy 33 członków, którzy swoją aktywnością 
mogliby obdzielić niejeden region. 

Święto Wina w Janowcu
Po raz pierwszy, jako lubel-

ski oddział PIPRiL, byliśmy 
współorganizatorami coroczne-
go wydarzenia – Święta Wina 
w Janowcu nad Wisłą. Pokaza-
liśmy naszych regionalnych pro-
ducentów. Prezentacja obejmo-
wała szparagi, wina, zioła, soki 
i to, co do wina najlepsze – sery 
lubelskie.

Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
w Kozłówce
W pięknej scenerii Muzeum Zamoyskich 

w Kozłówce byliśmy współrealizatorami wiel-
kiego kulinarno-smakowego wydarzenia. 
Tym razem mieliśmy do oceny ponad 160 
produktów.

Lubelskie święto ziół 
w Fajsławicach
W Fajsławicach czynnie uczest-

niczyliśmy w Lubelskim święcie 
ziół przygotowanym przez siedem 
ziołowych gmin uczestniczących 
w projekcie „Na zielarskim szlaku”. 
To inicjatywa Stowarzyszenia „Ty-
miankowy smak Fajsławic”, które 
jest członkiem lubelskiego oddziału 
naszej izby.

Chmielaki Krasnostawskie
Podczas tego ogólnopolskiego wydarzenia po raz pierwszy 

wystawiliśmy stoiska z naszymi tradycyjnymi i regionalnymi 
smakołykami.

Spotkanie gmin
lubelskich 
w Borzechowie
Podczas spotkania 

odbyła się prelekcja na 
temat znaczenia wpisu 
na Listę Produktów Tra-
dycyjnych naszych regio-
nalnych smakołyków.

Targi Eco-Fruit w Lublinie
W czasie imprezy nasi producenci lokalni wystawili się 

na powierzchni ponad 200 m kw., prezentując smaki re-
gionu.

XVII Lubelskie Święto Chleba
Lubelskie Święto Chleba to naj-

bardziej znane i cieszące się uznaniem 
święto producentów, którzy promują 
zdrową, smaczną na żywność. Po raz 
17. mieliśmy okazję zaprezentować na-
sze tradycyjne smakołyki i przedstawić 
jedyny na Lubelszczyźnie produkt z 
unijnym znakiem – cebularz lubelski.

Wystawa produktów rolniczych w Końskowoli
Na wystawie produktów rolniczych w Końskowoli sto-

isko naszych producentów przyciągało wspaniałymi sma-
kami. Wielkim powodzeniem cieszyły się zwłaszcza pierogi 
z fasoli i tymianku oraz zupa z pokrzyw.

Targi Smaki Regionów w Poznaniu
W czasie Targów Smaki Regionów jako lubelski od-

dział PIPRiL przygotowaliśmy lubelskie stoisko i z dumą 
reprezentowaliśmy z producentami region lubelski. Dzięki  
uprzejmości Stowarzyszenia Miłośników Cydru przeprowa-
dziliśmy telemost między Lublinem, gdzie odbyło się Święto 
Młodego Cydru, a Poznaniem i naszym stoiskiem.

III Lubelski Kongres Sołtysów
Na III Lubelskim Kongresie Sołtysów byliśmy współ-

organizatorami konkursu potraw tradycyjnych. W szranki 
stanęło ponad 120 różnych znakomitych potraw.

Ekofestyn w Lublinie
Na Placu Zamkowym w Lublinie, podczas trwającego 

ekologicznego festynu, nasi producenci pokazali skarby je-
sieni i przygotowane z nich przetwory.

Festiwal  edukacyjno-promocyjny kiszonek i kwa-
szonek w Krzczonowie

Podczas festiwalu nasi lokalni producenci zaprezentowali 
feerię kolorów i smaków zamkniętych w słoikach. Było to 
piękne podsumowanie roku.

Kiermasz bożonarodzeniowy
W ramach kiermaszu, na 

deptaku lubelskim, nasi produ-
cenci pokazali wszystko co naj-
lepsze i najbardziej smakowite. 
Śpiewanie kolęd połączyliśmy 
z pokazami kulinarnymi, de-
gustacjami i promocją książki 
„W Krainie Lubelskich Pro-
duktów Tradycyjnych”.

Konferencja w urzędzie marszałkowskim
Konferencja, która odbyła się we wrześniu w sali kolumno-

wej urzędu marszałkowskiego, pod patronatem urzędu marszał-
kowskiego i lubelskiego oddziału PIPRiL, przybliżyła naszym 
producentom zasady sprzedaży bezpośredniej z punktu widze-
nia PSSE, izby skarbowej i urzędu celnego.

   Z ŻYCIA IZBY
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Na seminarium „Jakość i różnorodność w promocji 
żywności”, zorganizowanym przez KZR Gminnych Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” uczestnicy degustowali 
wyroby ze znakiem „Jakość Tradycja” z  Zakładu Rolni-
czo-Wędliniarskiego Katusza z Białej Góry a jego właści-
ciel i pracownicy  opowiadali o zakładzie i produkcji. 

Członków PIPRiL nie 
zabrakło też na II Forum 
Aktywnych Kobiet Ziemi 
Koneckiej, które odbyło 
się w marcu w ŚODR 
Modliszewice. Wzię-
ło w nim udział ponad 
100 osób. Z zaproszenia 
skorzystały   organizacje  
pozarządowe  i kobiece , 
grupy nieformalne oraz insty-
tucje i podmioty zaangażowa-
ne w działania na rzecz rozwo-
ju lokalnego z terenu powiatu 
koneckiego. Przedmiotem se-
minarium była m.in. tematyka 
dotycząca produktu tradycyj-
nego, regionalnego i lokalnego 
oraz formy i zasad ich sprzeda-
ży, o których mówiła Izabella 
Byszewska, prezes Zarządu 
PIPRiL.

Odbyła się również prezentacja i degustacja  produktów, 
które ubiegały się o miano najlepszego produktu i potrawy 
powiatu koneckiego. Nagrodę za produkt otrzymała Aneta 
Król  z gminy Radoszyce za ser podpuszczkowy z Pakuł a za 
potrawę – Ewelina Kos ze Stowarzyszenia Razem dla Rozwo-
ju Wsi Miłaków  za pierogi. Członkowie PIPRiL – państwo 
Cichopek, właściciele Serowni Podłazy podzielili się swymi 
doświadczeniami z odniesionego sukcesu rynkowego. 

Halina Szymańska , ŚODR Modliszewice
Fot. Aneta Ambroziak i Paweł Miler 

Sprzedaż bezpośrednia tematem konferencji
W grudniu lubelski oddział PIPRiL razem z departa-

mentem KSOW przygotował konferencję, która poprzez 
degustacje i promocje regionalnych smakołyków miała 
pokazać osobom z różnych urzędów PSSE z województwa 
lubelskiego złożoność problemów dotyczących sprzedaży 
bezpośredniej. Celem konferencji było także wypracowa-
nie wspólnego stanowiska na temat trudności, z jakimi 
borykają się lokalni producenci.

Tekst i zdjęcia: Elżbieta Wójcik  
prezes Oddziału Regionalnego PIPRiL w woj. lubelskim 

Wielkopolska
W styczniu odbyło się 

walne zgromadzenie Od-
działu Wielkopolskiego 
PIPRiL. Dotychczasowy 
prezes Oddziału, Tomasz 
Rembowski złożył rezy-
gnację z powodu licznych 
nowych obowiązków 
w rozwijającej się firmie. 
Nowym prezesem została 
wybrana Magdalena Gą-
siorowska. Gratulujemy!

Łódzkie, Świętokrzyskie
Członkowie PIPRiL bardzo często zapraszani są na se-

minaria, szkolenia, pokazy i warsztaty dla rolników i prze-
twórców, na których prezentują swoje produkty i dzielą się 
doświadczeniami. 

Na warsztatach szkoleniowych dla producentów i prze-
twórców grzybów zorganizowanych w ramach projektu UE 
„TraFooN”w ŁODR Bratoszewice atrakcją były soki z „Wia-
trowego Sadu” i regionalne wypieki Elżbiety Krajewskiej.

Prezes Rembowski podziękował pięknie 
wspierającej go w Zarządzie wiceprezes 
Oddziału, Kazimierze Szymańskiej.

Magdalena Gąsiorowska na sto-
isku Oddziału Wielkopolskiego 
na EcoFamily w Kielcach.

Mały wycinek imponującej oferty 
jakościowych produktów członków 

Oddziału.

Sery podpuszczkowe  - Aneta Król

Serownia Podłazy
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Sztandarowym produktem Wytwórczej Spółdzielni 
Pracy „Społem” w Kielcach jest produkowany od ponad 50 
lat Majonez Kielecki, ma znak „Jakość Tradycja”. Oprócz 
majonezu w ofercie są musztardy – Kielecka to również 
posiadaczka znaku „Jakość Tradycja” oraz ocet spirytuso-
wy – także ze znakiem.  We wrześniu ubiegłego roku WSP 
„Społem” uroczyście obchodziła swoje 95. urodziny.

Rok 1920 w Polsce był bogaty w wydarzenia. Zaczął się 
w styczniu – wybuchła wojna polsko-bolszewicka, a sierp-
niowa bitwa warszawska przesądziła o losach Polski i Eu-
ropy. Gdańsk stał się wolnym miastem, a Polska odzyskała 
dostęp do Bałtyku – słynne zaślubiny Polski z morzem, 
których dokonał gen. Józef Haller. Sejm uchwalił ustawę 
o obywatelstwie polskim, a Józef Piłsudski został Pierw-
szym Marszałkiem Polski. Na Górnym Śląsku najpierw 

plebiscyt, a potem powstania o przyłączenie tych ziem 
do Polski. W Toruniu znany malarz, Julian Fałat założył 
Konfraternię Artystów, a 15 września w Kielcach powstała 
Wytwórcza Spółdzielni Pracy „Społem” – w ówczesnych 

Zakładach Wytwórczych ugotowano pierwszą partię my-
dła gospodarczego.

Obecny prezes WSP Społem, Michał Mius znany jest 
ze swojej pasji penetrowania starych dokumentów. Staran-
nie przeszukał archiwum firmy i znalazł w nim księgę pa-
miątkową, do której wpisali się m.in. Konstanty Ildefons 
Gałczyński i Stefan Żeromski oraz dokumenty z okresu 
międzywojennego, kiedy to zakład odwiedzały liczne wy-
cieczki z innych spółdzielni.

Początkowo był to zakład produkujący wyroby chemii 
gospodarczej. W 1932 r. zaczęli produkcję octu spirytuso-
wego i musztardy stołowej delikatesowej, wytwarzanych do 
dzisiaj. Rok 1959 był dla Spółdzielni przełomowy. To wte-
dy uruchomiono produkcję majonezu kieleckiego. Był on 
pierwszym polskim majonezem produkowanym na skalę 
przemysłową. Dzięki recepturze i tradycyjnej metodzie wy-
twarzania jego smak jest zbliżony do domowego produktu. 
Odpowiednio przechowywany zachowuje świeżość przez 
trzy miesiące. 

W okresie zmian polityczno-gospodarczych w latach 
1989 i 1990 został zlikwidowany Centralny Zarząd Spół-
dzielni Spożywców, pod który podlegały kieleckie Zakłady 
Wytwórcze. W obliczu zagrożenia upadłością zakładu za-
łoga zadecydowała o przekształceniu firmy w samodzielną 
jednostkę: Wytwórczą Spółdzielnię Pracy „Społem”. 

Firma specjalizuje się w produktach spożywczych, 
tradycyjnych. Pod marką „Kielecki” wytwarza się tu 
nie tylko majonez (w różnej wielkości opakowaniach), 
ale także musztardę (sarepska, miodowa, kremska, 
chrzanowa, delikatesowa, grillowa, pikantna, rosyj-
ska), keczupy (łagodny i śliwkowy), octy (spirytusowy 
i smakowe) i sosy. W ofercie jest też Snack – Przysmak 
Świętokrzyski, chrupki, wytwarzane z kilku rodzajów 

mąki: pszennej, ziemniaczanej lub pszenno-ziemnia-
czanej. Trzeba go przed spożyciem usmażyć i doprawić we-
dług własnego smaku: na słono lub słodko. Spółdzielnia 
posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 
oraz system HACCP. GaKa

Członkowie Zarządu WSP „Społem”: Marek Sternik, zastępca prezesa ds. 
technicznych. Michał Mius, prezes Zarządu, Zbigniew Mojecki, zastępca 
prezesa ds. handlowych oraz prowadzący uroczystość

Załoga i zaproszeni goście w oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości

 Jak prezes z prezesem – Michał Mius i Izabella Byszewska

Rześki jubilat WSP „Społem” w Kielcach
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Włączenie do ofert turystyki kulinarnej produktów ze 
znakiem „Jakość Tradycja” to tytuł, a jednocześnie cel 
najnowszego projektu Polskiej Izby Produktu Regio-
nalnego i Lokalnego. Stanowi on odpowiedź na potrze-
bę nawiązania lepszej niż dotychczasowa współpracy 
producentów żywności wysokiej jakości i organizato-
rów turystyki – zwłaszcza świadczących usługi żywie-
niowe. Wzmocnienie produktów obu tych branż i reali-
zacja wspólnej promocji to obopólny interes.

W serwowaniu turystom posiłków z dań tradycyjnych wy-
specjalizowało się wiele punktów gastronomicznych. To już nie 
tylko domena gospodarstw agroturystycznych, gdzie zawsze 
kuchnia lokalna związana z tradycją domu i regionu  przyciąga-
ła gości. Dziś turyści wędrują po licznych szlakach kulinarnych. 
Czy jednak można tam skosztować produktów ze znakiem „Ja-
kość Tradycja” Jeśli tak, to są to wyjątki. 

Wiarygodny znak
Producenci – posiadacze certyfikatu„ Jakość Tradycja” – 

chcieliby, aby takich produktów było więcej w zajazdach, ho-
telowych restauracjach, gastronomii otwartej. Mają przecież do 
zaoferowania produkty sprawdzone. Znak otrzymują bowiem 
wyłącznie wyroby, których proces wytwarzania i stara recep-
tura nie budzą wątpliwości. Procedury sprawdzające zgodność 
z systemem certyfikacji JT wymagają udokumentowania jako-
ści każdego produktu, który staje się pojedynczym artykułem 
handlowym lub częścią składową oferty gastronomicznej. Znak 
„Jakość Tradycja” to mocny argument. 

Proponujemy więc turystyce, by wykorzystywała ten argu-
ment w swojej ofercie. Można z góry przyjąć, że wiarygodność 

znaku JT ją wzmocni. Klient kulinariów jest bowiem wyma-
gający. Jako konsument musi dostać produkt gwarantowany. 
Certyfikat „Jakość Tradycja” jest informacją o takiej gwarancji.

Mimo to znaku brakuje w promocji turystycznej. Właści-
wie nie jest on znany, nie jest rozpoznawalny wśród innych 
certyfikatów żywności ani w gastronomii, ani w handlu. Pro-
jekt, jaki rozpoczynamy, ma poprawić sytuację, skupiając się 
na rynku turystycznym.

Integracja środowiska
Projekt przewiduje liczne działania integrujące środowisko 

producentów żywności i organizatorów turystyki. Rzecz bo-
wiem w tym, by ich współpraca zaowocowała przygotowaniem 
promocji wspólnej oferty turystycznej. W ofercie tej produkty 
żywnościowe ze znakiem „Jakość Tradycja” stanowić powinny 
wyjątkowo ważny element. Klient ma się dowiedzieć o tym, że 
produkty JT wyróżnia jakość niepodważalna, bo udokumen-
towana spełnieniem warunków określonych w systemie certy-
fikacji. I właśnie takie produkty należy promować w sposób 
szczególny. Dla posiadaczy znaku, udział turystyki w jego pro-
mocji, jest niezastąpiony. Z jej doświadczeń, technik i zasięgu 
należy skorzystać jak najszybciej i najszerzej, bo na kulinaria 
lokalne i tradycyjne zapanowała moda. 

Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne mogą w tym 
przedsięwzięciu być partnerem naturalnym; najwłaściwszym co do 
skali, w której należy postawić temat i podjąć działania. 

Udział w procesie rozwoju zintegrowanego wymaga oczy-
wiście czasu, otwartości na innowacyjność, respektowania zja-
wisk zależnych od uwarunkowań zewnętrznych, czyli partne-
rów i otoczenia. Prezentowany przez nas projekt to początek 
drogi. Ważne jest, że zaplanowane są w nim działania o zna-

czeniu ogólnopolskim. Przede wszystkim ustale-
nie, jaka jest sytuacja, następnie zidentyfikowanie 
problemów i wypracowanie metody, którą można 
zastosować w budowie zintegrowanego produktu 
kulinarnego i jego promocji. 

Producenci i turystyka
Inicjatywa Polskiej Izby Produktu Regional-

nego i Lokalnego skierowana jest do wszystkich 
producentów żywności wysokiej jakości i do 
obiektów turystyki, w których posiłek jest usługą 
podstawową. Może nawet bardziej powszechną 
niż inne usługi, bo stanowi najważniejszy element 
w wyjazdach jednodniowych, podróżach tranzy-
towych czy turystyce spotkań niewymagających 

Produkty ze znakiem  
„Jakość Tradycja” na polskich 

szlakach kulinarnych

Stół lokalnych specjałów w pensjonacie Dwór Dobarz położonym na terenie  licznie odwiedza-
nych przez turystów unikatowych Bagien Biebrzańskich. 
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na konferencji końcowej uczestnicy projektu będą pracować nad 
rekomendacjami PIPRiL na przyszłość. 

Zakres merytoryczny projektu
Przewiduje on, że dzięki wykładom ekspertów, uczestnicy 

zapoznają się z wagą zagadnień jakości w produkcie i na ryn-
ku – szczególnie jakości w turystyce, jej znaczenia w promocji 
produktów indywidualnych i sieciowych. 

Dyskusje bezpośrednie – w grupach regionalnych, pozwolą 
dowiedzieć się, dlaczego nie docenia się znaczenia rynkowego 
certyfikacji i oznakowań produktów, ofert: z jednej strony tu-
rystycznych wysokiej jakości i z drugiej – wyspecjalizowanych 
produktów tworzących ofertę. 

W kolejnym kroku należy spodziewać się określenia pól 
współpracy na rzecz efektywniejszego rynku usług żywienio-
wych, który ma służyć bezpośrednio turystom. W tym przy-
padku najważniejszy będzie głos twórców szlaków, imprez, 
usług w gastronomii. Wielu z nich ma różne wyróżnienia (cer-
tyfikaty, nagrody, dyplomy, puchary), lecz mimo wysiłku wło-
żonego w ich uzyskanie nie odczuwa korzyści, które powinny 
się z tym łączyć. Podobne odczucia nie są obce producentom 
żywności. Niektórzy łączą obie profesje – wielu z nich produ-
kuje i świadczy usługi żywieniowe. Wciąż jest wiele do zrobie-
nia, by posiadanie certyfikatu dawało oczekiwaną satysfakcję. 

Dlaczego tak się dzieje? Bo producenci i usługodawcy zbyt 
mało dbają o promocję swych starań i osiągnięć, Może to zbyt 
trudne, bo promocja wymaga profesjonalistów? A może robiona 
własnym sumptem jest mało efektywna? Współpraca z rynkiem 
turystycznym powinna zmienić sytuację. 

noclegu. Grono klientów zainteresowanych usługami żywie-
niowymi daleko dziś wykracza poza turystów.

W skali ogólnej gospodarki turystycznej i żywnościowej 
niezbędne jest zidentyfikowanie problemów, które są przyczy-
ną niedostatecznego promowania tych, którzy oferują to, co 
najlepsze, sprawdzone.

Aby umożliwić rozwój współpracy między producentami 
wyróżniającej się jakościowo żywności i turystyką, postawiono 
kilka pytań wyjściowych do dyskusji.

Dlaczego polskie kulinaria pomijają w promocji ofert cer-
tyfikaty? Przecież proces certyfikacji i znak wskazujący na kon-
kretne produkty to istotne atuty. 

Co zrobić, by znalazło się miejsce przekazywania wiedzy 
konsumentom przez producentów? Jak z turystyki uczynić 
pomost przekazu? Wiedzy o źródłach, technologiach i korzy-
ściach wynikających z konsumpcji produktów tradycyjnych 
nigdy nie za wiele. Turyści są ciekawi takich informacji. Tury-
styka kulinarna jest dla koneserów turystyką poznawczą, jak 
każda inna. To przecież wiedza o kulturze, obyczajach, rolnic-
twie, środowisku naturalnym regionu, w którym przebywa-
ją. Są to informacje nieodzowne dla każdej formy turystyki, 
a powiązane ze sobą w rozmowach „przy stole” nabierają no-
wego znaczenia. 

Jakie są wzajemne oczekiwania producentów i organizato-
rów turystyki w odniesieniu do organizacji tworzenia i sprzedaży 
produktów zwanych kulinariami? Ich rodzajów jest wiele, więc 
formy współpracy i warunki ich spełnienia też mogą być różne. 
Jednak każde muszą być adekwatne do treści. 

Kolejne pytania z pewnością zgłoszą uczestnicy projektu. 
Będzie to sygnał do ustalenia hierarchii celów i działań cząst-
kowych potrzebnych w strategii rozwoju polskich kulinariów 
wysokiej jakości. 

Metoda pracy
Projekt zakłada ustalenie (identyfikację) problemów pod-

czas cyklu regionalnych seminariów szkoleniowych, wspólnej 
pracy warsztatowej i ogólnopolskiej dyskusji na konferencji 
obu środowisk. 

Seminaria szkoleniowe to forma pracy, która łączy część 
wykładową, warsztaty i dyskusję plenarną. Wykłady naukow-
ców i specjalistów – praktyków zapewnią potrzebną wiedzę, zaś 
podczas warsztatów – w mniejszych grupach – będzie okazja do 
przedyskutowania konkretnych problemów związanych z podję-
ciem współpracy i znalezienia sposobów ich rozwiązania. Z kolei 

Dżem czereśniowy z Gajowa – przysmak turystów odwiedzających gospo-
darstwo  agroturystyczne Józefy Burlity na Dolnym Śląsku, wyróżniony „Per-
łą” w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów.

Na zdjęciach od lewej: chleb żytni szadkowski, schab z Górna, Miód akacjowy z Barcji, 
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Wybór intuicyjny
Na razie klienci, nie mając dostępu do informacji o wa-

dze wyróżnienia nadanego konkretnemu produktowi, oferty wy-
bierają właściwie intuicyjnie. Badania prowadzone wśród kon-
sumentów wskazują na słabą znajomość znaczenia certyfikatów, 
słabą rozpoznawalność znaków, nieumiejętne ich poszukiwanie 
w handlu. Dotyczy to i żywności, i produktów turystycznych. 
Zatem obie branże muszą to usprawnić, by wyjść konsumentom 
naprzeciw. Jak to zrobić? Muszą się od siebie uczyć.

Uczenie w projekcie
Seminaria szkoleniowe w projekcie zaplanowano 

w trzech regionach. Pierwsze będzie jednym z wydarzeń 
podczas VIII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiej-
skiej i Agroturystyki AGROTRAVEL (9 kwietnia br.), dru-
gie odbędzie się w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rol-
niczego w Boguchwale (9 czerwca br.), a trzecie jesienią br. 
na Śląsku. Proponowane terminy, dostosowane do sezonu 
turystycznego, pozwolą uczestnikom projektu nauczyć się 
obserwacji, umożliwią pogłębienie wiedzy na temat kon-
taktów z turystami, a także podsumować doświadczenia po 
sezonie turystycznym. 

Ogólnopolska konferencja końcowa odbędzie się w poło-
wie listopada br. w Warszawie. Zamknie ona trwający niemal 
rok projekt. PIPRiL przedstawi na niej rezultaty spotkań, dia-
gnozę sytuacji, wypracowane sposoby wprowadzenia produk-
tów certyfikowanych do oferty turystyki kulinarnej, a także 
– jak wspomniano wcześniej – rekomendacje dla zaintere-
sowanych stron i instytucji zarządzających turystyką. Zapre-
zentowane zostaną również dobre praktyki w tej dziedzinie, 
krajowe i zagraniczne. 

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele Ministerstwa 
Sportu i Turystyki i licznych organizacji: POT, ROT, LOT, Ho-
ReCa, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cu-
kierni, ODR, członkowie PIPRiL. Uczestnicy projektu i wszyscy 
zainteresowani, którzy nie będą mogli w nim brać udziału osobi-
ście, otrzymają materiały: komunikaty ze spotkań. 

Dopełnieniem celu promocyjnego będą wydane przez PI-
PRiL dwa numery magazynu „Smak i Tradycja” poświęcone 
szeroko potraktowanej problematyce współpracy z branżą 
turystyczną; a także, przeznaczony dla branży turystyczno-ga-
stronomicznej i ogólnej informacji turystycznej, folder – ka-
talog produktów wysokiej jakości oznaczonych certyfikatem 
„Jakość Tradycja”.

Dla kogo jest projekt?
Do udziału w realizacji projektu zapraszamy z całej Polski 

wszystkich, w których działalności znaczący udział stanowią 
usługi lub produkcja żywnościowa. Mogą to być:
 Gestorzy i właściciele obiektów usytuowanych na regio-

nalnych szlakach kulinarnych Polski.
 Oferenci usług ekoturystycznych i turystyki wiejskiej.
 Producenci wyrobów żywnościowych wysokiej jakości – 

szczególnie członkowie PIPRiL, wszyscy posiadający znak „Ja-
kość Tradycja”.
 Podmioty turystyczne pretendujące do kategorii odpo-

wiedzialnego biznesu, „czystej turystyki” czy turystyki zrów-
noważonej, wytwórcy wysoko skategoryzowanych produktów 
turystycznych (stawiający na jakość jako główny stymulator 
zwiększania obrotów rynku turystycznego).
 Członkowie Konsorcjum Polskie Szlaki Kulinarne i inni, 

którzy takie szlaki tematyczne budują lub chcieliby stworzyć 
powiązany z nimi produkt turystyczny. 

Cele przed nami
Produkty wysokiej jakości są w zbyt małym stopniu włą-

czane do oferty turystycznych szlaków i imprez kulinarnych. 
O ich jakości winny świadczyć systemy certyfikacji i ich zna-
ki. Do takiego systemu należy znak „Jakość Tradycja”. 

Rola i miejsce znaku JT w promocji turystycznej, w tym 
turystyki kulinarnej, agroturystyki czy otwartej gastronomii 
regionów turystycznych, są niedostateczne, na razie nieokre-
ślone, mimo dynamicznego rozwoju takich usług. Znak JT 
legitymuje produkty żywnościowe wysokiej jakości, a to nie-
zaprzeczalnie czyni je godnymi szerszego i wyraźniejszego 
wprowadzenia do ofert turystycznych i systemu informacji 
turystycznej.

Realizacji wymienionych celów mogą sprzyjać lepsze 
kontakty producentów żywności i organizatorów turysty-
ki. Będzie to temat cyklu spotkań organizowanych przez 
PIPRiL. Mają one stworzyć lepsze od obecnych warun-
ki współpracy obu branż. Projekt zachęci producentów 
i organizatorów turystycznych do integrowania produktów 
i wspólnej ich promocji. 

Jolanta Kamieniecka 
inicjatorka i koordynatorka projektu 

Fot. I.Byszewska, TM, z archiwum: Dworu Dobarz,  
Smak Górno, Polder, GS „SCh” Szadek

Produkty Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej „Jana”, Kajmak z firmy Polder, Żurawinówka Biłgorajska
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Turystyka  
kulinarna,  
czyli odkrywanie
polskich smaków 
Turystyka kulinarna w Polsce nie 
utrwaliła się jeszcze w zbiorowej 
świadomości mieszkańców, jednak 
w ostatnich latach widać wyraźnie, 
jak rośnie w siłę. 

Polacy po długim okresie PRL-u, w latach dziewięć-
dziesiątych XX w., zachwycali się fast foodami, następnie 
po 2000 r. zafascynowani byli kuchnią śródziemnomor-
ską i kuchniami egzotycznymi, które poznawali podczas 
zagranicznych wyjazdów turystycznych. Mieli do nich 
dostęp także Polsce w restauracjach z kuchniami narodo-
wymi, których szefowie – często obcokrajowcy, bez trudu 
pozyskiwali specyficzne składniki dań ze względu na ich 
rozpowszechnienie. Obecnie polscy turyści szukają regio-
nalnych i lokalnych potraw oraz tradycyjnych produktów 
żywnościowych przypominających „smaki z dzieciństwa”, 

które są przygotowywane na podstawie wielopokolenio-
wych i miejscowych receptur kulinarnych.

Specjały tradycyjne
Na współczesnym rynku turystycznym polskie dziedzic-

two kulinarne jest już bez wątpienia samodzielną atrakcją 
i ważną częścią produktu turystycznego regionu. Polska 
oferuje szeroki wybór specjałów kulinarnych wytwarzanych 
dawnymi metodami. Mieszkańcy terenów wiejskich zajmu-
jący się wyrabianiem takich rarytasów i producenci żywności 
regionalnej, często pochodzący z różnorodnych kulturowo 
społeczności, zachowują tożsamość regionalną, wykorzystu-
jąc wyroby żywnościowe związane z historią i tradycjami ku-
linarnymi konkretnego obszaru.

Festiwal Smaku w Grucznie

Pokaz szatkowania kapusty na imprezie Pożegnanie Lata w Wielkopolskim Parku 
Etnograficznym w DziekanowicachSmażenie powideł na Festiwalu Smaku w Grucznie
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Obserwowane w ostatnim czasie rosnące zaintereso-
wanie turystów lokalnymi smakołykami i procesami ich 
wytwarzania wpływa bezpośrednio na rozwój turystyki 
kulinarnej. W Polsce jest ona nową formą podróżowania, 
jednak budzi coraz większe zainteresowanie smakoszy 
(ang. foodies) i turystów, dla których ten sposób woja-
żowania jest nową, oryginalną, inspirującą, interesującą, 
wyjątkową, a przede wszystkim atrakcyjną formą spędza-
nia czasu wolnego podczas wyjazdów weekendowych lub 
wakacyjnych.

Turystyka kulinarna według D. Orłowskiego i M. 
Woźniczko jest tematycznym podróżowaniem w celu po-
znawania lokalnych, regionalnych i narodowych surowców, 
produktów żywnościowych, a także tradycyjnych potraw 
w przestrzeni turystycznej zarówno obszarów wiejskich, 
jak i miejskich. Ten rodzaj turystyki przynosi satysfakcję jej 
uczestnikom poprzez czerpanie przyjemności z możliwości 
osobistego doświadczania nowych smaków i zapachów oraz 
wracania do tych już wcześniej poznanych. Odbywa się to 
poprzez udział w wydarzeniach kulinarnych, przemierzając 

szlaki kulinarne, odwiedzając lokale gastronomiczne, zwie-
dzając muzea ukierunkowane na sztukę kulinarną, podpa-
trując procesy technologiczne w zakładach przetwórstwa spo-
żywczego, jak i w trakcie nauki sporządzania konkretnych 
specjałów kulinarnych.*

Jarmarków i festiwali czar
Potencjał turystyki kulinarnej dla smakoszy zauważo-

no w dużych miastach, małych miejscowościach i w roz-
maitych regionach Polski. Powstają szlaki kulinarne, orga-
nizowane są festiwale i konkursy, w czasie których można 
obserwować mistrzów sztuki kulinarnej, degustować lo-
kalne potrawy i tradycyjne produkty żywnościowe. Na 
odbywających się coraz częściej warsztatach kulinarnych 
mieszkańcy i turyści uczą się przyrządzania regionalnych 
przysmaków. Rośnie w Polsce liczba lokali gastronomicz-
nych: karczm i restauracji specjalizujących się w przyrzą-
dzaniu potraw lokalnych opartych na tradycyjnych prze-
pisach kulinarnych.

Atrakcyjność turystyczną regionów, miast i miejsco-
wości wyraźnie zwiększają organizowane różnego 
rodzaju wydarzenia kulinarne, które motywują do 
przyjazdu  w konkretne miejsce i uatrakcyjniają po-
byt turystów. W Polsce od paru lat regiony i miasta 
prześcigają się w sposobach promocji własnych spe-
cjałów kulinarnych. Cykliczne jarmarki, targi, festy-
ny czy kiermasze żywnościowe z roku na rok cieszą 
się rosnącym zainteresowaniem. 

Imprezy te umożliwiają promocję potraw i pro-
duktów regionalnych nieznanych na rynku gastrono-
micznym i żywnościowym. Do dawnych jarmarków 
średniowiecznych nawiązują odpusty kościelne i festy-
ny, na których handluje się głównie pamiątkami i tra-
dycyjnie wytwarzaną żywnością. Odbywają się na nich 
degustacje żywności i imprezy kulturalne. Do najsłyn-
niejszych jarmarków należą ,,Jarmark św. Dominika” 
w Gdańsku i ,,Jarmark Jagielloński” w Lublinie. 

Europejskie Targi Produktów Regionalnych  
w Zakopanem 

Festiwal Gęsiny w Przysieku
Gotowanie zupy brukwiowej na imprezie 
„Jesień się pyta co lato zrobiło” – muzeum Wsi 
Słowińskiej w Klukach

Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego w Gdańsku
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Dzięki regionalnym i lokalnym festiwalom mieszkańcy 
i turyści mogą poznać smaki, których w inny sposób nie 
mogliby spróbować. Dla miłośnika kuchni udział w ta-
kich wydarzeniach jest obowiązkowym punktem w czasie 
wyjazdu turystycznego. 

Na straganach festiwalowych można degustować i ku-
pować lokalne wyroby kulinarne, które często stanowią 
wyjątkową pamiątkę turystyczną. Spośród licznych festi-
wali kulinarnych organizowanych w Polsce warto wymie-
nić ,,Małopolski Festiwal Smaku” w różnych subregionach 
województwa małopolskiego z wielkim finałem w Krako-
wie, ,,Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku” w Pozna-
niu, Festiwal „Europa na widelcu” we Wrocławiu, Festiwal 
„Śląskie Smaki” w różnych częściach województwa śląskie-
go, ,,Międzynarodowy Festiwal Kuchni” w Białymstoku 
czy ,,Europejski Festiwal Smaku” w Lublinie.

Szlaki promują regiony
W Polsce od kilku lat powstają szlaki kulinarne, 

ich celem jest promocja walorów turystycznych, w tym 
przyrodniczych i kulturowych, a zwłaszcza regionalnych 
tradycji kulinarnych i lokalnych produktów żywnościo-
wych. Są wśród nich:

– szlaki prowadzące do lokali gastronomicznych, 
które oferują kuchnie lokalne, regionalne i narodowe 
np. Szlak Kulinarny Centrum Gdyni, Kulinarny Szlak 
Turystyczny – Kuchnia Polska, Białostocki Szlak Kulinar-
ny, Szlak Kulinarny „Smaki Bieszczadów”, Szlak Janosika, 
Małopolska Trasa Smakoszy, Śląskie Smaki;

– szlaki, których motywem przewodnim są wino 
i miód np. Lubuski Szlak Wina i Miodu, Małopolska 

Muzeum Wina w Zielonej Górze Muzeum Piernika w Toruniu

Ścieżka Winna, Podkarpacki Szlak Winnic, Agrotury-
styczny Szlak Winno-Miodowy „Grodziec”;

– szlaki promujące lokalne, regionalne lub tra-
dycyjne produkty żywnościowe np. Małopolski Szlak 
Wód Mineralnych, Małopolski Szlak Owocowy, Sando-
mierski Szlak Jabłkowy, Szlak Oscypkowy, Szlak Fasolowa 
Dolina, Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami;

– szlaki promujące potrawy lokalne, regionalne lub 
tradycyjne np. Iławski Szlak Kulinarny, Szlak Kulinarny 
„Leśnymi Smakami”, Szlak Jadła Przygranicza (Mazur-
skiego) czy Szlak Specjalności Kuchni Kwater Wiejskich. 
Okazuje się, że wiele regionów ma wiele do zaoferowania 
ze swojej kuchni turystom. Co sprytniejsze, bardziej po-
mysłowe, potrafią to dobrze sprzedać. Korzystają na tym 
smakosze i turyści szukujący nowych smaków i restaura-
torzy stawiający na tradycję i unikatowość. 

Folklor górą
W Polsce w ostatnich latach, razem z rosnącym za-

interesowaniem turystów wydarzeniami promującymi 
tradycyjną kuchnię polską i żywność regionalną, przy-
bywa wystaw czy muzeów poświęconych tematyce ku-
linarnej. Najczęściej są to muzea związane z historią po-
wstania napojów alkoholowych typu piwo, wino, wódka, 
jak również dotyczące dziedzictwa kulinarnego kraju, np. 
dawnego przetwórstwa żywności: młynarstwa, piekar-
stwa, cukiernictwa, mleczarstwa itp. Niektóre z nich pre-
zentują lokalne specjały lub tradycyjne polskie produkty 
żywnościowe np. chleb, pierniki i potrawy. Wśród takich 
placówek są m.in. Muzeum Browaru Żywiec w Żywcu, 
Tyskie Browarium w Tychach, Muzeum Gorzelnictwa 
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w Łańcucie, Muzeum Wina w Zielonej Górze, Muzeum 
Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie, Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń 
Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu, Muzeum Gospodarki 
Mięsnej w Sielinku, Muzeum Chleba w Radzionkowie, 
Muzeum Piernika w Toruniu, Muzeum Piekarniczo-Cu-
kiernicze w Ustce lub Muzeum Mleczarstwa w Rzeszowie. 

W rozwoju turystyki kulinarnej w Polsce ważną 
rolę odgrywają również muzea – skanseny, w których 
od maja do października mają miejsce wydarzenia po-
pularyzujące regionalne dziedzictwo kulinarne. Turyści 
mają okazję nie tylko obejrzeć wnętrza zagród wiejskich 
i dworów, w tym pomieszczenia kuchenne różnych grup 
społecznych, lecz także zdobyć wiedzę na temat działa-
nia zabytkowych przedmiotów do przetwórstwa żywno-
ści i urządzeń kuchennych. Uczestniczą też w pokazach 
przygotowania dań ludowych, poznają podczas degu-
stacji smak i zapach regionalnych potraw. Wśród wyda-
rzeń folklorystycznych z akcentem kulinarnym są m.in. 
„Smaki Podlasia” w Białostockim Muzeum Wsi w Oso-
wiczach, „Jarmark Produktów Tradycyjnych” w Górno-
śląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie, „Dobre, 
Smaczne, Bo Lubuskie” w Muzeum Etnograficznym 
w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli, „Gotowanie na 
Polanie” w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, „Po-
żegnanie Lata w Skansenie. Jesień się Pyta co Lato Zro-
biło” w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, „Gęsina 
na Św. Marcina” w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza 
w Swołowie czy „Święto Borówki” w Orawskim Parku 
Etnograficznym w Zubrzycy Górnej. 

Turystyka kulinarna jest „najsmaczniejszą” formą po-
dróżowania i jak pokazują przykłady może być, a nawet 
być powinna naszą chlubą. Polska kuchnia charakteryzuje 

się ogromną różnorodnością regionalnych smaków i każdy 
zainteresowany może je poznać w czasie podróży, czerpać 
inspiracje do kolejnych wypraw. Życzymy zatem smaczne-
go i do zobaczenia na szlakach, w muzeach, w czasie wyda-
rzeń kulinarnych i przy wspólnym stole…

Dominik Orłowski,  
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie 

Magdalena Woźniczko,  
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Śródtytuły pochodzą od redakcji

*  M. Woźniczko, T. Jędrysiak, D. Orłowski, Turystyka kulinarna, 
PWE, Warszawa 2015, s. 19.Muzeum Piernika w Toruniu

Sandomierski Szlak Jabłkowy

Turystyka  
kulinarna
M. Woźniczko, T. Ję-
drysiak, D. Orłowski, 
Wyd. PWE, Warsza-
wa 2015

Turystyka kulinarna, 
jeden z ważniejszych 
segmentów turystyki, 
w ostatnich latach roz-
wija się dynamicznie. 
Wyjątkowa i oryginal-
na oferta gastronomiczna może wspomagać rozwój 
miejscowości pozbawionych walorów przyrodni-
czych czy kulturowych.
Autorzy publikacji przedstawiają m.in. istotę tury-
styki kulinarnej, znaczenie gastronomii w turystyce, 
sztukę kulinarną, rodzaje i formy organizacji turysty-
ki kulinarnej, kuchnię polską j jej tradycje żywienio-
we, kuchnie regionalne w Polsce, tradycyjne i regio-
nalne produkty żywnościowe w Polsce, ich ochronę 
w Unii Europejskiej.
Książka jest przeznaczona dla osób szukających do-
znań smakowych i pragnących poszerzyć wiedzę 
o dziedzictwie kulinarnym kraju, regionu czy miejsco-
wości. Z pewnością powinni z niej korzystać studenci 
kierunków turystyka i rekreacja, żywienie człowieka 
i ocena żywności, gastronomia i hotelarstwo, kultu-
roznawstwo, etnografia, a także słuchacze studiów 
podyplomowych i uczniowie szkół turystyczno-
-hotelarsko-gastronomicznych. Publikacja może też 
być przydatna dla osób profesjonalnie zajmujących 
się organizacją turystyki, hotelarstwa i gastronomii, 
a także dla pracowników urzędów administracji rzą-
dowej i samorządowej zajmujących się rolnictwem, 
kulturą, turystyką i promocją żywności.
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Jaśkowa Zagroda
Elżbieta i Alicja Wilczyńskie
Napachanie, ul. Poznańska 23
62-090 Rokietnica (woj. wielkopolskie)

„Jaśkowa Zagroda” w Napachaniu to restauracja ze 
smaczną, tradycyjną, regionalną kuchnią, w której wyko-
rzystuje się lokalne surowce najwyższej jakości. Przygoto-
wywane na miejscu potrawy powstają według rodzinnych 
receptur, a sezonowe dania są charakterystyczne dla regionu. 
Restauracja przyjęła pierwszych gości 
przed dziewięcioma laty, 25 marca. To 
miejsce jest dziełem Elżbiety i Alicji 
Wilczyńskich – matki i córki. O Elż-
biecie, zwanej powszechnie panią Elą, 
mówi się, że jest „sercem Jaśkowej Za-
grody”. Alicja dba o wystrój restauracji 
i tego, co wokół, projektuje i prowadzi 
stronę internetową firmy.  

W menu „Jaśkowej Zagrody” jest 
m.in. czernina z szarymi kluchami, pa-

rzybroda, polewka z gotowanymi pyrkami, kaszok z pyrkami 
i kapustą, zrazy wołowe zawijane z kaszą gryczaną i buraka-
mi, pierogi i wiele innych potraw, w tym szare kluchy z ka-

pustą zasmażaną – danie wyróżnione „Perłą 
2011”. W nazewnictwie tradycyjnych potraw 
wprowadzono gwarę poznańską, by dodatko-
wo podkreślić ich regionalne korzenie. 

Przy restauracji działa sklepik. Oprócz 
produktów „Jaśkowej Zagrody” można tam 
kupić również wyroby regionalnych produ-
centów. W ofercie jest słynny Jaśkowski żur 
na zakwasie mający znak „Jakość Tradycja” 
i śledzie w oleju rydzowym nagrodzone 
„Perłą 2011”.

Centrum Turystyki 
Wiejskiej „Alicja” 
na Roztoczu Alicja Czarna
Gliny 7, 23-415 Księżpol, 
(pow. biłgorajski, woj. lubelskie)

„Alicja” to kompleks położony w malowniczej 
okolicy Puszczy Solskiej, otoczony lasami i wodą. 
Wokół biegną szlaki turystyczne piesze i rowerowe, można 
wędkować i spływać kajakami, zwiedzać zabytki. Centrum 
zapewnia doskonałe warunki do wypoczynku. Jest hotel, 
obiekt agroturystyczny i restauracja. „Alicja” dysponuje 35. 
miejscami noclegowymi. Do dyspozycji gości jest w pełni 
wyposażona kuchnia, w której mogą przygotować posiłki. 
Ale mają też możliwość korzystać z restauracji, serwują-
cej śniadania, obiady i kolacje. Potrawy przygotowane 
są według tradycyjnych i regionalnych przepisów. Moż-
na zamówić pieróg biłgorajski czy krężałki, czyli zebra-
ne z pola, niewyrośnięte główki kapusty wielkości pięści, 
które obgotowuje się w osolonej wodzie, następnie ciasno 
układa w glinianym garnku, mocno przesypując nasio-
nami kminku i dodając czosnek, potem zalewa przego-
towaną wodą i gotowe. Można też poznać niepowtarzalny 

w smaku, ciemnobrązowy 
lniany olej świąteczny, po-
smakować słynnej biłgo-
rajskiej żurawinówki czy 
nalewki dereniowej.

Alicja Czarna, właści-
cielka centrum, przygo-
towuje wspaniałą żura-
winówkę biłgorajską, od 
dawna znaną i wytwarzaną 

na Roztoczu. Na niedostępnych bagnach Puszczy Solskiej 
dojrzewają cierpkie jagody żurawiny. Z nich powstaje napój 
o rubinowej barwie, wspaniałym smaku i aromacie – żura-
winówka. Nalewkę, która ma znak „Jakość Tradycja”, można 
kupić na miejscu (właścicielka ma pozwolenie). To smako-
wity prezent lub pamiątka z Roztocza i Puszczy Solskiej.
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Hotel MATEO
Barbara Kapusta
ul. dr Piotrowskiego 41 
28-130 Stopnica (woj. świętokrzyskie)

Stopnica leży w pobliżu Buska-Zdroju. Na skrzy-
żowaniu dróg mieści się restauracja Hotelu Mateo. Jej 
wystrój wskazuje na rządy kobiety – Barbary Kapusty, 
właścicielki. Ciepły domowy klimat nawiązuje do tradycji 
regionu. W menu są smakowite potrawy regionalne: pie-
rogi, placki ziemniaczane, mięsiwa przygotowane na różne 
sposoby uwzględniające upodobania mięsożerców i wege-
tarian. W karcie są też desery i wypieki z domowego pieca, 
z których Meteo słynie: sernik z pu-
szystą bitą śmietanką i sosem wiśnio-
wym oraz szarlotka na ciepło.

Specjalność restauracji to „polę-
dwica wołowa trącana sosem z da-
machy”, czyli śliwki z ogrodu babci 
właścicielki. W menu jest wiele po-
traw z damachą: desery, przetwory 
i nalewki. Suszone damachy doda-
wane są do bigosu, pieczonej kaczki, 
gęsi i schabu, a także do gotowanej 

kaszy jaglanej. Śliwka damacha otrzymała nagrodę „Per-
ły” w 2006. Barbara Kapusta wykorzystuje śliwkę w re-
gionalnych potrawach. 

W zajeździe Mateo można przenocować (są pokoje), zor-
ganizować konferencję i rodzinną imprezę. Jest malowniczy 
ogród, miejsce na grill i duży parking.

Zajazd TUSINEK
Grzegorz Winiarek
ul. Kolonia 2, 12-114 Rozogi 
(woj. warmińsko-mazurskie)

Przy trasie Ostrołęka-Szczytno/ 
Mrągowo/ Ruciane-Nida, 150 km 
od Warszawy, leży niewielka miej-
scowość Rozogi, a w niej Zajazd Tu-
sinek, firma rodzinna. Najbardziej 
znana część obiektu to restauracja, 
w której serwowane są dania regio-
nalne. Wśród nich m.in. podpło-
myki „nędza” z różnymi dodatkami, 
zsiadłe mleko z ziemniakami, pierogi 
z różnorodnymi farszami, rozmaite 
kluski i placuszki, a także tradycyjne ciasto drożdżowe 
z kruszonką. Do przygotowania potraw używane są pro-
dukty w większości wytwarzane w gospodarstwie właści-
cieli zajazdu. 

Za restauracją jest część hotelowa i gospodarstwo, 
w którym na 40 hektarach hoduje się krowy, kozy i koni-

ki polskie. Tradycyjnie uprawiane 
warzywa i zioła trafiają do restau-
racji. Warzywa i przetwory można 
kupić w sklepie farmerskim, który 
powstał przy zajeździe na prośbę 
jego klientów. W ramach sprzeda-
ży bezpośredniej gospodarze ofe-
rują produkty z własnej hodowli 
i upraw: sery krowie i kozie, mleko 
surowe krowie, warzywa, produkty 
mączne, wędliny z Sieci Dziedzic-
twa Kulinarnego Warmii, Mazur 
i Powiśla; miody, zioła, chleby 
i ciasta, a także drobne pamiątki.

Bogatą ofertę zajazdu uzupełnia-
ją prowadzone tam warsztaty, pod-
czas których można poznać tajniki 

wyrobu sera w warunkach domowych, przygotować serowar-
nię do przetwórstwa farmerskiego, zrobić jogurt, ser twarogo-
wy i kwasowo-podpuszczkowy. Można dowiedzieć się także, 
czym się różni Gouda od Ementalera, albo jak pielęgnować, 
prowadzić proces dojrzewania i jak przechowywać różne ro-
dzaje serów. 

Grażyna Kurpińska
Zdjęcia z archiwów rodzinnych
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Turyści lubią 
dobre 
jedzenie 
Jesteśmy narodem otwartym. Lubimy podjąć go-
ści smakołykami naszego stołu. Przyjeżdżający 
do nas turyści chcieliby posmakować produktów 
lokalnych i regionalnych. To one przecież są przy-
ciągającym ich do nas magnesem. 

Wciąż jeszcze trudno jest turystom kupić w gospodar-
stwach rolnych czy agroturystycznych produkty wytwarza-
ne zgodnie z bogatą polską tradycją. Nadzieję budzą in-
tensywne prace nad ustawą o handlu detalicznym, która 
umożliwi rolnikom czy małym lokalnym  zakładom rozwi-
nięcie skrzydeł. Ustawa ma  wyeliminować łańcuch pośred-
ników i z pewnością przyczyni się do podniesienia atrak-
cyjności oferty turystyki wiejskiej. Tak, jak to jest w wielu 
państwach Unii Europejskiej, z których turyści wyjeżdżają 
ze wspomnieniami wspaniałych tradycyjnych smaków. 

Bogactwo kulinarne
W Polsce jest ogromne bogactwo kulinarnego dzie-

dzictwa. Zdecydowanie większe niż w innych krajach. 
Wciąż jeszcze możemy pochwalić się umiejętnościami 
przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, bo jest w wie-
lu z nas chęć utrwalania pamięci dawnych smaków. 

Tych walorów nie możemy zaprzepaścić. Potrzebne 
są pilnie uregulowania prawne, instytucjonalne i fiskalne. 
Mamy szansę, dzięki rozsądnemu podejściu do rozwoju ma-
łej przedsiębiorczości, poprawić egzystencję wielu rodzin. 

W całym przedsięwzięciu jest jednak potrzebne także za-
ufanie. Nowe przepisy nie powinny zawierać domniemania 
czy wręcz podejrzenia, że żywność produkowana tradycyjnie 
jest na bakier z higieną i bezpieczeństwem. Na brak zaufania 
nasi producenci nie zasłużyli, zasłużyli natomiast na danie im 
szansy zaoferowania konsumentom produktów o smaku czy 
aromacie, którymi delektowali się ich przodkowie i którymi 
zachwycać się powinny ich dzieci, wnuki i przyszłe pokolenia. 

Potrzebna pomoc
Pilnie potrzebne jest wsparcie umożliwiające wielki 

powrót na rynek drobnych, rodzinnych firm. Pomocy 
równie pilnie potrzebują przedsięwzięcia utrzymania ro-
dzimych ras zwierząt i roślin. 

Dziś coraz trudniej o dobry jakościowo surowiec. Każdy 
doświadczony masarz wie, że nośnikiem smaku jest tłuszcz, 
a mięso jest smaczniejsze z trzody hodowanej w systemie 
półintensywnym. Powszechna to prawda, że „ekonomia” 
niszczy tradycję kulinarną i jakość tradycyjnej żywności. 
Na rynku coraz więcej jest wyrobów masowej produkcji, 
które niewiele mają wspólnego z jakościową żywnością. 

Polskie smakołyki przyciągają turystów 
Jesteśmy narodem otwartym. Lubimy podejmować 

gości smakołykami kuchni polskiej. Przyjeżdżający do 
Polski turyści chcą posmakować produktów lokalnych 
i regionalnych. To wspaniałe wyroby i dania są magnesem 
przyciągającym do nas zagranicznych gości. I to turyści 
odwiedzający Polskę rozsławiają nas i nasze umiejętności 
kulinarne wśród swoich rodaków. I to oni postrzegają tak-
że nas przez pryzmat rodzinnych smaków. 

Co prawda powoli, ale konsekwentnie, zmieniamy tury-
styczno-kulinarną rzeczywistość, wychodząc naprzeciw po-
trzebom odwiedzających Polskę zagranicznych gości. Dzieje 
się to w dużym stopniu, dzięki świadczącym usługi tury-
styczne gospodarstwom agroturystycznym i wielu obiektom 
położonych na terenach wiejskich i w małych miasteczkach. 
Coraz liczniej powstają tematyczne szlaki kulinarne. W połą-
czeniu ze skarbami natury, zabytkami i przysłowiową polską 
gościnnością, stanowią one wspaniałą ofertę, z której chętnie 
korzystają nie tylko Polacy, lecz także turyści zagraniczni. 
Cieszy to, że najczęściej nie są to odwiedziny jednorazo-
we. Zadowoleni z pobytu, zachwyceni polską gościnnością 
i wspaniałą kuchnią, goście wracają, by ponownie zobaczyć, 
posmakować, pobyć w przyjaznej atmosferze.

Szlaki kulinarne
Wielką zasługę w rozwoju szlaków kulinarnych mają 

Polska Organizacja Turystyczna i Polska Federacja Tu-
rystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.   Znaczący 
udział ma w tym również Polska Izba Produktu Regio-
nalnego i Lokalnego. Piętnaście lat identyfikacji, odtwa-
rzania i utrwalania wypracowanego przez pokolenia do-
robku kulinarnego w ramach Ogólnopolskiego konkursu 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” po-
kazało, jak wielkim skarbem narodowym dysponujemy. 

   JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI



W każdym wydaniu magazynu „Smak i Tradycja” od-
wołujemy się do wielkiej podróży, jaką odbyliśmy w kon-
kursie, degustując, oceniając, a także dokumentując po-
nad piętnaście tysięcy kulinarnych specjałów. Jest zatem 
z czego czerpać, rozsławiając umiejętności kulinarne Pola-
ków. Ten dorobek zaowocował powstaniem Polskiej Izby 
Produktu Regionalnego i Lokalnego i opracowaniem, 
wspólnie ze Związkiem Województw Rzeczpospolitej 
Polskiej, pierwszego i jedynego Krajowego Systemu Jako-
ści Żywności „Jakość Tradycja”.  

„Jakość Tradycja”
System uznany jest przez Komisję Europejską, Mi-

nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wpisany do PROW.  
Umożliwia sięgnięcie po unijne pieniądze na promocję 
tradycyjnej, wysokiej jakości żywności.

Teraz marzy nam się, wspólnie z Polską Organizacją 
Turystyczną, by produkty ze znakiem „Jakość Tradycja” za-
gościły w polskich obiektach turystycznych położonych we 
wsiach, w małych miasteczkach i dużych aglomeracjach. Je-
steśmy przekonani, że będzie wielu chętnych, by skorzystać 
z tej niepowtarzalnej oferty. Produktów ze znakiem „Jakość 
Tradycja” jest już ponad dwieście. Wszystkie z udokumen-
towanym, co najmniej 50-letnim rodowodem.  

Będziemy namawiać wytwórców mających prawo uży-
wania znaku na etykietach produktów czy w materiałach 
informacyjnych i promocyjno-reklamowych do tego, by 
oferowali te wyroby wszędzie tam, dokąd trafiają turyści. 

Produkty za znakiem „Jakość Tradycja” są już widocz-
ne na rynku, i to nie tylko na bazarach czy w sklepach 
osiedlowych, lecz także w średnich i dużych marketach. 
Znak „Jakość Tradycja” umieszczony na etykietach maseł, 
twarogów, serów dojrzewających, wędlin, miodów, chle-
bów i innych wypieków, słodyczy, ryb, powideł czy konfi-
tur przyciąga klientów. To ważne, bo najpierw „kupujemy 
oczami”, a dopiero potem delektujemy się produktem. 

Określenie „delektujemy się” jest jak najbardziej uza-
sadnione, bowiem są to wyroby wytwarzane z surowców 
najwyższej jakości pozyskiwanych od rolników, z trzody 
ras krajowych, z mleka kupowanego od rolników - człon-
ków małych i średnich spółdzielni. 

Kulinarne dziedzictwo to wielka szansa na przycią-
gnięcie do Polski wielu turystów. Nasza kuchnia jest jedną 
z najwspanialszych i najbardziej urozmaiconych. Każdy 
region szczyci się produktem lub daniem, którego nie 
spotka się w innej części Polski. Warto na to stawiać.

Jan Zwoliński
Fot. I.Byszewska
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Sękacz Kołobrzeski, Zakład Ciastkarsko-Piekarski 
Mielnik, Andrzej Mielnik, Kołobrzeg  
(woj. zachodniopomorskie) 

Sękacz jest słodki, delikatny, przypomina biszkopt, 
z wyraźnym posmakiem wanilii i delikatnego soku z cy-
tryny. Fabryka sękaczy powstała w szybko rozwijającym się 
uzdrowisku kołobrzeskim w końcu XIX w. Założył ją Karol 
Mensing, którego przodkowie organizowali wesela i wypie-
kali sękacze pod nazwą „Sękacz Kołobrzeski”. Wspaniałe 
ciasto serwowano nie tylko w miejscowych kawiarniach, 
lecz także eksportowano do wielu stolic europejskich 
i dworów ziemiańskich. Produkowano sękacze różnej wiel-
kości, zgodnie z życzeniem klientów. Sękacze kołobrzeskie 
zyskały sławę podobną jak toruńskie pierniki.

Porter Warmiński, Browar Kormoran  sp. z o. o., 
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)

Porter Warmiński charakteryzuje 
się prawie czarną barwą z rubinowymi 
refleksami. Piwo przykrywa beżowa 
czapa drobnej piany. Trunek zamiesza-
ny w naczyniu „barwi” szkło, a piana 
zostawia na ściankach charakterystycz-
ne krążki. Porter jest mocnym piwem 
dolnej fermentacji. Po jej zakończeniu 
leżakuje co najmniej 21 tygodni. Piwo 
cechuje bogaty słodowy aromat. Por-
ter Warmiński to doskonały przykład 
tradycji warzenia przez polskie browa-
ry porterów bałtyckich. Wielokrotnie 
prezentowany był na konkursach piw-

nych. Dwa razy z rzędu wygrał prestiżową Gwiazdkową 
Degustację Porterów w Moskwie. Jako pierwszy porter 
zdobył też złoty medal European Beer Star 2012.

Wędzonki z Wierzawic: baleron wędzony, kiełbasa 
swojska, schab wędzony, Masarnia OSIP   
Kamil Osip s. c., Wierzawice (woj. podkarpackie)

Baleron, kiełbasa i schab z Wierzawic są produktami 
o uznanej renomie, docenianej nie tylko przez smakoszy, 
lecz także zdobywającymi prestiżowe nagrody na wielu 
konkursach. Ta-
jemnica ich wspa-
niałego smaku, 
konsystencji i aro-
matu tkwi w su-
rowcu, z jakiego 
są produkowane. 

Jest nim mięso z trzody ras krajowych żywionej przez 
okolicznych rolników paszą powstającą zgodnie z Dobrą 
Praktyką Rolniczą bez dodatku organizmów genetycznie 
modyfikowanych. Właściciel niewielkiej rodzinnej ma-
sarni wytwarza produkty według sprawdzonych dawnych 
receptur. Wyroby z Wierzawic, peklowane z dodatkiem 
naturalnych przypraw, wędzone są w tradycyjnej wędzar-
ni opalanej drewnem bukowym i olchowym.   

    
Karp królewski z Bud Gospodarstwo Rybackie Budy 
Grzegorz Wójcicki Służów (woj. świętokrzyskie)

Karp karmiony jest przede wszystkim ziarnem zbóż upra-
wianych na 16 hektarach należących do producenta, zgodnie 
z Dobrą Praktyką Rolniczą, 
bez stosowania GMO. Po 
przetworzeniu mięso ryb jest 
soczyste, delikatne, smacz-
ne; po wypłukaniu ma spe-
cyficzny zapach pozbawiony 
posmaku mułu.

Miejsce hodowli karpia 
– Gospodarstwo Rybackie Budy – leży w centrum naj-
większego kompleksu leśnego powiatu buskiego i w Sza-
niecko-Soleckim Parku Krajobrazowym, gdzie ponad 60 
proc. terenu to obszar sieci Natura 2000. Produkcja kar-
pia prowadzona jest w cyklu trzyletnim z wykorzystaniem 
własnego narybku. Do rozrodu stosowana jest linia gołyska 
powstała w latach 1954-1956. 

Kapusta kwaszona, ogórki kwaszone „Dominik”, 
Wiesława Pawlikowska,  Mierzyn (woj. warmińsko-
-mazurskie)

Kwaszonki firmy „Dominik” produkowane są z kapusty 
odmiany Kamienna Głowa i ogórków odmian: Śremski, 

Polan, Sonate, Octopus, Liszt, 
Puccini, Sander. Warzywa prze-
znaczone do kwaszenia pocho-
dzą z własnych upraw firmy. 
Rodzinna tradycja  naturalnego 
kiszenia ogórków i kapusty pod-
trzymywana jest od czterech po-
koleń. Obecnie, każdego roku, 
we wsi Płowęż, położonej cztery 

kilometry od firmy „Dominik”, organizowane jest cieszą-
ce się wielkim zainteresowaniem Święto Kapusty. Z kolei 
miejscowe Muzeum Lokalne w Łąkorzu, w powiecie Nowe 
Miasto Lubawskie, tradycyjnie organizuje pokazy kwasze-
nia kapusty.

Nowe produkty z certyfikatem 
„Jakość Tradycja”

   JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI
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Sery „AGRO – DANMIS” „AGRO – DANMIS”  
Gramowscy sp. j., Bukowiec (woj. wielkopolskie)

Ser sałatkowy Festkoz,  ser kozi twardy dojrzewa-
jący z mleka koziego wytwarzane są w sposób tradycyjny, 

poprzez obróbkę mleka i do-
danie do niego kultur bakte-
rii i podpuszczki. Wyjątko-
wy zawdzięczają stosowaniu 
w procesie produkcji wyso-
kiej jakości mleka surowego, 
co gwarantuje bogaty smak 
i aromat Mleko pochodzi 
z województwa wielkopol-
skiego i zachodniopomor-
skiego. Jest tam wielu rol-
ników, którzy pozostali przy 

hodowli niewielkich stad kóz i stosują tradycyjny sposób 
żywienia zwierząt. 

Kozie sery produkowane w firmie „AGRO-DANMIS” 
słyną z tego, że nie mają zapachu, który część osób od-
biera jako nieprzyjemny. To efekt wieloletniego doświad-
czenia i tradycyjnych 
metod wytwarzania..  

Kozi jogurt na-
turalny „AGRO-
-DANMIS” produ-
kowany w Bukowcu 
słynie z tego, że nie 
ma nieprzyjemnego 
zapachu. To efekt 
wieloletniego doświadczenia i tradycyjnych metod wytwa-
rzania. Wyjątkowy smak i aromat kozi jogurt naturalny 
zawdzięcza stosowaniu w procesie produkcji wysokiej ja-
kości mleka surowego.

Masło ekstra z Jasienicy, Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska, Jasienica Rosielna (woj. podkarpackie)

Masło to produkowane jest z mleka, które dostar-
czają stali, sprawdzeni dostawcy. Gospodarują oni na 
terenach położonych w województwach podkarpackim 
i małopolskim. Tamtejsze pastwiska sprzyjają produk-

cji mleka najwyż-
szej jakości. Masło 
ekstra z Jasienicy 
zawiera wyłącznie 
tłuszcz mleczny, 
nie stosuje się do 
jego produkcji żad-
nych barwników 
czy aromatów. To 

produkt naturalny, najwyższej jakości. Powstaje z pa-
steryzowanej śmietanki i szczepionek czystych kultur 
mleczarskich. Zawiera minimum 82 proc. tłuszczu 
mlecznego i nie więcej niż 16 proc. wody. W założonej 
w 1927 r. spółdzielni produkcja odbywa się na nowocze-
snych liniach produkcyjnych.

Salceson domowy z Bilskiej Woli,  
Masarnia z Ubojnią Alina Kowalska, Bilska Wola 
(woj. łódzkie)

Wy t w a r z a -
ny jest zgodnie 
z niezmienioną 
od lat receptu-
rą. Ma wyrazisty, 
lekko słony smak, 
z wyczuwalnymi 
pikantnymi przy-
prawami. Zapach 
aromatyczny, lekko czosnkowy, przywołujący wspomnie-
nie wiejskich wyrobów przygotowywanych bezpośrednio 
po świniobiciu. Znakomity smak uzyskuje się przez do-
danie mięsa z gotowanych ozorów, serc i łopatki. Mię-
so na salceson pochodzi od tuczników ras Wielka Biała 
Polska i Polska Biała Zwisłoucha kupowane od rolników 
z okolicy Bilskiej Woli. Tucz trwa siedem-osiem miesięcy. 
Zwierzęta osiągają wagę do 120 kg.

Kasza jaglana, kasza gryczana JANEX, PPHU JANEX 
sp. j.  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno Handlowe  
„JANEX”  Jan Ciupak,  Leszek Ciupak, sp. j. 
(woj. lubelskie) 

Kasza jaglana wytwarzana jest 
z prosa odmiany Jagna uprawia-
nego nie tylko we własnym gospo-
darstwie, lecz także skupowanego 
od rolników mających uprawy 
w Janowie i okolicach, gdzie od 
wieków uprawia się proso. Więk-
szość ziarna pochodzi od grupy 
producentów z Janowa. Warun-
ki klimatyczne i środowiskowe 
sprawiają, że proso odznacza się 
walorami cenionymi w kuchni 
regionalnej. Także kasza gryczana produkowana jest z wy-
korzystaniem wieloletniej tradycji produkcji kasz prze-
kazywanej z pokolenia na pokolenie. JANEX jest firmą 
rodzinną posiadającą kilkudziesięciohektarowe gospodar-
stwo, gdzie uprawiane są metodami ekologicznymi proso, 
gryka i rośliny strączkowe. Firma ma własną kaszarnię.

   JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI
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Chrzan Nadwarciański, Zakład Produkcyjno-Handlo-
wo-Usługowy „Moryń” Włodarczyk i  Moryń sp. j., 
Siemkowice (woj. łódzkie)

Wytwarzany jest z korzeni chrzanu uprawianego 
w nadwarciańskim zagłębiu chrzanowym, z niewielką ilo-
ścią wody z kwaskiem cytrynowym, a także z dodatkiem 
soli i cukru do smaku.

Tradycja uprawy chrzanu w województwie łódzkim 
w rejonie środkowej Warty sięga  okresu międzywojenne-

go. W 1926 r. Oskar 
Paschke (Paszke), ów-
czesny właściciel Beresi 
Małych, niewielkiego 
majątku ziemskiego, 
sprowadził z Niemiec 
pierwsze sadzonki. 
Otrzymał też instruk-
cje uprawy. Po II woj-
nie światowej rolnicy 

z gminy Siemkowice i okolicznych gmin zaczęli upra-
wiać chrzan. Początkowo na niewielkich, kilkuarowych 
powierzchniach. Z czasem plantacje chrzanu stawały się 
coraz większe. Dzisiaj na tym terenie jest ponad 120 plan-
tatorów chrzanu.. 

Ogórki kwaszone z Siemkowic, Zakład Produkcyjno-
-Handlowo-Usługowy „Moryń” Włodarczyk i Moryń 
sp. j., Siemkowice (woj. łódzkie) 

Warzywa są twarde w dotyku, po przekrojeniu chrup-
kie. Zalewa ma konsystencję płynną, smak kwaśny, lekko 
słony, z wyczuwalnymi przyprawami m.in. czosnkiem, 
koprem, chrzanem, co charakteryzuje domowe ogórki 

kwaszone. Kwaszone 
są ogórki świeże grun-
towe „śremskie”, do 
których dodaje się sól 
niejodowaną i przy-
prawy: pieprz czarny, 
ziele angielskie, koper, 
korzeń chrzanu, krajo-
wy czosnek z lokalnych 
upraw. Firma skupuje 
ogórki od rolników  
specjalizujących się 
w uprawie tego warzy-

wa, którzy przestrzegają zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, 
nie stosują GMO. Czosnek, chrzan i koper kupowane są 
od lokalnych dostawców.

Szynka z Koluszek, Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
„PIEKARSKI” s. c., Koluszki (woj. łódzkie)

Wytwarzana jest zgodnie z długoletnią tradycją pro-
dukcji wędlin, według receptur stosowanych przez rol-

ników mających gospodarstwa w okolicach Koluszek 
i przekazywanych z ojca na syna. Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego „PIEKARSKI”, produkujący tę szynkę, jest 
przedsiębiorstwem rodzinnym, w którym przywiązuje 
się ogromną wagę do jakości oferowanych produktów. 
Szczególne znaczenie dla właścicieli mają wykorzystywa-
ne w produkcji surowce, podstawa udanego wyrobu. Do 
dalszego przetwarzania kupowane są wyłącznie półtusze 
pozyskiwane od hodowców utrzymujących rodzime rasy 
świń, którzy w hodowli stosują tucz półintesywny, trzodę 
karmią paszami gospodarskimi wytwarzanymi zgodnie 
z Dobrą Praktyką Rolniczą, bez stosowania GMO.

Żur od Piskorka na zakwasie, Pracownia cukiernicza 
s. c., A.L.A Piskorek, Nowa Wieś, woj.  małopolskie

Zawiera dużo naturalnych bakterii kwasu mleko-
wego powstających w procesie naturalnej fermentacji, 
która trwa kilka dni. Dzięki temu żur jest wyjątkowy, 
ma wspaniały, wyrazisty smak. Na 
niepowtarzalne cechy żuru wpły-
wa wysokiej jakości świeży czosnek 
pochodzący wyłącznie z polskich 
upraw i doskonała mąka kupowana 
tylko z krajowych młynów. Żur wy-
twarzany jest w rodzinie Piskorków 
w sposób tradycyjny w powolnym 
procesie fermentacji, a stosowany 
do niego zakwas jest ciągle pielę-
gnowany nieprzerwanie od lat trzy-
dziestych XX wieku, w tym samym miejscu. Rodzina 
Piskorków dba o to, by w całym procesie wytwarza-
nia przebiegała naturalna fermentacja. Żur nie zawiera 
żadnych sztucznych barwników, aromatów i konser-
wantów.

Kiełbasa wiejska pieczona tradycyjna, Zakład Prze-
twórstwa Mięsnego Bożek spółka z o. o., sp. koman-
dytowa, Godziszka (woj. śląskie)

Charakteryzuje się połączeniem dużej ilości pieprzu 
i czosnku. Na szczególną jakość kiełbasy wpływa jej dłu-
gie pieczenie, które uwydatnia aromat i smak. Ponadto 
odpowiednie przechowanie sprawia, że kiełbasa wysusza 
się i długo jest zdatna do spożycia. Producenci kiełbasy, 
rodzina Bożków, szczyci się długą tradycją masarską, któ-
rą zapoczątkował senior rodu – Adolf Bożek zajmujący 
się tym fachem jeszcze przed II wojną światową. W 1946 
r. został mistrzem  masarskim. Wiedzę i umiejętności, 
jakie przekazał kolejnym pokoleniom, do dziś procen-
tują szczególną reputacją kiełbasy. Bożkowie kultywują 
nie tylko tradycje wędliniarskie. W miejscu, gdzie senior 
rodu zaczynał, prowadzą przyzakładowy sklep. Obecnie 
firmę prowadzi najmłodszy syn Adolfa – Józef Bożek 
z wnukiem Krzysztofem.

   JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI
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Agnieszka Wierzbicka 
Samodzielny Zakład Techniki  
w Żywieniu,
Wydział Nauk o Żywieniu  
Człowieka i Konsumpcji SGGW 

Systemy jakości żywności QMP i PQS 
cechuje przede wszystkim systematyczne 
planowanie oraz udokumentowanie pro-
cesów na poszczególnych etapach produkcji, poczynając od 
gospodarstw rolnych poprzez wszystkie etapy przetwórcze. 

Specyfika produktu końcowego wytworzonego w ramach 
takich systemów wynika z jasnego wymogu zagwarantowania 
któregokolwiek z następujących elementów: 

– określonych cech produktu,
– określonych metod uprawy lub produkcji lub jakości 

produktu końcowego, która w sposób znaczący przewyższa 
normy handlowe dotyczące danego produktu pod względem 
zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub roślin, dobrostanu 
zwierząt lub ochrony środowiska;

– system jest otwarty dla wszystkich producentów,
– system obejmuje wiążące specyfikacje produktów, 

a zgodność z tymi specyfikacjami jest weryfikowana przez or-
gany publiczne lub niezależny organ kontroli;

– system jest przejrzysty i zapewnia pełną identyfikowal-
ność produktów. 

QMP i PQS są systemami jakości produkcji wołowi-
ny i wieprzowiny, które pozwalają na uzyskanie produktów 
o gwarantowanej, powtarzalnej jakości, co daje sprzedawcom 
detalicznym i konsumentom gwarancję i podstawę do  więk-
szego zaufania wobec jakości polskiej wołowiny i wieprzowi-
ny. Właściwości wołowiny QMP i wieprzowiny PQS, takie 
jak np. kruchość, soczystość w wysokim stopniu spełniają 
oczekiwania konsumenta.

Systemy QMP i PQS to systemy jakości produkcji żyw-
ności, w których wytworzenie wołowiny i wieprzowiny zostaje 
osiągnięte przy użyciu naturalnych surowców, a bydło i trzoda 
są w pełni identyfikowalne. W systemach tych, uzyskiwane 
produkty charakteryzuje się pożądaną przez konsumenta ja-
kością wynikającą ze standardów systemów. 

Systemy QMP i PQS są przejrzyste i dobrowolne, a pro-
ducenci są zobowiązani do przestrzegania założeń systemów 

na każdym etapie produkcji oraz 
do posiadania aktualnego certyfi-
katu zgodności, przechowywania 
dokumentacji kontroli związanej 
z  posiadaniem certyfikatu zgod-
ności. System QMP jest syste-
mem jakości żywności otwartym 
na wszystkich producentów by-
dła, a system PQS jest dostępny 
dla wszystkich producentów wie-
przowiny, jak również wytwór-
ców pasz, przewoźników żyw-
ca, przetwórców mięsa, którzy 
poddając się kontroli niezależnej 
akredytowanej jednostki certyfi-
kującej i uzyskujących certyfikat 
zgodności QMP lub PQS. 

Systemy QMP i PQS zapew-
niają monitorowanie całego pro-
cesu produkcyjnego, od wytwór-
cy, producenta pasz, przez ubój, 

aż po dystrybucję do sklepów detalicznych. 
W systemach QMP i PQS producenci mięsa spełniają 

określone procedury, zapewniające odpowiedni standard ob-
chodzenia się ze zwierzętami (dobrostan zwierząt), jak i proce-
dury postępowania z elementami kulinarnymi (proces dojrze-
wania, pakowania, warunki transportu produktu). 

Wołowina QMP może stanowić istotny produkt w diecie 
z racji na jej wysoką wartość odżywczą wynikającą z pełno-
wartościowego białka, wysokiej zawartości witamin z grupy 
B (B2; B6; B12) witamin rozpuszczalnych w tłuszczu A i D, 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych CLA; koenzymu 
Q10 oraz składników mineralnych niezbędnych do prawidło-
wego funkcjonowania i organizmu. 

Uczestnictwo w systemach jakości produkcji wołowiny 
QMP lub wieprzowiny PQS przyczyni się do wzrostu 

jakości handlowej wołowiny i wieprzowiny, identy-
fikowalności produktu, wzrostu zaufania ze względu na  
przejrzystość i powtarzalność procesu produkcyjnego oraz 
wzrostu konkurencyjności. Standardy jakości QMP i PQS 
pozwalają na rozpoznawanie na półkach sklepowych wo-
łowiny i wieprzowiny wysokiej jakości oznakowanej logo-
typem Systemu QMP dla wołowiny i Systemem PQS dla 
wieprzowiny, a tym samym na gwarantowaną jakość i pew-
ność wyboru produktów, które są w stanie dać satysfakcję 
konsumentowi.

System QMP (Quality Meat Program) został uznany za 
krajowy systemy jakości produkcji żywności decyzją 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 
2008 r.) notyfikowany przez KE UE 20.06.2012 i wpisany do 
PROW 2017-2013 decyzją Władz RP  20.11.2012 QMP, 
a system PQS został uznany decyzją Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2009 r. 

Bibliografia dostępna u Autorki niniejszej publikacji. 

Dofinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego w ramach zadania realizowanego  
przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

Rola systemów  
jakości QMP i PQS  
w produkcji 
wołowiny  
i wieprzowiny 
wysokiej jakości 

   JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI



SMAK I TRADYCJA28 marzec-kwiecień 2016

Przysmaki 
na szlaku
W Polsce jest ponad 20 szlaków kuli-
narnych. Powstają następne. Łączą tu-
rystykę z regionalnym jedzeniem, sku-
piając gospodarstwa agroturystyczne, 
małe przetwórnie – masarnie, piekar-
nie, pensjonaty, restauracje.

Szlak „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” 
powstał w ramach projektu o tej samej 
nazwie. Trasę opracował w 2009 r. Świę-
tokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Modliszewicach. Projekt włączono do dużego progra-
mu „Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością”. Realizował 
go w latach 2012-2016 Ośrodek Promowania i Wspie-
rania Przedsiębiorczości w Sandomierzu i Urząd Mar-
szałkowski Województwa Świętokrzyskiego, korzystając 
z funduszy szwajcarskich.

„Kuźnia” w nazwie szlaku nawiązuje do tradycji świę-
tokrzyskiej sięgającej XVI wieku, symbolu nowoczesności 
i innowacyjności, a także do „kucia pomysłów” wpływa-
jących na rozwój regionu, wykorzystujących dziedzictwo 
kulinarne, dostarczających doznań smakowych. Program 
zakładał rozwój regionu związany z zasobami kulturowy-
mi Gór Świętokrzyskich i okolic. 

Utworzenie szlaku to jeden z głównych efektów pro-
jektu. Zadaniem szlaku jest wykreowanie i urynkowienie 
wybranych produktów lokalnych i tradycyjnych z wyko-
rzystaniem sieci atrakcji kulinarnych regionu. Szlak upo-
wszechnia walory regionalnego dziedzictwa kulinarnego 
wśród turystów i społeczności lokalnej. Czynią to, dzięki 
ciekawej ofercie, restauratorzy, gospodarstwa agrotury-
styczne i rolnicy/ przetwórcy. Rośnie atrakcyjność tury-
styczna regionu Gór Świętokrzyskich.

Na mapie i w realu
Inauguracja szlaku miała miejsce 29 stycznia 2015 

roku w dniu nadania certyfikatów przystąpienia do nie-
go, zaś faktycznie zaczął on funkcjonować w lipcu 2015 
r. po oznakowaniu podmiotów i uruchomieniu strony 
internetowej. 

– Szlak obejmuje cztery powiaty województwa święto-
krzyskiego: kielecki, ostrowiecki, opatowski, sandomierski 
– mówi Teresa Wąsik z ŚODR, koordynatorka projektu. 

– Nabór podmiotów na 
szlak był otwarty. Mamy 
procedury wypracowa-
ne w ramach projektu. 

Promowaliśmy nabór za pośred-
nictwem spotów reklamowych, 
poprzez stronę internetową i za 

pośrednictwem doradców w terenie. Zgłosiło się 46 pod-
miotów, z czego 34 przeszły pozytywnie certyfikację i uzy-
skały rekomendację do wpisania do szlaku ŚKS.

Każdy z 34 zakwalifikowanych podmiotów oznako-
wany jest logiem szlaku „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” 
umieszczonym również na mapie trasy. Szlak tworzą:

1) rolnicy i przetwórcy (21 podmiotów) oferując uzna-
ne produkty tradycyjne, które zdobyły pierwsze nagrody 
na konkursach wojewódzkich i krajowych, są wpisane na 
Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; producenci prowadzą  
ich sprzedaż w miejscu  wytwarzania;  

2) restauracje (dziewięć) i gospodarstwa agroturystycz-
ne (cztery) mają w ofercie kuchnię regionalną wykorzy-
stującą tradycyjne przepisy pochodzące od mieszkańców 
regionu i kuchnię opartą na przepisach własnych – ich 
lokalną specjalność.

Każdy  podmiot, świadczący usługi żywieniowe, pro-
ponuje co najmniej trzy tradycyjne potrawy kuchni re-
gionalnej umieszczone na wydzielonej karcie menu  
z nagłówkiem „Świętokrzyskie Smaki”, a także „kredens” 
z produktami tradycyjnymi wytwarzanymi przez prze-
twórców ze szlaku.  

Wydano też mapę, która wskazuje  turystom i miesz-
kańcom regionu drogę do 34 podmiotów na szlaku, 
ułatwia dotarcie do małych przetwórni, gdzie się bez-
pośrednio wytwarza i sprzedaje tradycyjne produkty, do 
restauracji i gospodarstw agroturystycznych serwujących 
proste tradycyjne potrawy z  lokalnych surowców.

Na restauracyjnym „kredensie” 
są wina z winnicy pana Mał-
kiewicza, miód z pasieki „Ryś”, 
soki owocowe z Bielan, wędli-
ny z Gospodarstwa Agrotury-
stycznego „U Bogusia”

    PRODUKTY REGIONALNE W TURYSTYCE
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GĘŚ KIELECKA
Gęś kielecka, sól, pieprz, majeranek, czosnek,  
2 cebule, 1 kg kaszy jęczmiennej (najlepiej z wła-
snego gospodarstwa), 1 jajko gęsie lub 2 kurze, 
natka pietruszki, 1 kostka masła chmielnickiego, 
włoszczyzna do wywaru, ½ szklanki oleju rzepa-
kowego.
Gęś oczyścić, oddzielić delikatnie od kości skórę 
z mięsem. Skrzydła i nóżki wyłamać ze stawów. 
Z kości, podrobów, włoszczyzny i cebuli ugoto-
wać wywar. Następnie ugotować na nim kaszę. 
Włoszczyznę, podroby, cebulę i czosnek zmie lić, 
doprawić solą, pieprzem, natką pietruszki i maje-
rankiem do smaku, dodać jajka, pół kostki masła, 
wszyst ko dokładnie wymieszać. Przygotowanym 
nadzieniem napeł nić gęś, dokładnie zaszyć, uło-
żyć w gęsiarce. Gęś natrzeć ma słem i majeran-
kiem, włożyć do piekarnika nagrzanego do 180 
stopni C, dusić 120 minut, polewając co jakiś czas 
wytopionym tłuszczem. Na pół godziny przed 
wyjęciem odkryć gęś, aby jej skóra się przyrumie-
niła.
Danie główne o nazwie „Gęś gospodyni” jest 
potrawą serwowaną w gospodarstwie agrotury-
stycznym „Różane Wzgórze”. Właścicielkę zain-
spirowała kulinarna tradycja regionu, zwłaszcza 
okolic Chmielnika, który od wieków słynie z wy-
śmienitej gęsiny.

Przepis pochodzi z publikacji „Potrawy tradycyjne z regionu  
Gór Świętokrzyskich”, ŚODR Modliszewice.

Na mapie zaznaczono też miejsca atrakcyjne tury-
stycznie. Powstała ponadto strona internetowa: www.
swietokrzyskakuzniasmakow.pl z interaktywną mapą 
szlaku, jego opisem i prezentacją wydarzeń. W 2015 r. 
ukazała się publikacja „Potrawy tradycyjne z regionu Gór 
Świętokrzyskich” z informacjami o powiatach, przez któ-
re biegnie szlak, opisem potraw i produktów charaktery-
stycznych dla regionu.

Teoria i praktyka
Minął rok od uruchomienia szlaku. Jego beneficjenci 

sprawdzili, jak teoria sprawdza się praktyce. 
Anna Piotrowska z Gospodarstwa Agroturystycznego 

„U Bogusia” w Łosieniu, w gminie Piekoszów: nasze gospo-
darstwo liczy 22 ha ziemi, uprawiamy głównie zboża. Ra-
zem z mężem hodujemy też, naturalnymi metodami, trzodę 
chlewną, obecnie około 80 sztuk.  Mięso przeznaczamy do 
wyrobu tradycyjnych wędlin w ramach działalności MOL. 
Produkcję opieramy na starych recepturach dziadka męża. 
Są to m.in. polędwiczki świąteczne Prokopa, które w 2009 
roku zdobyły nagrodę „Perła” w konkursie Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów. Produkujemy tradycyjny 
salceson „cwaniak z Łosienia”, „szynkę łosieńską” i „kiełbasę 
łosieńską”, które zdobyły wyróżnienia w konkursach Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. W 2010 r. zna-
lazły się na Liście Produktów Tradycyjnych. Nasze wędliny 
zawsze dobrze się sprzedawały, ale dzięki szlakowi sprzedaż 
się zwiększyła, bo klienci wiedzą, co i gdzie mogą kupić.

Podobne zdanie ma Tadeusz Matuszewski prowadzą-
cy firmę Tradycyjne Wyroby Wędliniarskie MAT-MAS 
Bęczków: przetwórnię prowadzę od 2013 r., ale tradycje 
masarskie w mojej rodzinie sięgają odległych lat. Dziadek 
był znaczącym w okolicy hodowcą trzody chlewnej, a wujek 
uczył się w szkole masarskiej. W domu zawsze przetwarzano 
mięso na własne potrzeby, robiono kiełbasy dla rodziny i na 
wymianę. Dzisiaj prowadzę działalność gospodarczą, choć je-
stem również rolnikiem – mamy prawie trzy hektary ziemi, 

uprawiamy zboża i ziemniaki. Najbardziej znanym produk-
tem z mojej masarni jest „salceson bęczkowski”, który w 2014 
r. został laureatem I nagrody w finale wojewódzkim konkursu 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” i w kon-
kursie na „Najlepszy produkt tradycyjny regionu Gór Świę-
tokrzyskich”. Salceson został wpisany na Listę Produktów 

Tradycyjnych. W mięso zaopatruję się 
u lokalnych rolników. Jest sprawdzone, 
dobrej jakości. Mój salceson znany jest 
nie tylko w najbliższej okolicy. Kiedy 
powstał szlak, rozpoznawalność mo-
ich wyrobów wzrosła, a za nią liczba 
klientów. Mam ogromną satysfakcję, 
że jestem „na szlaku”.

Hotel „Stodółka”, położony za-
ledwie 10 km od Kielc, jest świetną 
bazą wypadową do zwiedzania naj-
ciekawszych atrakcji turystycznych 
regionu: Dębu Bartek, Parku etno-Od lewej: Tadeusz Matuszewski, Anna Piotrowska, Grzegorz Łączkiewicz
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graficznego w Tokarni, zamku królewskiego 
w Chęcinach, Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku i wielu innych. W hotelowej re-
stauracji można zjeść regionalne i tradycyjne 
potrawy: zalewajkę świętokrzyską, parzybrodę 
chłopską i kluskę miedzianogórską. Można – 
z okazji rodzinnych uroczystości lub na święta 
– zamówić gęś kielecką. Właścicielem obiektu 
jest Grzegorz Łączkiewicz: odkąd istnieje szlak, 
klienci restauracji wiedzą, że można tu zjeść 
jacentowski barszcz z kapustą, byki deleszyckie 
czy drągoły. Wiedzą, że dania przygotowujemy 
z produktów lokalnych. 

Udana promocja
Jak widać, wystarczył rok, by szlak pomógł 

w promocji producentów i produktów. Wy-
powiadający się uważają jednak, że wciąż tra-
fia do nich więcej „turystów” miejscowych, 
niż przyjezdnych z innych regionów Polski. 
Cieszy ich integracja, wspólne działania, moż-
liwość wyjazdów studyjnych, w tym za grani-
cę. Chcą pokazywać produkty innych uczest-
ników szlaku. Starają się, by w widocznych 
miejscach były „kredensy” z produktami tradycyjnymi 
wytwarzanymi przez przetwórców należących do szlaku. 

KLUSKA 
MIEDZIANOGÓRSKA

Ciasto makaronowe: 1/2 kg 
mąki, 2 jajka, 1/2 kubka cie-
płej wody, 10 dag słoniny do 
okrasy. 
Farsz: 1 kg ziemniaków, 1 kg ka-
pusty kiszonej kwaśnej, 10 dag 
suszonych grzybów, przypra-
wy (sól, pieprz, zioła z ogrodu).
Z mąki, jajek i wody zagnieść duże placki makaronowe w formie 
prostokąta. Placki obgotować oddzielnie w osolonej wodzie po 5 
min. każdy, delikatnie „falując” nimi w czasie gotowania. Następ-
nie wyjąć i rozłożyć na lnianych ściereczkach. Ziemniaki ugoto-
wać, dobrze utłuc lub przecisnąć przez praskę, kapustę posiekać 
i obgotować, zmieszać z ziemniakami, ziołami i pieprzem. Suszo-
ne grzyby namoczyć, ugotować i drobno pokroić. Na rozłożo-
nym placku rozłożyć równomiernie kapustę z ziemniakami, na 
brzegu położyć grzyby tworząc wałek, całość zrolować, zawinąć 
w ściereczkę, boki związać sznurkiem (jak cukierek). Gotować 
w osolonej wodzie około 20 minut. Po ugotowaniu wyjąć deli-
katnie ze ściereczki, rozłożyć na półmisku, okrasić słoniną usma-
żoną na skwarki. Podawać na ciepło.
Przepis ma ciekawą, włoską historię. Babcia pani Wandy Toporek 
autorki przepisu, otrzymała go od kobiet, które wynajmowały 
mieszkania włoskim budowni czym sztolni do wydobywania 
miedzi na górze zwanej dziś Miedzianą. Do Polski sprowadził 
ich Stanisław Staszic. Z rodzinnych opowiadań wynika, że Włosi 
nie przepadali za polską kuchnią, w której królowały ziemnia-
ki, groch i kapusta. Włoska kuchnia to głównie makaron, więc 
zaszczepili w okolicy tradycję jego jedzenia. Miejscowe gospo-
dynie połączyły kapustę i ziemniaki z ulubionym makaronem lo-
katorów i tak powstała jedna potrawa: kluska miedzianogórska 
– ory ginalna, smaczna potrawa. Jej przygotowanie jest czaso-
chłonne i wy maga doświadczenia kulinarnego, ale efekt: smak 
i wygląd, jest wspaniałą nagrodą za włożony trud.

Przepis pochodzi z publikacji „Potrawy tradycyjne z regionu  
Gór Świętokrzyskich”, ŚODR Modliszewice.

W „Stodółce”, w restauracyjnym „kredensie” są wina 
z winnicy pana Małkiewicza, miód z pasieki „Ryś”, soki 
owocowe z Bielan itp.

Współpraca, wspieranie się, szko-
lenia, pomagają zdobyć wiedzę, radzić 
sobie z problemami. Wyjazdy studyj-
ne, spotkania i kontakty z fachow-
cami umożliwiają zdobycie nowych 
doświadczeń. Mają nadzieję, że choć-
by  w niewielkiej części uda się im je 
wykorzystać na własnym podwórku.

Grażyna Kurpińska
Zdjęcia: 

G. Kurpińska oraz „Potrawy tradycyjne 
z regionu Gór Świętokrzyskich”

Byki daleszyckie

Tradycyjne Wyroby Wędliniarskie MAT-MAS Bęczków
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Wiszące ogrody
Wiszący ogród kojarzy się przede wszystkim 
z jednym z siedmiu cudów starożytnego świa-
ta – wiszącymi ogrodami królowej Semiramidy 
w Babilonie. Stały się one inspiracją dla współcze-
snych miłośników roślin.

Ogrody królowej Semiramidy założono na wznoszących 
się tarasach, a podtrzymywano konstrukcją, którą tworzyły 
szeregi wąskich, coraz wyższych korytarzy zasklepionych 
kolebkowo. Zwisające z tarasów pnącza zakrywały mury, co 
sprawiało wrażenie, że rośliny zawieszone są w powietrzu. 
Do nawadniania używano wody zEufratu.

Czerpanie z legendy
Legendarne rozwiązanie z Babilonu zainspirowało 

Shawnę Coronado, projektantkę zieleni, do tworzenia  
własnych wiszących ogrodów. Droga do nich, jak pisze, 
była banalna: kupiła skrzynkę ogrodową i stwierdziła, że 
ma ona zbyt małą powierzchnię, by powstało coś intere-
sującego. Jeżeli jednak takich skrzynek będzie pięć i po-
wiesi się je jedna nad drugą, będzie miała spore możliwo-
ści jako ogrodniczka. 

Taki ogród zajmuje mało miejsca, jest atrakcyjną wi-
zualnie żywą ścianą. Można go umieścić na budynku, 
ogrodzeniu, bramie, furtce czy na balkonie. Może być sa-
modzielną kompozycją lub integralną częścią istniejącego 
ogrodu. Jest niezwykle użyteczny. W jednym rozwijają się 
kwiaty przyciągające pożyteczne owady: pszczoły i mo-
tyle, które je zapylają. Inny jest pełny zdrowych warzyw 
i wonnych ziół. Jest również taki, który poprawia jakość 
życia użytkowników, dzięki aromaterapii. 

Skrzynki, koszyki, 
doniczki...
Do uprawiania roślin 

w wiszącym ogrodzie 
można wykorzystać nie 
tylko skrzynki. Sprawdzą 
się nietypowe pojemni-
ki, wiklinowe koszyki, 
palety, słoiki, doniczki, 
„kieszenie” z materiału, 
obudowane półki itp. 
Wszystko to, w czym ro-
śliny będą mogły rosnąć. 
Ważne jest, aby konstruk-
cja była dobrze umocowa-
na i nie rozpadła się pod 
ciężarem pojemników, 
ziemi i roślin. Przed budową wiszącego ogrodu, warto 
zastanowić się nad systemem uprawy roślin: włóknino-
wym – zamiast ziemi stosuje się lekką włókninę, hydro-
ponicznym, tradycyjnym. 

Autorka przedstawiła ponad 20 projektów. W przej-
rzysty sposób podała – krok po kroku – informacje 
przydatne w komponowaniu żywych ścian. Pokazała 
niezbędne narzędzia i wyposażenie, wymieniła rośliny 
i metody ich pielęgnacji.  Podpowiada, że koło ogro-
dowego grilla można zainstalować ogród ziołowy. Przy 
kuchennych drzwiach powiesić warzywny. Miejsce, 
gdzie chętnie siadamy, aby wypocząć latem czy przyjąć 
gości można ozdobić piękną zieloną kompozycją. Ta-
kie wiszące ogrody to doskonały pomysł, który warto 
wykorzystać w gospodarstwach agroturystycznych, na 
tarasach pensjonatów, w ogródkach restauracji. Żywe 
rośliny ozdobią, przyciągną uwagę i nadadzą przyjazny 
klimat.

 GaKa

Tworzenie wiszącego ogrodu łączy 
hobby z pracą

Zdjęcia pochodzą 
z poradnika  
pt. „Wiszące ogrody” 
Shawna Coronado,  
Wydawnictwo ARKADY 

Świeże zioła w zasięgu ręki ułatwią życie gospodyni i przydadzą się do przygotowania potraw, a powie-
szone” obok kuchennych drzwi nie tylko zdobią.

   INSPIRACJE
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Sprzedaż  
bezpośrednia  
w kraju bratanków

Na Węgrzech sprzedaż bezpośrednia 
jest czymś absolutnie naturalnym i wspie-
ranym przez władze. Skoro od wieków jesteśmy 
bratankami, na pewno warto wziąć przykład z Wę-
grów i pozwolić polskim rolnikom sprzedawać 
także produkty pochodzenia roślinnego w ich go-
spodarstwach, a także w innych miejscach.

Na Węgrzech sprzedaż bezpośrednia możliwa jest na 
targowiskach, podczas imprez krajowych i regionalnych, 
w miejscach prezentacji produktów, w gospodarstwach, 
w tym w gospodarstwach agroturystycznych. Warunek: 
odbiorcą jest konsument końcowy. 

Ponadto możliwa jest sprzedaż do zakładów gastrono-
micznych i zakładów handlu detalicznego – sklepów re-
gionalnych położonych nie dalej niż 40 kilometrów w linii 
prostej od gospodarstwa. Produkty można też przywozić 
do domu konsumenta końcowego. 

Producenci węgierscy mogą też sprzedawać konsu-
mentowi końcowemu w gospodarstwach mięso po zba-
daniu go przez weterynarza.  Zabroniona jest natomiast 
sprzedaż mięsa z własnego uboju na targowiskach.

Obowiązki producenta
Węgierski producent prowadzący sprzedaż bezpośred-

nią musi spełnić określone warunki. Przede wszystkim ma 

obowiązek zgłosić na piśmie taką działalność do Krajo-
wego Biura Zdrowej Żywności w rejonie zamieszkania – 
otrzymuje tam numer rejestracyjny. 

Ponadto zobowiązany jest prowadzić ewidencję wy-
tworzonych i sprzedanych produktów, podając ilość, 
miejsce i datę sprzedaży. Ma też obowiązek sporządzenia 
karty informacyjnej, w której podaje imię i nazwisko, 
miejsce produkcji, nazwę produktu, skład, termin przy-
datności do spożycia i temperaturę przechowywania. 

Producent musi mieć zaświadczenie weterynaryjne, 
ma też obowiązek etykietować produkty zgodnie z infor-
macjami znajdującymi się w karcie informacyjnej. 

Kolejny wymóg to przestrzeganie podstawowych 
przepisów higieny w procesie produkcji, magazynowania 
i transportu produktów, a w przypadku obróbki termicz-
nej mleka, uboju drobiu itp. – przestrzeganie określonych 
przepisami procedur technologicznych. Producent sprze-
dający jaja konsumpcyjne ma obowiązek ich znakowania, 
jeśli sprzedaż obejmuje więcej niż 50 sztuk. 

Co można sprzedawać?
Przepisy jasno określają, jakie produkty można sprze-

dawać bezpośrednio. Ten rodzaj handlu obejmuje: warzy-
wa i owoce – 20 ton na rok, grzyby – 100 kg na tydzień, 

Nagrodzone oleje z domowego tłoczenia. W tym olej makowy, bardzo rzadki w Polsce. 

Stara beczka jako agroturystyczny barek na śliwo-
wicę i inne nalewki, m.in. orzechówkę, gruszków-
kę i malinówkę. 

Ceramika i stare meble, aby kupujący poczuli praw-
dziwie domową atmosferę. Węgierski akcent – papryczki i czosnek
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Na targach często spotyka się wyroby z gospodarstw. 
Jednym z nich jest np.

Pasta z bakłażana (padlizsánkrém)

Składniki:
2 świeże bakłażany, ½ kubka posiekanej cebuli,  
½ kubka oleju rzepakowego, sól i pieprz do smaku

Przygotowanie
Bakłażany ugotować lub grillować (aż skórka stanie 
się czarna i chrupiąca). Gotowane zostawić na 15 mi-
nut w garnku pod przykryciem, odlać niepotrzebną 
wodę i obrać ze skóry. Obrane bakłażany rozgnieść 
tępą stroną szerokiego noża, ruchami w kratkę. 
W moździerzu utrzeć posiekaną cebulę. Masę z ba-
kłażanów i cebuli przełożyć do dużej miski, dopra-
wić solą i pieprzem. Wszystko wymieszać, dodając 
porcjami olej. 
Pasta nie wygląda zbyt ładnie z uwagi na jej be-
żowo-szarawy kolor. Można ją jednak udekorować 
warzywami, natką pietruszki lub kawałkami grillo-
wanego bakłażana. 
Do pasty można też dodać czosnek (najlepiej pie-
czony), surowe żółtko lub inne przyprawy, ale to już 
nie będzie potrawa klasyczna. Można ją jeść z pie-
czywem, położyć na zapiekance, dodać do naleśni-
ków, a także podawać jako gotowane (pieczone) 
warzywa do obiadu. 

Smacznego!

kury – ubój i sprzedaż – 200 sztuk na tydzień, ptactwo 
wodne, indyki – 100 sztuk na tydzień, ryby – 6000 kg na 
rok (żywe ryby można sprzedawać konsumentowi końco-
wemu na targowiskach, rynku, imprezach). Kolejne pro-
dukty dopuszczone to sprzedaży bezpośredniej to: surowe 
mleko – 200 litrów na tydzień, jaja konsumpcyjne – 500 
sztuk na tydzień lub 20 000 sztuk na rok, miód i wyroby 
pszczelarskie – 5000 kg na rok. 

Producenci prowadzący tradycyjny ubój zwierząt 
w gospodarstwie mają prawo  rocznie ubić 12 sztuk trzody 
chlewnej, 24 owce, 24 kozy i dwie sztuki bydła rogatego, 
wliczając w to przerób dla zakładów gastronomicznych, 
albo do  wykorzystania surowca podczas imprez. Wiek 
owiec i kóz nie może przekraczać 18 miesięcy, a bydła – 
30 miesięcy. Ponadto ubój zwierząt i przerób mięsa musi 
się odbywać w wyznaczonym miejscu. 

Przetworzone produkty pochodzenia roślinnego, m.in. 
dżemy, powidła, soki, można sprzedać 5200 kg w ciągu 
roku, ale nie więcej niż 150 kg na tydzień. Z kolei dla 
przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego: 
wędlin – wyznaczono ilość 70 kg na tydzień lub 2600 kg 
w ciągu roku.

Producenci mogą w gospodarstwach wędzić, suszyć 
i mielić owoce. W gospodarstwach (w wyznaczonym miej-

scu) i podczas imprez mają też prawo przyrządzać potrawy, 
piec chleb i ciasta, smażyć powidła. 

Czyszczenie ziarna i wytłaczanie ziaren roślin oleistych, 
owoców, warzyw, a także pasteryzacja powinny odbywać 
się w gospodarstwie osoby zamawiającej taką usługę.

Tekst i fot. Justyna Erdo

Wszystkie zdjęcia pochodzą z gospodarstwa Batha-Porta położonego  
na terenie Parku Narodowego Őrségi, we wsi  Szalafő na Węgrzech. 

Coś dla smaku. Zioła i przyprawy z przydomowego ogródka. 

Refleksy wrześniowego słońca na lokalnej ceramice zdobiącej wnętrze. 
Liczy się też klimat miejsca. Gospodarstwo Batha-Porta. Wieś Szalafő na Węgrzech.



SMAK I TRADYCJA34 marzec-kwiecień 2016

Pszczelarstwo 
w Mołdawii
Pszczelarstwo, podobnie jak rybołóstwo, 
ma w Mołdawii wielowiekową trady-
cję i uważane jest za zajęcie mężczyzn. 
Pierwszy miód pozyskiwano w lasach – 
od dzikich pszczół. Jeszcze dziś można 
spotkać ich potomków. 

Dakowie i Frankowie, przodkowie narodu 
rumuńskiego i mołdawskiego, zajmowali się 
pszczelarstwem w taki sposób, że pozyskiwali miód, wosk 
i inne produkty.

W Mołdawii pszczelarstwo to jedna z najstarszych pro-
fesji, która mogła się rozwijać, dzięki wspaniałym warun-
kom klimatycznym, ukształtowaniu terenu i roślinności. 

W XII i XIII w. pszczelarstwo rozkwitało w central-
nych regionach na zachód od rzeki Prut. W XV w. zajmo-
wano się nim w okolicach miejscowości Kodry słynącej 
obecnie z prastarych monastyrów i wspaniałej twierdzy. 
O rozwoju pszczelarstwa w Mołdawii pisze Dymitr Kan-
temir, żyjący w II poł. XVIII w. hospodar Mołdawii, na-
ukowiec, humanista i pisarz: «... pszczelarstwo – nie jest 
zajęciem stałym, i nie wszyscy potrafią to robić, ale lud-
ność ma z niego dobry dochód».

O rozwoju pszczelarstwa w dawnych czasach świadczą 
liczne dokumenty archiwalne, z których można dowiedzieć 
się między innymi o podatkach nakładanych na miód i wosk.

Mołdawski miód był bardzo ceniony. Eksportowano 
go do Polski, do Konstantynopola, do Austrii i na Ukra-
inę. Są dane dokumentujące, że w latach 1821-1827 do 
Austrii wyeksportowano 8813 pudów miodu (pud to ro-
syjska jednostka miary, 1 pud = 16,38 kg).

Mołdawia miodem stała i stoi
Pszczelarstwo rozwijało się i rozwija w całej Mołdawii, 

ale zajmują się nim tylko ludzie, którzy wiedzą, jak pra-
cować z pszczołami, jak o nie dbać; a zdobyte przez nich 
doświadczenie przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. 
Osoby, które nie mają w rodzinie pszczelarzy, mogą zdobyć 

   CUDZE SMAKI
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potrzebną wiedzę podczas specjalistycz-
nych kursyów z zakresu pszczelarstwa. 

Członkowie Mołdawskiego Stowa-
rzyszenia Pszczelarzy pozyskują miód 
z różnych gatunków roślin. Jest miód 
majowy, akacjowy, słonecznikowy, lipo-
wy, gryczany i wiele innych.

Miód sprzedawany jest w szero-
kim asortymencie, a wykorzystywa-
ny jest jako produkt żywnościowy 
i lekarstwo. Oprócz miodu popu-
larne są inne wyroby pszczelarskie 
m.in. wosk na świece czy mleczko 
pszczele.

Miód to istotny składnik słody-
czy, tortów, napojów chłodzących.

Pszczoły są ważne
Głównym celem współczesnego 

mołdawskiego pszczelarstwa jest 
produkcja miodu wysokiej jakości. 
Pszczoły można hodować na tere-
nie czystym ekologicznie, karmić 
je nektarem kwiatowym, nie wolno 
dokarmiać cukrem. 

Pszczoły odgrywają też bardzo 
ważną role w rolnictwie, zapylając 
rośliny uprawne. Dzięki ich pracy 
stale wzrasta produkcja rolna. Za-
pylanie jest czynnikiem decydują-

cym o dobrym urodzaju pod względem 
ilościowym i jakościowym.

Z tego względu pszczelarstwo ma dla 
społeczeństwa pierwszorzędne znacze-
nie. Jest wkładem wspierającym w przy-
rodzie równowagę ekologiczną i biolo-

giczną, a produkty otrzymywane 
z ula – podobnie jak w gospodarce 
– przynoszą dochód.

Rybołóstwo, myślistwo i pszcze-
larstwo były i pozostały zajęciami 
mężczyzn. Kiedyś były głównymi 
sposobami zdobywania pożywienia, 
z czasem stały się dla wielu przy-
jemnym hobby.

Anatol Bucatca
Tłumaczenie: 

Jolanta Zientek-Varga

Co mówią liczby?
W Mołdawii pszczelarstwem trud-
ni się około 4500 osób, na co dzień 
ludzi różnych zawodów i pocho-
dzenia. Aktualnie w kraju jest 
75–80 tys. rodzin pszczelich, które 
co roku produkują 2–2,3 tys. ton 
miodu towarowego i duże ilości 
innych produktów pszczelich.

    CUDZE SMAKI
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni 

oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

zapraszają do uczestnictwa w V edycji Ogólnopolskiego konkursu dla ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych 
na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona 
Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

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

Ocena prac konkursowych zostanie przeprowadzona dwuetapowo. Spośród nadesłanych zgłoszeń spełniających 
wymagania formalne, specjalnie powołana komisja konkursowa wy-
łoni 10 najlepszych przepisów kulinarnych. Autorzy tych przepisów 
zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w ogólnopolskim finale kon-
kursu, podczas którego na podstawie oceny potraw przygotowanych 
w oparciu o wyłonione w półfinale przepisy, zostaną wybrani zwycięz-
cy konkursu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody/upominki 
oraz dyplomy.

Zgłoszenia uczniów i ich prac konkursowych dokonuje szkoła na 
adres:

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

Termin składania zgłoszeń upływa 12 kwietnia 2016 r., decyduje 
data stempla pocztowego. Tak było w poprzednich edycjach 

Wyróżnione dania z 2015 roku, od lewej: Aromatyczna przepiórka z pastewnym krokietem – Gorzów Wlkp., ciasto fasolowe przekładane konfiturą  
z jabłka – Muszyna, delikatna kaczka sous vide – Rzeszów. 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

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

1,5 kg schabu środkowego, 20 dag soli, zioła (majeranek, 
pieprz, utłuczone ziele angielskie)

Schab natrzeć solą ze wszystkich stron, zostawić 
w chłodnym miejscu na 5 dni, często przewracając. Po 
tym czasie natrzeć ziołami, owinąć w płótno, suszyć 
w przewiewnym miejscu przez dwa miesiące.

Przepis pani Marii Kujawy z Dołhobród (woj. lubelskie). 
„Perła” w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”.

Czernina po krumsku

Skrzydełka, szyja, żołądek, serce kaczki lub gęsi, garść 
suszonych owoców (śliwki, jabłka) na 1 litr rosołu, ziele 
angielskie, liść laurowy, krew z kaczki lub gęsi, 2 łyżki mąki

Ugotować rosół z podrobów, dodać suszone owoce 
oraz ziele angielskie i liść laurowy. Wyjąć podroby z ro-
sołu. Do krwi dodać mąkę, wymieszać, wlać do rosołu, 
zagotować. Mięso z ugotowanych podrobów rozdrobnić 
i dodać do zupy. Podawać z ziemniakami, najlepiej puree 
lub z kluseczkami.

Przepis pani Heleny Fabiś, Doroty Figier, Ireny Galas  
i Moniki Jarysz z Nowego Kramska (woj. lubuskie).

Jagnięcina duszona z warzywami

Dowolne kawałki jagnięciny, seler, marchew, pietruszka, 
cebula, kilka ząbków czosnku, sól, pieprz, słodka papryka, 
rozmaryn, smalec do smażenia

Mięso natrzeć roztartym czosnkiem i przyprawami, 
odstawić na 24 godz. do lodówki. Ugotować bulion 
z jarzyn. Obsmażyć mięso ze wszystkich stron na roz-
grzanym smalcu, podlać bulionem warzywnym, dodać 
pokrojone na kawałki warzywa, gotować przez 15-20 
minut, następnie piec w piekarniku w temp. 180 st. ok. 
30 minut.

Danie serwowane jest w restauracji Kaffee Bistro 
„Cynamonowa” w Radkowie (woj. dolnośląskie). 

„Perła” w konkursie „Nasze kulinarne Dziedzictwo”.

Przysmaki w starym stylu

   SMACZNEGO ! 

   SMACZNEGO !
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Pasztet z dzika

2 kg mięsa z młodego dzika (z kością), 0,5 kg podgardla 
wieprzowego, 0,5 kg surowego boczku, 0,25 kg boczku wę-
dzonego – w plastrach do obłożenia formy, 2 marchwie,  
2 pietruszki, seler, ½ pora, jedna duża cebula obrana 
i opalona nad ogniem, świeże dojrzałe ziarna jałowca, liście 
laurowe, ziele angielskie, sól, pieprz, gałązki cząbru, czosnek.

Do masy: 4 jajka, rozmaryn, gałka muszkatołowa, 
majeranek, pieprz, sól

Warzywa obrać, umyć, pokroić na kilka części, włożyć 
do dużego garnka, zalać wodą, dodac przyprawy, dopro-
wadzić do wrzenia. Surowy boczek i podgardle pokroić na 
niewielkie kawałki, delikatnie podsmażyć na suchej pa-
telni, dodać mięso z dzika i podsmażać jeszcze 10 minut. 
Podsmażone mięso dodać do wywaru razem z wytopio-
nym tłuszczem i gotować pod przykryciem ok. 2 godzin. 
Odcedzić mięso i warzywa, przestudzić i przepuścić dwu-
krotnie przez maszynkę o drobnych oczkach. Mieszan-
kę zmielonego mięsa i warzyw doprawić rozmarynem, 
majerankiem i gałką muszkatołową, solą i pieprzem do 
smaku i dokładnie wymieszać z całymi jajkami.  Masa 
nie powinna być gęsta i sucha, dlatego należy rozcieńczyć 
ją wywarem z gotowania mięsa – ma mieć konsystencję 
gęstej śmietany. Przełożyć masę do podłużnych foremek, 
wyłożonych plastrami wędzonego boczku i piec przez go-
dzinę w nagrzanym do 200 st. piekarniku.

Przepis pani Małgorzaty Ostapowicz, Agroturystyka  
„Leśny Dworek” w Kryłatce (woj. podlaskie). 
Pasztet otrzymał nagrodę „Perła” w konkursie

 „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”.

Półgęsek

6 piersi gęsich bez kości, 40 dag soli
Natrzeć półgęski solą, zawinąć w rulony, włożyć do 

drewnianego cebrzyka, przykryć denkiem i przycisnąć 
kamieniem. Zostawić na 4 dni. Po tym czasie przewró-

cić półgęski na druga stronę i znów zostawić na 4 dni. 
Po wyjęciu z soli owinąć je papierem, zasznurować i po-
wiesić w ciepłym dymie na 7 dni.

Przepis: Marya Śleżańska
 „Kucharz wielkopolski”.

Żurek wielkanocny

Zakwas
100 g mąki żytniej pytlowej, 100 g mąki żytniej razo-

wej, 2-3 ząbki czosnku, skórka z razowego chleba
Żurek
250 g kiełbasy lub wędzonego boczku,  pół selera,  

2 pietruszki, marchewka, por, 4-5 suszonych grzybów,  
sól, 2 ząbki czosnku, majeranek, 4 jajka

Mąkę wsypać do słoja, wymieszać, zalać letnią prze-
gotowaną wodą, dodać czosnek i skórkę razowego chle-
ba, przykryć słój gazą i zostawić na kilka dni w ciepłym 
miejscu. 

Ugotować smak z kiełbasy, warzyw i grzybów. Przelać 
przez sito, kiełbasę i grzyby pokrajać w cienkie paseczki, 
zalać przecedzonym wywarem. Dodać 2 szklanki żuru, 
zagotować , doprawić solą i roztartym czosnkiem. Poda-
wać z pokrojonymi jajkami na twardo.

Przepis: Hanna Szymanderska 
„Polska Wielkanoc”.
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Śledzie z suszonymi borowikami
 
1kg śledzi, 35 dag cebuli, od 0,05 dag do 0,10 dag 

suszonych borowików, olej, sól, pieprz. 
Śledzie wymoczyć, pokroić na kawałki. Grzyby namo-

czyć 2 godziny, odcedzić, ugotować w małej ilości wody 
około 10 min. Cebulkę pokroić w półplasterki i wrzucić 
na olej i na bardzo małym ogniu zeszklić, dodać gotowa-
ne grzyby i razem dusić około 25 min. Dodać pieprz, sól 
do smaku. Po wystygnięciu przełożyć warstwami: śledzie- 
grzyby.

Przepis pani Barbary Sołtyki,  Klub Aktywnych Kobiet  
w Brzozowej (woj. świętokrzyskie, powiat opatowski).  

Produkt umieszczony na szlaku kulinarnym  
„Świętokrzyska Kuźnia Smaku”.   

Pasztet chłopski

1  królik, 1 kg podgardla, 1 kg mięsa wieprzowego 
(różne), 2dag suszonych grzybów, 30/ 40 dag wątroby, 
bułka tarta, 1 jajko, warzywa: marchewka, kawałek selera, 
mała pietruszka, cebula. Przyprawy: gałka muszkatołowa, 
sól, pieprz.

Podgardle, wątrobę i królika ugotować z warzywami. 
Mięso wieprzowe upiec. W sosie z pieczenia rozmoczyć 
bułkę. Ugotować grzyby. Grzyby. Wszystko zmielić w ma-
szynce 2 razy (z drobnym sitkiem). Masę włożyć do  du-
żej miski, dodać przyprawy, jajko, ok. 1 szklanki rosołu 
z gotowanego mięsa. Wszystko wyrobić. Piec w temp. 
180-190 stopni około 1 godz.

 
Przepis pani Jadwigi Śliwka z Obręcznej 
(woj. świętokrzyskie, powiat opatowski). 

Produkt umieszczony na szlaku kulinarnym 
„Świętokrzyska Kuźnia Smaku” 

Pączki ziemniaczane

1 kg ziemniaków; 1 kg mąki; ½ szklanki cukru; cukier 
waniliowy; ½ kostki masła; 4 jajka;10 dkg drożdży; 
łyżeczka proszku do pieczenia.

Ziemniaki ugotować, przepuścić przez praskę. Jeszcze 
do gorących ziemniaków dodać cukier waniliowy i ma-
sło. Całość wymieszać, dodać jajka, drożdże, proszek  do 
pieczenia, na końcu mąkę. Po wyrobieniu ciasto powinno 
odstawać od ręki, swoją konsystencją powinno przypomi-
nać ciasto na kopytka. Na urwany kawałek ciasta nakładać 
marmoladę, uformować pączka. Gdy podrosną smażyć na 
oleju.Po wystudzeniu posypać cukrem pudrem.  

Produkt umieszczony na szlaku kulinarnym 
„Świętokrzyska Kuźnia Smaku”.   

Przepis – pani Jadwiga Firmanty  Koło Gospodyń Wiejskich  
z Szumska  (woj. świętokrzyskie). 

Pączki ziemniaczane zostały nagrodzone w konkursie 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo” w 2012 roku.. 

Mazurek czekoladowy

Szklanka cukru, 4 jajka, 25 dag utartej gorzkiej 
czekolady lub 4 łyżki stołowe kakao, 2 cm utłuczonej laski 
wanilii, pół szklanki tartej bułki, bakalie lub kandyzowane 
owoce do dekoracji

Utrzeć dobrze 4 żółtka z cukrem,  dodać czekoladę, 
wanilię, bułkę tartą. Wymieszać delikatnie z ubitą pianą, 
wyłożyć cienką warstwę na blaszkę pokrytą papierem do 
pieczenia, wysmarowanym masłem i posypanym tartą 
bułką. Piec w średnio nagrzanym piekarniku 20 min. 
Udekorować polewą czekoladową, posypać według uzna-
nia migdałami, rodzynkami, pokrojonymi w paski figami 
lub kandyzowanymi owocami.
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Babka szafranowa

1 l mleka, 1,2 kg mąki, 7 dag drożdży, 6 jaj,  
2 szklanki cukru, szczypta szafranu (lub kurkumy) 
namoczonej wcześniej w kieliszku czystej wódki lub 
spirytusu, 1,5 kostki masła, 15 dag rodzynek

Mleko zagotować, ostudzić, wsypać mąkę, dodać 
drożdże, dobrze wymieszać i postawić w ciepłym miejscu 
do podrośnięcia. Utrzeć jajka z cukrem do białości, dodać 
szafran, rozpuszczone i ostudzone masło i połączyć z pod-
rośniętym ciastem. Wyrobić dobrze, aż zacznie odchodzić 
od ręki, dodać rodzynki, postawić w cieple ponownie do 
wyrośnięcia. Gdy wyrośnie wkładać do wysmarowanej 
masłem i posypanej tarta bułką formy, zostawić po raz 
trzeci do wyrośnięcia, następnie piec w średnio nagrza-
nym piekarniku, próbując patyczkiem czy nie zostaje na 
nim ciasto. Wyjmować ostrożnie, położyć babę bokiem 
na pokryta papierem poduszkę.

Polewy i lukry:

Polewa czekoladowa
Zgotować szklankę mleka ze szklanką cukru i 15 dag 

utartej gorzkiej czekolady aż zgęstnieje i nie będzie przyle-
gać do palców. Gorącą polewać mazurki i torty.

Lukier białkowy do bab
Szklankę cukru pudru utrzeć z białkami z trzech jaj na 

jednolitą masę, aż zwiększy swoją objętość,  dodać sok z pół 
cytryny, ucierać jeszcze kilka minut. Smarować baby i na-
tychmiast wstawiać do letniego piekarnika do obsuszenia. 

Pączki

12 żółtek, 1/5 kg cukru, 2 kostki masła, ½ l mleka,  
20 dag drożdży, 10 dag słodkich i gorzkich migdałów,  
1,5 kg mąki, smalec do smażenia

Mąkę zarobić rozrobionymi w mleku drożdżami, od-
stawić do podrośnięcia, dodać  utarte z cukrem żółtka, 
mleko, roztopione i ostudzone masło, utarte migdały. 
Wyrobić dobrze ciasto, jeśli za rzadkie, dodać mąki, od-
stawić do wyrośnięcia. Po wyrośnięciu wyłożyć ciasto na 
posypana mąką stolnicę, rozciągnąć, kłaść powidła, za-
wijać i wyrzynać szklanką jak pierogi. Odkładać na sito 
w ciepłe miejsce do podrośnięcia. Gdy wyrosną, wrzucać 
wyrośniętą stroną na gorący smalec. Po usmażeniu kłaść 
na sito wyłożone bibułką. 

Faworki (chruściki)

2 łyżki masła, 15 żółtek, 25 dag cukru pudru,  
6 łyżek gęstej śmietany, 1,2 kg mąki, zapach arakowy, 
smalec do smażenia

Masło utrzeć z żółtkami i cukrem do białości, dodać 
zapach arakowy, śmietanę, 0,75 kg mąki i dobrze utrzeć. 
Wyłożyć ciasto na stolnicę, dodać pozostałą mąkę, za-
gnieść luźne ciasto, cienko rozwałkować. Pokroić na pa-
ski, przewijać w kokardki i smażyć na gorącym tłuszczu 
na jasnozłoty kolor, przewracając na drugą stronę. Wyj-
mować na sito, posypać cukrem pudrem. 

Zdjęcia: I.Byszewska, Time Machine, 
archiwum projektu „Świętokrzyska Kuźnia Smaku”
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Wołowina 
- niedoceniane mięso

Wołowina jest mięsem niskokalorycznym zawierającym 
wysoko wartościowe białko niezbędne do prawidłowego roz-
woju młodych organizmów, osób aktywnych i starszych. Nie-
stety wciąż jest niedoceniana.

Może za mało wiemy o jej walorach? A przecież...
Wołowina jako jedyne mięso ma w składzie wieloniena-

sycone kwasy tłuszczowe omega 3 s i CLA, których organizm 
potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania i eliminowania 
zagrożeń związanych z miażdżycą i nadciśnieniem. Mięso wo-
łowe zawiera ponadto bardzo ważne i dobrze przyswajalne 
składniki mineralne: żelazo i cynk, które mają nieoceniony 
udział w dobrym funkcjonowaniu i dotlenianiu organizmu. 

Procesy krwiotwórcze
Mięso wołowe jest jednym z najlepszych źródeł witaminy 

B12, która ma istotne znaczenie w procesach krwiotwórczych, 
podobnie jak żelazo, cynk i miedź. Składniki te, dostarczone 
do organizmu z naturalnego surowca mięsnego, mają ważne 
znaczenie w utrzymaniu na odpowiednim poziomie procesów 
myślenia, dotleniania, energii życiowej i satysfakcji człowie-
ka. Co ważne, z wielu badań i analiz można wysnuć wniosek, 
że wołowina  dostarcza dobrej energii, nie powoduje uczucia 
ociężałości. 

Mięso to jest też jednym z najlepszych produktów pole-
canych w dietach cukrzycowych, ponieważ dostarcza odpo-
wiedniego poziomu energii, nie podwyższając nadmiernie po-
ziomu glukozy we krwi. Spożycie 130–150 g  wołowiny daje 
podobny poziom sytości, jak zjedzenie około 220 g innych 

gatunków mięs, a dostarcza o ponad połowę mniej kilokalo-
rii. Z tego względu jest polecana osobom dbającym nie tylko 
o dobre samopoczucie, lecz także o odpowiednią masę ciała. 
Wołowina jest ponadto jednym z nielicznych rodzajów mięs, 
które są najbardziej naturalne, ponieważ uzyskiwane najdłużej 
(do 24 miesięcy) z wykorzystaniem karmy typu trawy, zioła, 
zboża [Agnieszka Wierzbicka].

 
Spadek spożycia
Niestety w Polsce od lat utrzymuje się tendencja spadko-

wa spożycia wołowiny. Jak wskazuje Barbara Kowrygo [2000], 

cena mięsa, jego dostępność na rynku i dochód gospodarstw 
domowych to najważniejsze ekonomiczne determinanty spoży-
cia żywności, w tym również mięsa. Wzajemna relacja między 
dochodem i ceną pełni kluczową rolę w procesie podejmowania 
decyzji o zakupie [Jolanta Wojnar, Beata Kasprzyk].  Ważnym 
faktem jest również to, iż poziom konsumpcji to również efekt 
niskiej jakości mięsa wołowego w Polsce. Pochodzi ono w du-
żej mierze od ras bydła mlecznego. Takie mięso nie gwarantuje 
otrzymania wołowiny wysokiej jakości [Monika Zymon].

Tam lubią wołowinę
Najwięcej mięsa wołowego na osobę jedzono do 2012 r. 

w Urugwaju (61,3 kg na osobę), Argentynie (55,3 kg), Bra-
zylii (41,2 kg) i Stanach Zjednoczonych (38,4 kg). W krajach 
Unii Europejskiej najwyższe spożycie osiągnięto w 2010 r. we 
Francji (25 kg na osobę), Włoszech (23,1 kg) i Wielkiej Bryta-
nii (19,7 kg). Dla porównania przeciętny Polak zjadł w 2012 
r. zaledwie 1,6 kg mięsa wołowego [1].

Aby zwiększyć poziom konsumpcji mięsa wołowego 
w Polsce, należy zadbać o to, by surowiec był pozyskiwany 
od zwierząt ras mięsnych. Krokiem w tę stronę jest działający 
w naszym kraju system jakości produkcji QMP, który stano-
wi propozycję kompleksowego i zintegrowanego programu 
wytwarzania mięsa wołowego wysokiej jakości. Wołowina 
produkowana w tym systemie spełnia oczekiwania konsu-
menta i daje gwarancję, że mięso spełnia kryteria jakościowe, 
a przede wszystkim powtarzalność wysokiej jakości. Tak się 
buduje zaufanie kupującego do produktu.

W artykule wykorzystano następujące pozycje:
1. Jolanta Wojnar, Beata Kasprzyk Tendencje i prognozy w spoży-

ciu mięsa w Polsce w latach 1989-2016, Stowarzyszenie Ekonomistów 
Rolnictwa i Agrobiznesu, RN, t. XVI, zeszyt 4; 2. Agnieszka Wierz-
bicka, Wołowina powinna spełniać normę „satysfakcji konsumenckiej”, 
Rynek Mięsa w Polsce, Gazeta Finansowa, listopad 2014 r.; 3. Maria 
Kopańska, Wołowina w kontekście otaczającego nas świata, Wielka 
Księga Wołowiny, wyd. 2015; 4. Monika Zymon, Walory odżywcze 
i smakowe wołowiny oraz możliwości ich kształtowania, Wiadomości 
Zootechniczne, R. L (2012), 5. Barbara Kowrygo Studium wpły-
wu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce, Wyd. 
SGGW, Warszawa 2000.

Łukasz Wielgat
Fot. J. Zientek-Varga, I.Byszewska

Dofinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego i Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego w ramach zadania
realizowanego przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
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HERBATA. Moc smaku i aromatu (BUCHMANN) Justyna Mrowiec. 
„Z rozkoszy tego świata ilości niepomiernej zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej” – 

śpiewali Starsi Panowie. Wielu z nas ten pogląd podziela popijając ulubiony napój. Książka jest dla 
wszystkich lubiących chwile spokoju z filiżanką lub kubkiem aromatycznego naparu w ręku. Autorka 
opisuje herbaty: czarne, zielone, białą, pu-erh (czerwona), ulung (niebieska), aromatyzowane i praso-
wane, najpopularniejsze i unikatowe, o wyjątkowym smaku. Można też dowiedzieć się czegoś więcej 
o sposobach parzenia i podawania herbaty.

KAMIENIARSTWO. Współczesne spojrzenie na tradycję (ARKADY) R. Jundrovsky, 
Erik Tichy.

Kamienne obramowanie drzwi i okien, kamienne stopnie, posadzki, kominki triumfalnie 
powróciły zdobiąc domy i mieszkania. Kamieniarstwo to jeden z najstarszych zawodów świa-
ta sięgający swymi początkami starożytności. Książka omawia jego bogatą historię, rozwiąza-
nia techniczne, sposoby doboru materiałów, narzędzia i stosowane techniki obróbki kamienia. 
Przeanalizowane zostały także metody wytwarzania obramowań otworów, układania schodów, 
wykonywania kolumn oraz okładzin ścian. Jest dobrym przewodnikiem i poradnikiem dla zawo-
dowo zajmującym się tym tematem, a także źródłem inspiracji dla budujących domy lub remon-
tujących mieszkania.

OGRODZENIA. Przepisy budowlane, wzory, realizacja (ARKADY) Przemysław Ziarko
Ogrodzenia wokół domów też podlegają modzie. Nie zawsze najwyższej próby. A trzeba 

pamiętać, że ogrodzenie, zwłaszcza od strony ulicy, jest swoistą wizytówką właścicieli. Często 
wznosi się je, korzystając z dostępnych na rynku nieestetycznych prefabrykowanych elementów, 
które szpecą otoczenie. W Polsce dopiero od niedawna zaczęto dostrzegać potrzebę integracji 
ogrodzenia z najbliższym sąsiedztwem i obiektem, który ma chronić. Jego formę architekto-
niczną, wysokość i materiały, z jakich będzie wykonane najlepiej zaplanować już na etapie prac 
nad projektem domu. Poradnik pomaga wybrać rodzaj ogrodzenia, jak omijać naturalne prze-
szkody, po jakiego przepisy sięgnąć.

ŻYCIE NA PRZEKĄSKĘ (Świat Książki) Monika Małkowska. 
Ta książka ma podtytuł wiele mówiący: Pustki w sklepach, pełnia w kulturze, czyli opowieści 

nie tylko z PRL. Także z czasów przełomu ustrojowego. Mamy tu wspomnienie kartek na mięso 
i cukier, puste sklepy i dania „czegoś z niczego”. A obok poznajemy budzącą się sklepową obfitość 
i jedzeniowe możliwości. Mamy też przepisy, podane w zupełnie innym „sosie” niż nakazuje trady-
cja. Michał Komar recenzując książkę: Autorka, krytyczka sztuki, napisała świetną książkę o sztuce 
najbardziej ulotnej – kulinarnej. Smacznie, mądrze, dowcipnie. GaKa

   SMACZNE KSIĄŻKI

   ZAPROSILI NAS

  Wójt Gminy Krzeszów i Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Krzeszowie na POWIDLAKI 2015.

  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddz. 
w Krakowie na XIV Ogólnopolskie Sympozjum Agrotu-
rystyczne „Innowacyjność w turystyce wiejskiej  a nowe 
możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich”.

  Agencja Rynku Rolnego na konferencję „25 lat wspiera-
my sektor rolno-spożywczy”.

  Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” w Kielcach na 
uroczystości związane z 95-leciem istnienia firmy.

  Krajowa Rada Spółdzielcza na spotkanie spółdzielców 
w Szadku w ramach obchodów Międzynarodowego 
Dnia Spółdzielcy w województwie łódzkim.

  Międzynarodowe Targi Łódzkie na targi Natura Food 
and ECO w Łodzi.

  WARSAW EXPO na Międzynarodowe Targi Motory-
zacyjne „Warsaw Moto Show 2015”.

  Marszałek Województwa Podkarpackiego na X Jesienną 
Giełdę Ogrodniczą oraz Podkarpackie Święto Winobrania.

  Zarząd Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła 
Mięsnego na II Forum Sektora Wołowiny „Polska wo-
łowina – wołowina z przyszłością. Inteligentny rozwój 
w polskim sektorze Wołowiny”.

  Do udziału w jury komplementarnego konkursu Mi-
strzostwa Młodych Kucharzy 2015.

  METRO GROUP na debatę z cyklu Rozmowy o han-
dlu „Wyzwanie dla branży HoReCa”.

  Polska Federacja Producentów Żywności, Związek 
Pracodawców na spotkanie świąteczne.

  Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP na No-
woroczne spotkanie.

  Międzynarodowe Targi Poznańskie na zakończenie 
cyklu zawodów jeździeckich sezonu 2015/2016 CAVA-
LIADA. 



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 

tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość i reputację. Znak Jakość Tradycja jest znakiem za-
rejestrowanym 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 
wytwarzanie 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 
częstotliwości i zakresu kontroli oraz prowadzenia dokumentacji mającej na celu zapewnienie pełnej iden-
tyfikowalności 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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