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Polska Izba Produktu  
Regionalnego i Lokalnego

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

w Polsce

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

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

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

lokalnych i regionalnych produktów do obrotu gospodar-
czego;

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

nych i lokalnych.

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

Rada:
Jan Lisiecki – Przewodniczący
Członkowie:
Alina Becla, Ireneusz Bęben, Halina Dobrowolska, Tomasz 
Donek, Jan Fołta, Edyta Jaroszewska-Nowak, Ryszard Jasz-
czowski, Marcin Just, Henryk Kaproń, Karol Majewski, Zdzi-
sław Nowak, Zdzisław Pniewski, 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:
Lubelskie: prezes – Elżbieta Wójcik 
kontakt: tel. 502 287 502: wojcikela-502@wp.pl; 
Łodzkie: kanclerz – Stanisław Staniszewski,  
kontakt:  46/874 62 98; e-mail: intersol@intersolar.com.pl;
Podkarpackie: kanclerz – Alina Becla  
kontakt: 17/226 42 308;  e-mail: a.becla@wp.pl;
Świętokrzyskie: prezes – Ireneusz Bęben 
kontakt 663 196 373, ireneusz.beben@wp.pl; 
Wielkopolska:  prezes – Wiesław Wendlandt,  
kontakt: tel.  508 030 453, e-mail: biuro @izbawlkp.pl; 
Zachodniopomorskie: kanclerz – Ryszard Jaszczowski,
kontakt:  608 288 354; e-mail: brjaszczowscy@poczta.onet.pl. 

PIPRiL opiniuje wnioski 
o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych
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Szanowni Państwo!
Od wielu lat toczy się dyskusja, co wolno rolnikom wprowadzać 

na rynek bez  rejestrowania działalności gospodarczej, czy mają pra-
wo sprzedawać wytworzone z własnego mleka sery, z własnego mięsa 
wędliny i przetwory z własnych upraw owocowych i warzywnych. 
W rezultacie mamy często do czynienia z bitwą na argumenty dwóch 
skrajnych postaw: część radykalnie i „wolnościowo” nastawionych 
rolników uważa, że sprzedaż wszelkich produktów z gospodarstwa, 
także tych wytworzonych domowymi często sposobami przetworów, 
to ich „niezbywalne prawo”. Część z kolei restrykcyjnie nastawio-
nych urzędników rozmaitych służb kontrolnych – sanitarnych, we-
terynaryjnych, fiskalnych, a nawet urzędów celnych, jest przeciwna 
jakiemukolwiek wprowadzaniu do obrotu wyrobów z gospodarstwa, 
o ile proces ich produkcji nie spełni wyśrubowanych wymogów, 
sprawdzających się w odniesieniu do wielkich przedsiębiorstw, a nie 
do małych, kilkuhektarowych gospodarstw. Przepychanka owa trwa 
latami, a zadowalających wszystkie strony rozwiązań nie widać. 
Znaczące zmiany może przynieść przygotowana przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustawa, gdzie mówi się wprost i definiuje 
pojęcie rolniczej sprzedaży detalicznej. Choć zapewne nie wyczerpie 
ona wszystkich możliwości i nie spełni wszystkich oczekiwań, jest to 
krok w dobrym kierunku i dlatego poświęcamy dziś sporo miejsca tej 
tematyce.

Dużo piszemy także w tym numerze o turystyce kulinarnej, która 
jest szansą dla rozwoju rynku produktów tradycyjnych w branży tu-
rystycznej i gastronomicznej, pokazujemy dobre przykłady przedsię-
biorców i branż – jak chociażby polskie winiarstwo i coraz aktywniej 
rozwijająca się enoturystyka. Temat obecności na turystycznych szla-
kach produktów jakościowych, autentycznie lokalnych leży od daw-
na w sferze zainteresowań Izby. Wiele naszych działań, publikacji 
i projektów jest temu poświęconych.

Nasze działania nie są niezauważone – właśnie zostaliśmy powo-
łani w skład Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie przy Ministrze 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz otrzymaliśmy od samorządu woje-
wództwa zachodniopomorskiego odznakę Srebrnego Gryfa, m.in. za 
działania na rzecz promocji i identyfikacji produktów. Bardzo się 
cieszymy z tego wyróżnienia.

Izabella Byszewska
Prezes PIPRiL

Współfinansowanie projektu  
Wzmocnienie turystyki kulinarnej  

poprzez włączenie do jej ofert  
produktów ze znakiem „Jakość Tradycja”
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W tym roku minęło 120 lat od powstania pierwszej 
izby rolniczej na ziemiach polskich i 20 lat od reakty-
wacji samorządu rolniczego.

 – Pierwsza izba rolnicza powstała w Poznaniu w 1895 
roku – z inicjatywy Niemców i na tzw. prawie niemieckim. 
Skupiała ziemian i rolników niemieckich, trochę polskich, 
ale we władzach zasiadali tylko Niemcy. Zresztą Polacy od-
nosili się do niej nieufnie, bo bali się, że to kolejne narzędzie 
germanizacji. Zadaniem izby było reprezentowanie i obrona 
interesów rolnictwa, szerzenie oświaty, podnoszenie wie-
dzy fachowej, wspieranie postępu rolniczego – do dziś idee 
przyświecające działalności izb się nie zmieniły. Po uzyska-
niu przez Polskę niepodległości nowe władze spolonizowały 
pruskie izby rolnicze, a w 1928 roku rozporządzenie Prezy-
denta RP ustaliło ich status prawny – stały się jednostkami 
samorządu gospodarczego. Przedwojenne izby, chociaż ist-
niały bardzo krótko – do wybuchu wojny, bardzo wiele zro-
biły. Prowadziły typową pracę u podstaw, szczególnie ważną 
z powodu zapóźnienia cywilizacyjnego polskiej wsi: naukę 
zawodu, wspieranie postępu technicznego, zajmowały się 
hodowlą, leśnictwem, ogrodnictwem, doradztwem.

Doradztwo było płatne?
 – Różnie. Działalność izb ułatwiał fakt, że dyspono-

wały bardzo dużym majątkiem, były właścicielem wielu 
szkół rolniczych. Mój ojciec jako absolwent średniej szkoły 
rolniczej w Niegłosach pod Płockiem odbywał staż w izbie 
rolniczej w Płońsku. Poświętne, które teraz jest ośrodkiem 
doradztwa rolniczego, kiedyś należało do izby rolniczej. 
Po wojnie reaktywowano samorząd rolniczy, ale w 1946 
roku jako organizację wrogą systemowi rozwiązano i cały 
majątek przekazano Samopomocy Chłopskiej. Po odzyska-
niu wolności w 1989 roku od razu pojawiły się oddolne 
próby reaktywowania izb, odbywało się wiele konferencji 
w Ministerstwie Rolnictwa i Sejmie.  W grudniu 1995 
roku Parlament uchwalił ustawę o izbach rolniczych, które 
ukonstytuowały się w 1996 i 1997 roku, powstały wtedy 
praktycznie w każdym województwie.  

Zgodnie z ustawą każdy, kto jest płatnikiem podatku rol-
nego, staje się członkiem izby.  To stworzyło dla izby ogrom-
ny problem – mamy formalnie prawie 5 mln członków, ale 
nie każdy z nich utożsamia się z rolnictwem i pracuje na roli.  
Część ma na przykład jakiś kawałek ziemi po rodzicach, ale 
go wydzierżawia, część nie mieszka tam, gdzie ma ziemię, 
traktuje ją jako swego rodzaju lokatę kapitału. 

Kiepsko. To pokazuje, że powszechność samorządu 
rolniczego jest iluzoryczna.

 – Ale szacuje się, że gospodarstw towarowych w Polsce 
mamy 300 – 400 tys. Często zarzuca się nam, że mamy 
małą frekwencję w wyborach do izb – tylko 6-7 proc., ale 
to trzeba odnieść do tych pięciu milionów członków. Jeżeli 
w ostatnich wyborach wzięło udział około 250 tys. osób, to 
nie jest tak źle, zważywszy że każdy kandydat musiał zebrać 
50 podpisów rolników, którzy poprą jego wybór w gminie. 
To często ogromny problem. Zdarza się, że tylko dwóch 
chętnych jest w stanie zebrać podpisy, często przechodzi 
ten, kto się zarejestruje. Wtedy frekwencja jest bardzo ni-
ska, bo ludzie nie biorą udziału w wyborach, wiedząc, że 
taka osoba i tak przejdzie.  W Polsce w ogóle mamy pro-
blem z frekwencją wyborczą – brak aktywności społecznej 
czy politycznej dotyczy nie tylko rolników. Ale z drugiej 
strony trzeba sobie zadać pytanie, czy w ciągu tych dwu-
dziestu lat działalność izb była potrzebna, co konkretnie 
zrobiliśmy, na co mieliśmy wpływ.

Była potrzebna?
 – Zaraz po reaktywacji izby włączyły się w tworzenie 

prawa dotyczącego rolnictwa, rynku rolnego, żywności, 
włączyliśmy się np. w negocjacje dotyczące cen interwen-
cyjnych. Gdy rozpoczęła się wielka kampania na rzecz 
wejścia Polski do Unii Europejskiej, byliśmy jedyną polską 
organizacją, która od początku opowiedziała się za tym, że 
rolnictwo może wejść do UE. Przeprowadziliśmy tysiące 
spotkań z działaczami i rolnikami, tłumaczyliśmy, jakie ko-
rzyści może im dać Unia. Musieliśmy odpowiadać na wiele 
trudnych pytań, łagodzić obawy. Tuż przed akcesją opi-
niowaliśmy programy pomocowe takie jak SAPARD – do 
nich też przekonywaliśmy rolników, bo pamiętajmy, że na 
początku w ogóle nie było chętnych, żeby z SAPARD ko-
rzystać. Dopiero jak rolnicy zobaczyli, że sąsiad skorzystał 
z pomocy SAPARD, było łatwiej. Tysiące rolników wyje-
chało na organizowane przez izby rolnicze pobyty studyjne 
w Europie, żeby zobaczyli jak wygląda rolnictwo w UE. 

Poza tym cały czas przekonywaliśmy do polskiej żyw-
ności wysokiej jakości – rolników i konsumentów. Po 
doświadczeniach z wczesnych lat 90., kiedy w sklepach 
straszyły puste półki, a oczekiwania konsumentów były 
ogromne, ludzie rzucili się na żywność zagraniczną – to, 
co było ładnie zapakowane, błyszczące, zamiast zwracać 
uwagę na jakość. A po 20 latach izby rolnicze mają bardzo 

To nie biznes, tylko misja
Polski rolnik produkować już się nauczył, ale nie potrafi jeszcze do końca 
działać w grupie. Dlatego pokazujemy, jak można działać wspólnie, razem 
sprzedawać produkty, zawierać porozumienia  
rozwoju, uczymy sztuki negocjacji – mówi WIKTOR SZMULEWICZ,  
prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

   WYWIAD
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duży udział w tym, że konsument wybiera polski produkt 
dobrej jakości. Przeszliśmy długą drogę od pustych półek 
do sklepów pełnych znakomitych polskich produktów, sta-
liśmy się ogromnym eksporterem żywności – jedna trzecia 
produkcji żywności idzie na eksport. Mamy 7 mld zł do-
datniego salda w eksporcie żywności. To sukces, z którego 
często nie zdajemy sobie sprawy. Często naszych sukcesów 
nie da się zważyć ani zmierzyć – wyliczyć na przykład na-
szych opinii do aktów prawnych, ale jest faktem, że rolnicy 
mają samorząd, który mówi w ich imieniu o ważnych spra-
wach – nie krzycząc i strajkując, ale przez pracę organiczną. 
Powstało na wsi wiele różnych grup producenckich.

Ale i tak zdecydowanie za mało.
 – Za mało, ale to problem mentalności polskiego rol-

nika, powszechnej jeszcze na wsi nieufności. Inna rzecz, że 
pewnie dzięki tej nieufności i ostrożności rolnicy przetrwa-
li ciężkie czasy, nie poddali się propagandzie. Teraz jednak 
starsze pokolenie trudno zmienić.  Dlatego pokazujemy, 
jak można działać wspólnie, razem sprzedawać produkty, 
zawierać porozumienia rozwoju, uczymy sztuki negocjacji. 
Bo polski rolnik produkować już się nauczył, ale nie potrafi 
jeszcze działać w grupie. Dziś jesteśmy od Zachodu słabsi, 
ponieważ oni są już zorganizowani i często mają udziały 
w przetwórstwie rolno-spożywczym. 

Bardzo aktywnie działamy w partnerstwie i struktu-
rach Unii. Chodzi o to, by mieć swój głos w Europie, brać 
udział w tym, co się dookoła dzieje i w tym, co się będzie 
działo w przyszłości. Jesteśmy członkiem Copa, europej-
skiej organizacji zrzeszającej europejskie rolnicze związki 
zawodowe, która reprezentuje interesy rolników indywidu-
alnych w Unii Europejskiej – byłem jej wiceprzewodniczą-
cym z ramienia Polski w latach 2011 – 2013. Stale współ-
pracujemy z francuskimi izbami rolniczymi, z Niemcami, 
Włochami, Hiszpanami. 

KRIR postuluje zmianę przepisów dotyczących izb 
rolniczych.

 – Po 20 latach działalności potrzebny jest następny 
etap – powrót do przedwojennych tradycji izby i prakty-
ki izb francuskich i niemieckich, czyli więcej kompetencji, 
decentralizacja zadań. Uważamy, że część zadań, takich jak 
np. doradztwo powinny prowadzić izby rolnicze – tak jak 
jest we wszystkich krajach Europy, w których istnieją izby. 
Mamy lepsze rozpoznanie potrzeb, lepiej znamy ludzi. Do-
radztwo w ogóle musi się zmienić – mniej pracy urzęd-
niczej, a więcej pracy organicznej, bezpośrednio w gospo-
darstwach.  Po drugie – chcemy mieć większy udział nie 
tylko w opiniowaniu aktów prawnych, ale także w uzgod-
nieniach – wtedy bierzemy odpowiedzialność za decyzje, 
jakie podejmuje rząd. Na takiej decentralizacji opiera się 
przecież samorząd terytorialny i takie idee przyświecały po-
wstaniu izb rolniczych.

Podpisaliście niedawno porozumienie z Polską Izbą 
Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jak pan widzi rolę 
izb rolniczych w budowie rynku produktu regionalnego?

 – To ogromnie ważna rzecz. Jest w Polsce grupa silnych 
gospodarstw towarowych, które dają surowiec lub produkt 
konkurencyjny w Unii Europejskiej – i chwała im za to. 
Ale jest też grupa mniejszych lub małych, które produkują 
wspaniałą żywność, której nigdy nie da się sprzedać na ma-
sową skalę. To są produkty specyficzne, jednostkowe, wy-
jątkowe, można je spotkać w lokalnym sklepiku, na targu, 
w gospodarstwie agroturystycznym. Produkt tradycyjny 
ma i tę zaletę, że jest całkowicie wytworzony z polskich su-
rowców. I to jest szansa dla mniejszych wytwórców, którzy 
przez ostatnich 20 lat często byli na uboczu dokonujących 
się w Polsce zmian. Pamiętajmy, że kiedyś prawie każdy 
mieszkaniec miasta miał bliską rodzinę na wsi i łatwy do-
stęp do tych produktów. Dziś wieś się oddaliła, bo młodsze 
pokolenie już tej rodziny nie ma albo nie utrzymuje z nią 
kontaktów. Ci ludzie potrzebują tradycyjnych, dobrych 
i zdrowych smaków naszych babć i chcieliby je kupować. 
O dziedzictwo kulinarne, pokazujące naszą historię i kul-
turę, także za granicą, trzeba dbać. Oczywiście, niezbędna 
jest pomoc państwa w tworzeniu przepisów, np. ułatwia-
jących sprzedaż bezpośrednią, systemu norm, przyjaznego 
prawa podatkowego. Natomiast rolą izb rolniczych jest 
przede wszystkim edukacja – chcemy promować i zachęcać 
ludzi do produkowania żywności tradycyjnej, do tworzenia 
różnego rodzaju porozumień producenckich, np. klastrów. 
Podnoszenie wiedzy i społecznej świadomości poprzez roz-
budowane struktury izb będzie łatwiejsze.

Produkt tradycyjny to najwyższa jakość surowców. 
Dba o nią np. system „Jakość Tradycja”. Jak izby mogą 
kontrolować jakość surowca, pilnować, żeby polskie-
go rynku nie zalewały chociażby wieprzowe hybrydy 
z Danii?

 – Po pierwsze: podnosić świadomość konsumentów, 
żeby szukali dobrych polskich produktów i duńskiej wie-
przowiny nie kupowali, jednocześnie informując, gdzie pol-
ską żywność wysokiej jakości można kupić, co także zwięk-
szy na nią popyt. Po drugie: zwiększać udział samorządu 
rolniczego w europejskich funduszach, instytucjach, organi-
zacjach – i promować na różnych rynkach nasze produkty.  

Miód wielokwiatowy z pasieki w Olecku należącej 
do KRIR został w tym roku nominowany do Perły. 

 – Trzy lata temu zdecydowaliśmy o zakupie trzech ras 
zachowawczych pszczół od Stacji Hodowli i Unasiennia-
nia Zwierząt, która nie chciała już się tym zajmować, bo to 
dla niej niszowa działalność. Szukali nabywców. A ja bałem 
się, że te trzy cenne, stare rasy mogą zginąć bezpowrotnie. 
Można powiedzieć, że miałem możliwości instytucjonal-
ne. Te trzy rasy to pszczoła kampinoska (mamy pasiekę 
w Puszczy Kampinoskiej), augustowska i północna (pasie-
ka w Olecku). Zajmujemy się hodowlą i utrzymywaniem 
ras, krzyżując je odpowiednio, zachowując materiał gene-
tyczny. To nie jest biznes, tylko misja… Uważałem, że jako 
izba tę misję powinniśmy wypełniać.

Rozmawiała: Jolanta Koral

   WYWIAD
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AGROTRAVEL 2016
8–10 kwietnia w Kielcach odbyły się VIII Między-

narodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 
AGROTRAVEL 2016. Swoje stoiska mieli: Bar Cukier-
niczy Maria Siej, Browar KOREB, FUREX Roman Wasi-
lewski, Oddział Wielkopolski PIPRiL, Piekarnia  POLA, 
Rodzinne Gospodarstwo Ekologiczne „Figa”, Waldemar 
i Tomasz Maziejuk, Uzdrowisko Busko Zdrój S.A.

Specjalnie na tę oka-
zję PIPRiL przygotowała 
seminarium w ramach 
realizowanego z Minister-
stwem Sportu i Turystyki 
projektu „Wzmocnienie 
turystyki kulinarnej po-
przez włączenie do jej ofert 
produktów ze znakiem 
<Jakość Tradycja>”. Wzię-
ło w nim udział ponad 

60 producentów (w tym członkowie Izby), restauratorów 
i właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Głównym 
celem projektu jest kontynuacja działań związanych z bu-
dową marki „Jakość Tradycja” oraz promowanie systemu. 
Uczestnicy seminarium uznali, że produkty żywnościowe 
ze znakiem „Jakość Tradycja” powinny stanowić szczegól-
nie ważny i wyróżniający element turystyki kulinarnej. 
Seminarium zakończył poczęstunek, na którym królowały 
produkty ze znakiem „Jakość Tradycja”.

Targi Żywności i Napojów 
19–21 kwietnia w warszawskim Centrum EXPO XXI 

odbyły się III Międzynarodowe Targi Żywności i Napo-
jów. To targi branżowe, bez sprzedaży, konsumentów i od-
wiedzających, zaproszone zostały wyłącznie osoby repre-
zentujące branżę spożywczą, a także członkowie PIPRiL. 
Izabella Byszewska, prezes Zarządu Izby wzięła udział 
w konferencji poświęconej tradycyjnej i regionalnej oraz 
ekologicznej żywności. Zaprezentowała założenia sytemu 
„Jakość Tradycja” oraz zasady otrzymywania znaku.

Regionalia
22–24 kwietnia w Centrum Targowo-Kongresowym 

MT w Warszawie zorganizowano V Targi Produktów Tra-
dycyjnych i Ekologicznych Regionalia. „Wyspa” PIPRIL 

prezentowała się okazale 
– swoje stoiska miało sie-
demnastu wystawców: Bar 
Cukierniczy Maria Siej, Bar-
tlowizna, Bartnik Mazurski, 
Browar EDI, Consonni, 
Domowe specjały, FZZPM 
w Polsce ZUH ROBICO, 
Grażyna Wiatr, Kazimierz 
Cieśla, OSM Głuchów, Pa-
sieka Pucer, PHP Tradycyj-
ne Jadło Beata Lis; Radosław 
Poślednik, SemCo, SM Ka-
Mos VERO SOKI, Gospo-
darstwo Pszczelnik Wojciech 
Czernigowski. Można było 
kupić soki, piwo, wędliny, 
sery, nabiał, miód, przetwory 
owocowo-warzywne, spró-
bować znakomitego kefiru 
Robico, który ma znak „Ja-
kość Tradycja”, a także napić 
się kawy i zjeść ciasto drożdżowe maślane (też ze zna-
kiem „Jakość Tradycja”) w kawiarence zaimprowizowanej 
w stoisku firmy Consonni. Było kolorowo, aromatycznie 
i smacznie. 

Organizatorzy zaprosili wystawców do udziału w ko-
lejnej edycji konkursu „Najlepszy Produkt Targów Pro-
duktów Tradycyjnych i Ekologicznych Regionalia 2016”, 
organizowanego pod honorowym patronatem minister-
stwa rolnictwa i rozwoju wsi. Zwycięzca otrzymał nagro-
dę główną – Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Ponadto w czterech kategoriach konkursowych zostali 
wyłonieni laureaci, którzy otrzymali Złoty Medal Targów 
Regionalia 2016. Z satysfakcją należy powiedzieć, że dwie 
trzecie laureatów konkursu to członkowie Izby. (lista lau-
reatów: http://www.regionalia.com.pl/dla-wystawcow/
konkurs-dla-wystawcow-2016.html) 

Stół Darów Ziemi 2016  
Jak co roku, w ostatnią niedzielę kwietnia (24.04) na 

Polu Mokotowskim w Warszawie odbył się wielki festyn 
z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Jego integralną 
część stanowił Stół Darów Ziemi. Stoiska pod kremowy-

Kolorowo, aromatycznie, smacznie – wydarzenia z udziałem PIPRiL
W pierwszym półroczu odbyło się wiele imprez prezentujących i promujących lokalne i regionalne smaki, 

na których członkowie PIPRiL mogli zaprezentować i sprzedawać swoje produkty posiadające certyfikaty „Ja-
kość Tradycja” i unijne, a także uhonorowane Perłą. 

Pisaliśmy już o Międzynarodowych Targach Grüne Woche w Berlinie oraz o Targach „Ekologia dla Rodziny” 
ECOFAMILY w Kielcach. Teraz przypominamy inne targi i festiwale smaku z udziałem producentów i wytwór-
ców należących do Izby.  
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mi namiotami zapełnili członkowie PIPRiL. Byli też pro-
ducenci z województw śląskiego i zachodniopomorskiego 
– w sumie prawie pięćdziesięciu wystawców. Promowano 
i sprzedawano produkty zarejestrowane w unijnym reje-
strze produktów regionalnych i tradycyjnych, w krajo-
wym systemie „Jakość Tradycja” oraz nagrodzonych Per-
łą w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów”. Było zimno, wietrznie i deszczowo, a mimo 
to licznie przybyli stali i nowi klienci, rodziny z dzieć-
mi, media. Kupowano, smakowano i słuchano opowieści 
sprzedawców o produktach. Smak i promocja w jednym. 
Ostatni klienci odchodzili, kiedy zaczął sie demontaż na-
miotów.

Mazury HoReCa Festiwal Smaków 
Po raz pierwszy w Centrum Targowo-Konferencyj-

nym Expo Mazury w Ostródzie 13–14 maja odbyły się 

targi Mazury HoReCa Festiwal Smaków. Organizatorzy 
określili imprezę jako „wydarzenie o nowoczesnym podej-
ściu do branży gastronomicznej i hotelarskiej, skupiające 
się na organizacji dwustronnych, aranżowanych spotkań 
pomiędzy wystawcami a profesjonalnymi kupującymi.” 
Targi podzielono 
na strefy tematycz-
ne, w tym strefę 
produktu regio-
nalnego, reprezen-
towanego przez 
pięciu wystawców, 
członków PIPRiL: 
Bacówkę na Wój-
ciźnie,  Browar Koreb, Domowe Specjały, JUNAKOR 
Sp. z o.o. i Wiatrowy Sad. Dla nielicznych zwiedzających 
targi (zawinił brak informacji) atrakcją były profesjonalne 
konkursy kulinarne m.in. „Lodowy HIT 2016” i „Gęsina 
na polskim stole”. 

Gryf Pomorski dla PIPRiL

Odznaka Honorowa Gryfa Pomorskiego – pierwsza 
w Polsce oznaka regionalna ustanowiona 31 maja 1947 
roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szcze-
cinie dla wyróżnienia osób zasłużonych dla odbudowy 
Pomorza Zachodniego i jego polonizacji oraz szczególnie 
zasłużonych dla promowania województwa. 

23 lipca br. Podczas Jarmarku Jakubowego w Szczeci-
nie zostaliśmy uhonorowani srebrną 
Odznaką Honorową Gryfa Zachod-
niopomorskiego. Jarosław Rzepa, 
wicemarszałek województwa za-
chodniopomorskiego, w swojej 
laudacji powiedział, że działalność 
PIPRiL pomogła w identyfikacji 
i promocji tradycyjnych i regional-
nych produktów Zachodniopomor-
skiego. Jeszcze w 2001 roku było ich 
zaledwie 9, a tradycja ich wytwa-
rzania sięgała głównie do regionów 
wschodnich – dawne kresy oraz do 
Polski centralnej. Wyszukiwanie 
produktów tradycyjnych było na tyle 

wciągające i satysfakcjonujące, że szybko obok produk-
tów „przywiezionych”, zaczęły pojawiać się w konkursie 
produkty dawnych mieszkańców tych ziem. Z inspiracji 
Izby producenci, pracownicy urzędu i ZODR sięgnę-
li po dokumenty etnograficzne, stare książki kulinarne 
i gazety, znajdując w nich nieprzebrane bogactwo sma-
ków „zastanych”, znanych na tych ziemiach od wieków. 
W symbiozie zaczęły żyć kulinaria dawnych i obecnych 
mieszkańców Zachodniego Pomorza, stanowiąc wspól-

ną wartość. Dzisiaj jest już 
ponad 90 oryginalnych pro-
duktów regionu.

To z inspiracji PIPRiL 
kilka lat temu powstał 
w województwie oddział 
Izby, skupiający jej członków 
z Zachodniopomorskiego. 
W magazynie „Smak i Tra-
dycja”, który Izba wydaje, 
bardzo często były zamiesz-
czane artykuły poświęcone 
walorom Zachodniego Po-
morza: kulinarnym, zabyt-
kowym, przyrodniczym.

   Z ŻYCIA IZBY
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Dożynki Prezydenckie w Spale

Już po raz szósty członkowie PIPRiL uczestniczy-
li w Dożynkach Prezydenckich w Spale. Dwudniowa 
impreza – 10-11 września – zgromadziła tłumy uczest-
ników. W czasie niedzielnych uroczystości starostowie 
dożynek jak co roku wręczyli Prezydentowi RP i jego 
małżonce chleb dożynkowy. W tym roku został przygo-
towany przez członka PIPRiL,  Piekarnię Dobrowolskich 
z Kielc, bowiem od kilku lat to tradycja, że wręczany jest 
chleb ze znakiem „Jakość Tradycja”, pieczony przez człon-
ka Izby.

Producenci, członkowie Izby, prezentowali swoje pro-
dukty na zorganizowanym przez PIPRiL Kiermaszu Pro-
duktów Regionalnych „Jakość i Tradycja”.  Wzięło w nim 
udział aż 30 wystawców: Browar Edi, Browar Koreb, Cu-
kiernicza Spółdzielnia Roksana, Domowe specjały, Felik-
sowy Dworek, Furex, Inter-Solar, Chrzan Nadwarciański 
Kazimierz Cieśla, Bacówka Woj-
ciech Komperda, G.P-H-U „Kowal-
ski”, Spółdzielnia Mleczarska „Mi-
chowianka”, Średzka Spółdzielnia 
Mleczarska „Jana”, P.P.M. „Taurus”, 
Tłocznia Maurer, Vin-Kon, Wiatro-
wy Sad, ZPHU MORYŃ Włodar-
czyk i Moryń. Oddział Świętokrzy-
ski PIPRiL przygotował ekspozycję 
informacyjną w okazałym namiocie, 
ponadto  swoje stoiska mieli: Piekar-
nia Dobrowolskich, Miody Napę-
kowskie Pasieka Rodzinna, Uzdro-
wisko Busko-Zdrój, Gospodarstwo 
Mleczarskie Buncok Strzałkowski, 
WSP „Społem” Kielce i Gospodar-
stwo Lasochów Leszek Stypuła. 

Nie zabrakło rękodzielników 
z PIPRiL: wyroby z bawełny i kor-
donku prezentowała firma TES-
SART Dziewiarstwo Ręczne, wyro-
by wikliniarskie – Plecionkarstwo 
Polskie, piękną opolską porcelanę 

sprzedawała firma Leokadia Trebel-Świderska, a hafty 
z Podhala Beskid Art. Deco. Glass Studio Jargiło nie tylko 
sprzedawał kolorowe szklane cudeńka, ale też pokazywał 
jak się je robi.

W niedzielę izbowy kiermasz odwiedziła para prezy-
dencka, a poczęstunek na prezydenckim cocktailu przygo-
towali m.in. nasi członkowie: Piekarnia Dobrowolskich, 
Miody Napękowskie, „Społem” Kielce, ŚSM „Jana” i SM 
„Michowianka”, „Taurus”, Tłocznia Maurer i Nalewki 
Staropolskie Majewski i Wspólnicy. GaKa

Ekipa świętokrzyska w Spale

Na zdjęciach od lewej: na coctailu prezydenckim soki Maurera prezentowała w regionalnym stroju Małgorzata Gucwińska; firma Taurus prezentuje 
swoje wyroby; stoisko PIPRiL 
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pierogi, które łączą nasze regiony oraz wszystko, co z pie-
rogami współgra. W imprezie wzięło udział ponad 15 tys. 
zwiedzających. Festiwal odbywał się na stadionie miej-
skim, w specjalnie wydzielonym „miasteczku” produktów 
tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych charaktery-
stycznych dla wschodniej Polski, gdzie we własnych na-
miotach zaprezentowało się ponad 80 wystawców. Do-
datkowo odbyły się pokazy kulinarne, występy zespołów 

muzycznych, a także prezentacja walorów 
Podkarpackiego, Podlaskiego i Lubelskiego. 
Organizowane przedsięwzięcia wpisują się 
w projektowany cykl wydarzeń promocyj-
nych związanych z żywnością charaktery-
styczną dla regionów Polski Wschodniej. 

Kolejny festiwal odbył się w Drohi-
czynie w dniach 30-31 lipca i został połą-
czony z Dniami Drohiczyna. W specjalnie 
wydzielonym „miasteczku” z bezpłatnymi 
dla wystawców miejscami zaprezentowali 
się producenci z trzech województw. Także 
tym razem nie zawiedli. Przyjaźnie zawiąza-
ne podczas wielu spotkań podczas konkursu 

„Smaki Regionów” w Poznaniu zaowocował właśnie pod-
czas naszego festiwalu serdecznością, wspaniałą organiza-
cją oraz wspólnymi planami na przyszłość. Razem z nami 
byli: Mleczarnia Opole Lubelskie, Henryk Szkuat z Lu-
bartowa prezentujący tradycyjne lody i ciasta, Mieczysław 

Na kulinarnym 
szlaku 
wschodniej Polski
Idea przedsięwzięcia: festiwal produk-
tów tradycyjnych i regionalnych, pod-
czas którego producenci województw 
lubelskiego, podkarpackiego i podla-
skiego poznają swoje wyroby, nawiążą 
współpracę i podejmą wspólne działa-
nia, a to stanie się początkiem szlaku turystyki kuli-
narnej w trzech regionach. Wśród pomysłodawców 
projektu jest lubelski oddział Polskiej Izby Produktu 
Regionalnego i Lokalnego.

Projekt obejmuje trzy imprezy – festiwale, promujące 
wysokiej jakości żywność, po jednej w każdym z woje-
wództw. Podczas festiwali odbywa się sprzedaż i degusta-

cja produktów żywnościowych wytwarzanych w naszych 
województwach (to warunek uczestnictwa w przedsię-
wzięciu). Wszystkie produkty są sprzedawane i prezento-
wane przez lokalnych producentów. Lubelscy producenci 
to przede wszystkim członkowie Oddziału Lubelskiego 
Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego,  m.in.: 
Frux – Solis z Mikołajówki, Mleczarnia Bychawa, Mle-
czarnia Opole Lubelskie, Manufaktura Różana, Bar Cu-
kierniczy Marii Siej, Skarby Natury Jolanta Pecio, Pie-
karnia Juryccy, Stowarzyszenie Partnerstwo Producentów 
Cebularza Lubelskiego, Cech Rzemiosł Spożywczych 
w Lublinie, Cukiernia Zaniewicz, Tymiankowy Smak Faj-
sławic, Restauracja Koncertowa Lublin, Oranżada z Ką-
kolewnicy.

Pierwsza odsłona projektu miała miejsce 28-29 
maja w Bychawie. Wspólny festiwal „Na kulinarnym 
szlaku wschodniej Polski” połączono z bychawskim 
świętem „W Krainie Pierogów”. Mogliśmy smakować 

Przedsięwzięcie promujące produkty tradycyjne i regionalne charakterystyczne dla wschodnich regionów Polski 
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Już po raz dziewiąty odbyło się 
„Święto Golonki Podkarpackiej 
z Pilzna”, przyciągając tłumy wiel-
bicieli tego wyjątkowego tradycyj-
nego specjału.

Impreza odbyła się na „Ranchu 
Taurus” w Pilźnie, zorganizowała ją tra-
dycyjnie firma Taurus przy współudzia-
le Urzędu Marszałkowskiego i  gminy 
Pilzno. Patronat honorowy nad im-
prezą sprawowali: minister rolnictwa 
i rozwoju wsi, marszałek województwa 
podkarpackiego, starostowie powiatów 

tarnowskiego i dębickiego.  A kto nie 
dotarł do Pilzna, mógł posmakować 
golonki od Taurusa we wszystkich ba-
rach należących do tej firmy na terenie 
Małopolskiego, Śląskiego, Świętokrzy-
skiego i Podkarpackiego. 

Niezwykle interesująco o pod-
karpackim specjale mówił w wykła-
dzie „O  golonce prawie wszystko” 
prof. dr hab. inż. Władysław Migdał. 
Świętu towarzyszyły konkursy kuli-
narne z wykorzystaniem golonki, m. 
in. konkurs uczniów szkół gastrono-

micznych z Tarnowa i Pilzna pod 
nazwą „Wieprzowina – smacznie 
i wykwintnie” oraz VI Otwarte 
Mistrzostwa Polski w Jedzeniu Go-
lonki na Czas. W części kiermaszo-
wej nie zabrakło także prezentacji 
bogatego dziedzictwa kulinarnego 
Podkarpacia. 

Dla Polskiej Izby Produktu Re-
gionalnego i Lokalnego święto było 
szczególną, uroczystą i bardzo miłą 
okazją wręczenia prezesowi firmy 
Taurus, Stanisławowi Jaroszowi, 

certyfikatu znaku „Jakość Tradycja” 
za kiełbasę swojską pilzneńską.

Tekst: Jan Zwoliński

Janik z pysznymi miodami, FruX –Solis z przetworami 
owocowymi i cydrem jabłecznikiem, Stowarzyszenie Part-
nerstwo Producentów Cebularza Lubelskiego, restauracja 
Koncertowa z Lublina, Piekarnia Emark oraz Cukiernia 
Zaniewicz, przedstawiciele cechu Rzemiosła Spożywczych 
z Lublina.

Ostatnim z cyklu wydarzeń był Festiwal Produktów 
Regionalnych i Tradycyjnych „Na kulinarnym szlaku 
wschodniej Polski”, który odbył się w dniu 7 sierpnia 
w Baszni Dolnej – Lubaczów. Miejscem prezentacji i de-
gustacji był plac festiwalowy oraz Kresowa Osada w wy-
dzielonym „miasteczku” produktów regionalnych i lokal-

nych. Wśród wytwórców m.in.: Tymiankowy 
Smak Fajsławic ze swoimi ziołami i syropami 
oraz wspaniałą zupą pokrzywową, mleczarnia 
Bychawa masłem, serami, kefirem, maślanką, 
Stowarzyszenie Partnerstwo Producentów Ce-
bularza Lubelskiego, piekarnia Emark ze Sta-
rej Wsi z chlebem żytnim oraz starowiejskim, 
Restauracja Koncertowa z Lublina, Cech Rze-
miosł Spożywczych w Lublinie, a także miody 
tradycyjne Mieczysław Janik, lody tradycyjne 
Chyz, oraz cukiernia Siej. 

Podczas festiwali „Na kulinarnym szlaku 
wschodniej Polski” prezentowano nie tylko 

tradycyjną regionalną żywność, ale także rękodzieło oraz 
inne formy tradycyjnej aktywności kulturalnej i regionalnej 
trzech województw. Imprezom towarzyszyły występy arty-
styczne i koncerty, a całość sprzyjała wypoczynkowi, roz-
rywce i promocji kultury regionów oraz wspomagała two-
rzenie szlaków turystyki kulinarnej, która jest wsparciem 
naszych producentów.

Mamy nadzieję również na wspólne działania z sąsied-
nimi województwami.

Tekst: Elżbieta Wójcik

Wielkie smakowanie golonki
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To był chlebowy zawrót głowy: cebularze lubelskie, 
chałki, bułeczki, drożdżówki, zawijańce cebulowe, pi-
rogi drożdżowe z cebulą, chleby ozdobne, zagrodo-
we, korowaje, gryczaki. Zadziwiające, ile może istnieć 
tradycyjnych rodzajów chleba, i to tylko w jednym 
regionie – Lubelszczyźnie. Wszystkich można było 
spróbować 11 września na XVIII Lubelskim Święcie 
Chleba. 

To wspaniałe święto piekarzy, cukierników oraz wszyst-
kich, którzy lubią dobrą kuchnię regionalną, odbyło się 
w Muzeum Wsi Lubelskiej. Regionalni producenci zaser-
wowali wiele atrakcji związanych z pieczywem. Jedną z nich 
był „kącik młodego piekarza”, gdzie dzieci i młodzież pod 
opieką mistrzów piekarzy wypiekali wspaniałe cebularze 
lubelskie, chałki, bułeczki, drożdżówki. Wypieku tradycyj-
nego pieczywa uczyło się ponad 300 dzieciaków – to wielki 
sukces w drodze do formowania wyczucia smaku.

Wielu regionalnych producentów proponowało ideal-
ne do chleba sery, masło, swojskie wędliny, miody, prze-
twory z owoców, warzyw, ziół. Było smakowicie, a przy 
dźwiękach muzyki regionalnej zabawa trwała do późnego 
wieczora. Na stoiskach masło z Bychawy, ser z Opola Lu-
belskiego, oleje i mąka z samopszy Jolanty Pecio, różane 
konfitury Manufaktury Różanej, zioła z Tymiankowego 
Smaku Fajsławic, makarony Pol-Maku z Ludwina, miody 
Janika oraz Malinowej pasieki oraz wiele kół gospodyń 
wiejskich z całego regionu Lubelszczyzny – w imprezie 
wzięło udział ponad 60 wystawców.

Święto chleba ma charakter edukacyjny, ma pokazać 
bogactwo tradycji, dawne smaki, przypomnieć przepisy na 
dobry chleb, dlatego towarzyszyło mu wiele konkursów.

Konkurs na najlepszy cebularz
Jest to okrągły placek z cebulą bardzo popularny na 

Lubelszczyźnie, pieczony kiedyś w każdym domu. Tra-

dycja wypieku tego specjału sięga średniowiecza. Dawno 
temu był uważany za danie ubogich, dziś – regionalny 
przysmak podkreślający smak Lublina.

Konkurs dał możliwość pokazania domowych wypie-
ków. Jury mogło spróbować i ocenić 20 specjałów z cebulą 
– były cebularze, cebulaki, placki z cebulą, zawijańce cebu-
lowe, cebularze z serem i cebulą, pirogi drożdżowe z cebulą.

I miejsce zajęło Stowarzyszenie Kobiet „Nowoczesna 
Gospodyni” ze Świdna, II miejsce – Cukiernia Chmie-
lewski z Lublina, III miejsce – Społem – Lubelska Spół-
dzielnia Spożywców z Lublina.

   Konkurs na najsmaczniejszy chleb zagrodowy
Wzięły w nim udział przede wszystkim koła gospodyń 

wiejskich. Panie przygotowały 22 rodzajów chleba – z ka-
szą gryczaną, orzechami, pokrzywą, czarnuszką, owsiane, 
żytnie, pszenno-żytnie, pieczone na liściach chrzanowych, 
z czarnuszką, chmielem, a jedyny w swoim rodzaju był 
z płaskurką, orkiszem i samopszą. Samo zdrowie! Pyszne! 
Trudno było wybrać najsmaczniejszy.

I miejsce zajęło Stowarzyszenie Kobiet „Łaziszczanki” 
– Anna Kurek, II miejsce – Katarzyna Wojtan, III miejsce 
– Gospodarstwo Ekologiczne „Skarby Natury ” – Jolanta 
i Eligiusz Pecio.

Konkurs chlebów ozdobnych 
Tradycyjnie chleb dekorowany znamy z dożynek – 

kiedy niesiemy go jako podsumowanie zbiorów. Nato-
miast na Lubelszczyźnie chleb zdobiony towarzyszy nam 
podczas różnego rodzaju przyjęć okolicznościowych. To 
symbol dobroci i dobrobytu. W tej konkurencji pokaza-
no 17 chlebów, ozdobionych kwiatami, listeczkami, napi-
sami, owocami, koszyczkami. 

Wygrały: I miejsce – miasto Korzec z Ukrainy, II miej-
sce – Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lubli-
nie, III miejsce – Cukiernia Carlos Cappa Karol Krzysz-
czak  z Motycza.

Konkurs korowaja
Korowaj to prawie zapomniany symbol weselny 

wschodniej Polski – zawsze witało się nim młodą parę. 

Zwyczajna kromka chleba

   WYDARZENIA

   WYDARZENIA
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Dziś zastąpił go tort weselny, ale to namiastka tradycji… 
Nic nie zastąpi weselnego korowaja i towarzyszących mu 
przyśpiewek i obrzędów.

Do konkursu zgłoszono 12 korowajów, co oznacza, że 
jednak tradycja powraca. Były korowaje z ciasta pszenne-
go chlebowego, ciasta drożdżowego i ciasta maślano-droż-
dżowego. Smaczne, z przepięknymi dekoracjami, piętrowe 
i płaskie. Wspaniałe.

I miejsce – Katarzyna Wąsik, II miejsce – Cukiernia 
„Łakomczuszek” z Piask, III miejsce – Stowarzyszenie 
„Nowoczesna Gospodyni” w Świdnie.

Konkurs na najlepszy gryczak lub ciasto z udziałem 
kaszy

Połączenie kaszy gryczanej z białym serem, śmietaną, 
odrobiną słodyczy i lekkim posmakiem mięty to trady-
cyjny gryczak – proszę nie mylić go ze znanym pirogiem 
biłgorajskim, który w swoim składzie ma ziemniaki. Kon-
kurs był fantazją na temat kaszy i jej zastosowania do ciast.

Były bułeczki z kaszą gryczaną, zawijańce z kaszą,  ja-
glaki z malinami, placki z kaszą, gryczaki w cieście i bez. 

Jeśli ktoś nie lubił kaszy, to podczas Lubelskiego Święta 
Chleba na pewno się zmienił. 

I miejsce – Cukiernia  „Łakomczuszek” z Piask, II 
miejsce – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skoków, 
III miejsce – Anna Głaz.

Konkurs na najlepsze stoisko wystawiennicze
Był ukoronowaniem pracy wszystkich wystawców, 

którzy zaprezentowali swoje „małe ojczyzny”, używając 
do dekoracji wszystkich produktów dostępnych na Lu-
belszczyźnie: chmielu, kwiatów, chleba, zbóż, ziół, regio-
nalnych haftów i wycinanek.

To cenny pomysł, bo regionalni wystawcy rzadko jesz-
cze dbają o dobre wyeksponowanie swoich produktów. 
A nam to się udaje. 

I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Bzite, II miej-
sce – Pol-Mak S.A. Wytwórnia Makaronu Domowego 
z Ludwina, III miejsce – Lokalna Grupa Działania Ziemi 
Kraśnickiej.

Tekst: 
Elżbieta Wójcik

 „Polskie mleko wysokiej jakości od rolnika 
dla konsumenta” – pod takim hasłem zorga-
nizowane zostały  przez NSZZ RI „Solidar-
ność” ze środków Funduszu Promocji Mleka  
trzy bardzo ciekawe konferencje. Wszystkim 
spotkaniom przewodniczył inicjator przedsię-
wzięcia – przewodniczący Senackiej Komisji 
Rolnictwa senator Jerzy Chróścikowski. Kon-
ferencje odbyły się w województwach mazo-
wieckim, lubelskim i podlaskim i cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowaniem rolników.  
Uczestników zapoznawano z aktualną sytuacją 
na krajowym rynku mleka oraz działaniami 
wspierającymi eksport produktów mleczarskich. We 
wszystkich spotkaniach uczestniczył wiceprezes Zarządu 
Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego  Jan 
Zwoliński, który prezentował Krajowy System Jakości 

Żywności „Jakość Tradycja” jako promotora wzrostu 
konsumpcji mleka i jego przetworów. Na trzeciej konfe-
rencji w Bielsku Podlaskim obecny był również sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jacek 
Bogucki.

Tam byliśmy

   WYDARZENIA
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Dolnośląskie
Już po raz czwar-

ty finał konkursu 
odbył się w galerii 
Handlowej Pasaż 
Grunwaldzki. Jego 
klienci mieli nie-
powtarzalną okazję 
aby degustować 
i kupić najlepsze 
wyroby tradycyjne 
na Dolnym Śląsku.

Kujawsko-pomorskie 
Tradycyjnie już od kilku lat finał 

konkursu w województwie kujawsko-
-pomorskim odbywa się w Minikowie 
w czasie targów „Lato na Wsi”. Do kon-
kursu zgłoszonych zostało kilkadziesiąt 
produktów i potraw. Nagrody otrzymali: 

Produkty regionalne pochodzenia 
zwierzęcego: Iwona Smigel za gęś pieczoną w słojach We-
cka, Danuta Wańke za węgorza z weka, Jolanta Maciejew-
ska za lody z rolniczej zagrody.

Produkty regionalne pochodzenia roślinnego: Ur-
szula Chmielewska za jabłkowe marmoladki, Marlena 

Czajkowska za domową galaretkę z pigwy, Małgorzata 
Górecka za zielona gąskę w marynacie octowej, Arkadiusz 

Łącz za olej lniany tłoczony na zimno, 
Hanna Płowaś za tort tłusty, Irena Szałek 
za pączki z ziemniaków

Napoje regionalne: Marian Mele za 
kawę z topinambura, Marzena Przytarska 
za piołunówkę tucholską.

Inne produkty regionalne: PPHU Wy-
twórnia Musztardy Kcyńskiej za musztardę 

kcyńską pałucką. Ponadto komisja konkursowa nomino-
wała do nagrody Perła 2016 następujące produkty: ciastka 
królewskie Anny Florkiewicz, śliwki korzenne Aurelii – 
Aurelii Komorowskiej-Toporek, grzyby marynowane Ire-
ny Maniowskiej, masło Marleny Janik.

XVI edycja konkursu  
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”

Finały wojewódzkie konkursu trwały już od maja i na ogół były dodatkową atrakcją odbywających się w re-
gionach ciekawych, często cyklicznie organizowanych imprez, takich jak m.in. Jarmark Jakubowy w Szczecinie, 
Targi Turystyczno-Ogrodnicze „Lato na Wsi” w Minikowie czy Festiwal Dziedzictwa Kulinarnego Warmii, Mazur 
i Powiśla w Olsztynie, Festiwal Garncarski w Medyni Głogowskiej czy Agropromocja w Nawojowej.  Na każdym 
finale produkty regionalne smakowali nie tylko członkowie jury, lecz także licznie zgromadzona publiczność. 
Były to zatem wydarzenia doskonale promujące polskie tradycyjne wyroby najwyższej jakości. Ponadto w 10 
regionach zorganizowana została druga część konkursu – na najlepszą potrawę regionalną.

Lubelskie
Tym razem finał odbył się 

w ciekawej scenerii obiektu wi-
dowiskowego w Stężycy w sta-
rorzeczu Wisły. Mimo deszczu 
przybyło bardzo dużo osób cie-
kawych lubelskich produktów.  
Lublin jak zwykle zaprezentował 
się okazale – do konkursu przy-
stąpiło ponad 100 producentów 
i aż 16 ekip gastronomicznych.

Lubuskie
Konkurs odbywał się 

w nowo otwartym Cen-
trum Winiarstwa w Zabo-
rze. Będzie to ośrodek sku-
piający winiarzy z regionu, 
planowane są liczne im-
prezy promujące lubuskie 
winiarstwo.

Małopolskie
Na Agropromocję – do-

roczne targi rolnicze w Na-
wojowej przybyło w tym roku 
rekordowo dużo zwiedzają-
cych. Jury, jak zwykle w tym 
regionie, miało ogromny pro-
blem z wyborem zwycięzców 
ze względu na bardzo wysoką 
jakość zgłoszonych produk-
tów.

   NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO
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Podkarpackie
Po raz pierwszy 

gościliśmy w Wiosce 
Garncarskiej w Me-
dyni Głogowskiej 
koło Łańcuta, na 
dorocznym festiwalu 
garncarskim. Piękna 
pogoda, tłumy tu-
rystów i rekordowa 

liczba produktów – tak było i tym razem na Podkarpaciu.

Mazowieckie
Podobnie jak w ubiegłych 

latach, najlepsze produkty 
i potrawy Mazowsza przywie-
zione zostały do Poświętnego, 
gdzie odbywały się targi rolni-
cze i ogrodnicze. Było smacz-
nie i tłoczno.

Opolskie
Tradycją już jest że fi-

nał konkursu powiązany 
jest z imprezami organi-
zowanymi w Muzeum 
Wsi Opolskiej, na które 
przybywają liczni turyści. 
W tym roku także ich nie 
brakowało.

Podlaskie
Jest to jeden z najbardziej bogatych w tradycyjne pro-

dukty regionów, nic więc dziwnego, że na finale w Bia-
łymstoku wprost uginały się stoły pod ciężarem regional-
nych przysmaków.

Świętokrzyskie 
W województwie świętokrzyskim finał konkursu odbył 

się 19 czerwca przed MAKRO Cash & Carry w Kielcach. 
Wydarzeniu towarzyszył kiermasz żywności z udziałem 
20 członków sieci Dziedzictwo Kulinarne. Nagrody lau-
reatom wręczał Adam Jarubas, Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego a ufundowali je m.in. samorząd woje-
wództwa oraz Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy 
w Kielcach.

Warmińsko-mazurskie
Bardzo się cieszymy, że po 5 latach konkurs Nasze 

Kulinarne Dziedzictwo wrócił do tego regionu. Najlepsze 
wyroby regionu prezentowane były na zamku w Olszty-
nie w czasie. Festiwalu dziedzictwa Kulinarnego Warmii, 
Mazur i Powiśla. Było bardzo smacznie.

Wielkopolska
W Wielkopol-

sce tradycyjnie finał 
organizowany jest 
w Poznaniu w czasie 
Festiwalu Smaków 
co sprawia, że i sto-
iska konkursowiczów 
cieszą się olbrzymim 
zainteresowaniem. 

Zachodniopomorskie
Najlepsze wyroby 

regionu zgromadzo-
ne zostały tradycyj-
nie już w Książnicy 
Pomorskiej w czasie 
Jarmarku Jakubo-
wego. Ponad 70 
produktów i potra-
wy z kilku restaura-
cji stanowiły duże 
wyzwanie dla jury. 
Zwłaszcza że poziom 
konkursu jest z roku 
na rok coraz wyższy.  

   NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO
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PrODuKt regiONaLNy 

Woj. dolnośląskie
 Ser górski sudecki – Lucyna i Sylwester Wańczyk „Wańczykówka” 
 Korniszony  –  ZHiPO-W Ścinawa  Likier karkonoski – ABDI-
TUS Sp. z o.o. Tomasz Łuszpiński

Woj. kujawsko-pomorskie
 Ciastka królewskie  – Anna Florkiewicz  Masło – Marlena 
Janik

Woj. lubelskie
 Twaróg półtłusty pergamin – OSM Opole Lubelskie  
Makowiec lubartowski – Maria Siej  Syrop malinowy  
z Mikołajówki – Małgorzata Solis  Pralina z Lublina – Tomasz Ma-
choń Cukiernia Staropolska

Woj. lubuskie
 Chleb z ekohistorią – Ryszard Kapica  Piernik lubuski – Doro-
ta i Jerzy Krzywda „Biały Tulipan Rękodzieło”

Woj. łódzkie – laureaci Łódzkiego tygla
 Salceson z zagrody – Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Stanisław 
Katusza  Ciasto drożdżowe z Nagawek – Elżbieta Krajewska  Ser 
twarogowy chudy – PPH Klimeko Bogusław Klimek  Sok pomi-
dorowy z Kałęczewa – Wiatrowy Sad Grażyna Wiatr

Woj. mazowieckie
 Ser turski – Tomasz Rachocki „Turska Dolina”

Woj. małopolskie
 Kiełbasa piaszczańska z kija – Szczepan Gawor Produkcja Wędlin 
„Jakość Tradycja”  Ser Galuś – Wojciech Gal F.P.U. SER-GAL

Woj. opolskie
 Kompot z kramlików – Teresa i Norbert Kern, Gosp. Agrot. „Za-
cisze Antoszka”

Woj. podkarpackie
 Gołąbki pilzneńskie – Firma „Taurus”  Farsz do pierogów z du-
dami – KGW Krzeszów  Karp z Rudy Różanieckiej – KGW Ruda 
Różaniecka

Woj. podlaskie
 Okoń w zalewie octowej – Monika Giczewska  Lody tradycyj-
ne – Nina Posławska  Bankuchen Ragnalis – Regina Pik

Woj. pomorskie – Laureaci konkursu „Pomorskie Smaki”
 Syrop z kwiatów bzu czarnego – Fungopol Sp. J.  Miód leśny 
z Biernatki  – Ekologiczne Gospodarstwo Pszczelarskie Eko Barć 
1954  Nalewka ze świętojonki – Agroturystyka Łapalice  Dziki 
łosoś bałtycki z warzywami w galarecie – Rest. Gryfon  Konfitura 
z truskawek kaszubskich – Zyta Górna

Woj. śląskie
 Bryndza wiślańska – Barbara i Jan Kędzior  Szynka wieprzowa 
z kością wędzona – Zakład Masarski Szczepan Bujak  Piwo Raci-
borskie Miodowe  – Browar Zamkowy sp. z o.o. Racibórz

Woj. świętokrzyskie
 Dziabana bułka z Wąchocka – Sławomir Sajecki Piekarnia Wąchock 

Woj. warmińsko-mazurskie
 Szynka wędzona – Zakład Wędliniarski Flis-Pol  Miód wielo-
kwiatowy z Margrabowa – Pasieka Hodowlana KRIR w Olecku  
Porter warmiński – Browar Kormoran

Woj. wielkopolskie
 Szamotulska konfitura czereśniowa – Beata Maria Peksa  Olej 
z czarnuszki – SEMCO SGNiP Krystyna Just

Woj. zachodniopomorskie
 Węgorz pieczony w zalewie – Małgorzata i Piotr Kozłowscy  
Masło ostrowieckie – Barbara, Andrzej, Kalina Przywęccy  Piwo 
Colberg – Artur Małetka

 POtraWy 

Dolnośląskie
 gulasz z mięsa dzika i jelenia – Dworek Galosa w Strachocinie

Kujawsko-Pomorskie 
 Krupnik na gęsinie oraz gęsi pipek – Fundacja Hodowców Pol-
skiej Białej Gęsi

Lubelskie
 Zupa chmielowa oraz żeberka wieprzowe na kaszy z dudkami – 
Hotel MONTIS and Spa, Poniatowa; Andrzej Cygan i Beata Madej

Lubuskie 
 Wojnowski sandacz w wojnowskim serze – „Fish-Net” Małgo-
rzata i Grzegorz Koza (Wojnowo) oraz „QZKO” Kamila i Marcin 
Wojnowscy (Siedlisko)

Małopolskie
 Pstrąg w borowikach – Natalia Skrabska i Joanna Spólnik, Za-
jazd „Pstrąg u Eda”, Łosie
 Polewka leśnego – Koło Gospodyń Wiejskich z Kościeliska

Mazowieckie 
 Kurpiowska zupa kurkowa i kugiel z żeberkami  – Restauracja 
„Kugiel” z Ostrołęki, Aneta Kurpiewska i Wioletta Skrzecz

Opolskie 
 Żur śląski oraz rolada (zraz wołowy) z kluskami śląskimi – Re-
stauracja „Niebo w gębie” w Opolu, Jacek Hajzyk 

Pomorskie
 gęś szmurowana – Restauracja „Zielona Brama” w Przewidzu, 
Tomasz Szydzikowski, Patryk Złoch

Śląskie 
 Wodzionka oraz karminadle z ciaper kapustą – Koło Gospodyń 
Wiejskich w Dębieńsku

Warmińsko-Mazurskie
 Karamuszka oraz sandacz w ogrodzie warzyw – Ośrodek Wy-
poczynkowo-Szkoleniowy „Stary Folwark”, Tumiany

Wielkopolskie
 Parzybroda oraz udko gęsie z szarymi kluskami i kapustą zasma-
żaną – Restauracja TASTE_it w hotelu HOT_elarnia, Puszczykowo 

Zachodniopomorskie
 Kiełbasa jagnięca z puree ziemniaczanym i karmelizowa-
nym jabłkiem – Park Hotel ze Szczecina, Tomasz Madera i Mi-
chał Wernio
 Staropolska sztufada z dziczyzny – Gosp. Ekologiczne „Folwark 
Biernów-Park” w Ostrym Bardo, Krystyna i Andrzej Hapka

Perły 2016
Jak co roku, po zakończeniu finałów regionalnych, Kapituła Krajowa wybrała spośród nominowanych produktów 

i potraw te, które otrzymały statuetkę Perła 2016. Podobnie jak w latach ubiegłych możliwość ubiegania się o to najwyż-
sze wyróżnienie w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”  mieli również producenci z województw 
pomorskiego i łódzkiego, laureaci łódzkiego Tygla Smaków i pomorskiego Bursztynowego Lauru Marszałka. Produkty te 
oceniała Kapituła w Warszawie w czasie finalnego posiedzenia.  A oto wyniki obrad jury:

Stauetki Perła 2016 w XVi edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki regionów”  w kategorii: 

   NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO
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irena Karwowska – etnograf, kustosz Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, kierownik Działu Etnogra-
fii Pomorza. Od 2008 roku współpracuje z Wydziałem 
Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego w zakresie kulinarne-
go dziedzictwa regionu. Jest członkiem jury konkursów 
(„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” 
i „Poszukiwacze Smaków” dla dzieci i młodzieży). 
W licznych prelekcjach i wystąpieniach popularyzuje 
wiedzę o kulturze kulinarnej regionu. Szkoli w zakresie 
przepisów dotyczących Listy Produktów Tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa. Dokumentuje etnograficznie 
zachodniopomorskie produkty kandydujących do wpi-
sania na Listę. 

agnieszka Kołodziej – jako pracownik Wy-
działu Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Zachodniopomorskiego od wielu 
lat pracuje przy przygotowaniu i składaniu wniosków 
o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, wyszukuje i opracowuje 
literaturę potwierdzającą pochodzenie produktów i ich 
związków z regionem. Jej osobiste zaangażowanie, upór, 
profesjonalizm oraz pasja krzewienia i kultywowania 
kulinarnych tradycji Pomorza Zachodniego sprawiły, 
że na Liście znalazło się tak wiele produktów z regionu. 
Od wielu lat współpracuje z PIPRiL przy wyszukiwaniu 
i przygotowaniu produktów i potraw do regionalnego 
finału konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów”.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 
rolniczego w Barzkowicach. Działa na rzecz pro-
mocji produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych 
Pomorza Zachodniego, w tym: od 2003 roku koordynuje 
i współorganizuje konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzic-
two – Smaki Regionów”, współpracuje z Wydziałem Rol-
nictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego w zakresie 
szkoleń na temat uregulowań formalno – prawnych doty-
czących Listy Produktów Tradycyjnych. Pomaga w organi-
zacji pokazów, wystaw i targów promujących dziedzictwo 
kulinarne regionu, przygotowuje materiały informacyjne 
i szkoleniowe (broszury, artykuły, prezentacje multime-
dialne) dotyczące produktu tradycyjnego i regionalnego 
dla rolników i mieszkańców wsi. Jest organizatorem odby-
wających się co roku we wrześniu w Barzkowicach Targów 
Rolnych Agro Pomerania.

elżbieta Sobolewska – główny specjalista ds. pro-
duktów tradycyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Kujawsko – Pomorskiego. Od 2004 roku zajmuje 
się tematyką dziedzictwa kulinarnego Kujaw i Pomorza. 
Współpracuje z kołami gospodyń wiejskich, zachęcając ich 
członkinie do występowania o wpis na Listę Produktów 
Tradycyjnych. Dzięki jej zaangażowaniu i wskazówkom 
społeczności lokalne zorganizowały wiele konkursów, które 
pozwoliły wyłonić wartościowe produkty na Listę. Współ-
pracuje z Muzeum Etnograficznym w Toruniu i Muzeum 
Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawskiej we Włocławku. Bierze 
udział w komisjach wielu konkursów kulinarnych. Uczest-
nicząc w targach i festynach, zaprasza do Urzędu Marszał-
kowskiego wszystkich zainteresowanych wpisem na Listę 
i pomaga w przygotowywaniu wniosków.

Sławomir Struski – dyrektor Departamentu 
Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Lubelskiego. Od dawna współpracuje ze Sto-
warzyszeniem Partnerstwo Producentów Cebularza Lu-
belskiego, którego działania doprowadziły do uzyskania 
w 2014 roku przez ten produkt Chronionego Oznaczenia 
Geograficznego. Wspiera wszystkich, którzy mają dobry 
pomysł na popularyzację produktu regionalnego i pomaga 
organizować imprezy, które go promują. Aktywnie wspo-
maga organizację regionalnych finałów konkursu „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Wspierał 
tworzenie lubelskiego oddziału Polskiej Izby Produktu 
Regionalnego i Lokalnego.

anna Szpura – liderka społeczna ze Starej Kornicy 
(powiat łosicki, woj. mazowieckie). Kultywuje mazowiec-
ki kunszt kulinarny. Właścicielka pasieki „Mała Pszczół-
ka”, która w 2012 roku została przyłączona do Sieci Dzie-
dzictwa Kulinarnego Mazowsza. Jej miód wielokwiatowy 
zdobył w 2014 roku Laur Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego. Edukuje dzieci w pszczelarstwie. Zwyciężyła 
w teście na temat Mazowsza, organizowanym przez Se-
kretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 
zostając najaktywniejszą liderką obszarów wiejskich w wo-
jewództwie. Otrzymała Nagrodę Fundacji Rozwoju De-
mokracji Lokalnej za projekt „Ocalić od zapomnienia”. 
W 2014 roku zdobyła Perłę za korowaj weselny w kon-
kursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. 
W 2016 roku odznaczona medalem „PRO MAZOVIA” 
przez marszałka województwa mazowieckiego za wybitne 
zasługi dla regionu.

„Klucze do Polskiej Spiżarni” 2016
Przedstawiamy osoby, które w tym roku otrzymały „Klucz do Polskiej Spiżarni” za szczególnie zasługi dla wspie-
rania dziedzictwa kulinarnego swoich regionów i wyjątkowy wpływ na promocję i budowę rynku produktów 
lokalnych i tradycyjnych.
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Definicja rolniczego handlu  
detalicznego

„Rolniczy handel detaliczny – handel 
detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 roz-
porządzenia nr  178/2002, polegający 
na zbywaniu konsumentowi finalnemu, 
o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporzą-
dzenia nr 178/2002, bez udziału pośred-
nika, żywności pochodzącej w całości 
lub części z własnej uprawy, hodowli lub 
chowu tego podmiotu”.

Od wielu lat toczy się na wielu forach dyskusja na 
temat ułatwienia rolnikom sprzedaży produkowa-
nej przez siebie żywności. Sprawa wciąż nie jest do 
końca załatwiona, choć było kilka prób uproszczenia 
obowiązujących zasad. 

Rolnicy wciąż mają kłopot 
z tym, by rozwijać produkcję 
i sprzedawać konsumentom żyw-
ność, która w całości lub części 
pochodzi z surowców z ich wła-
snych upraw, hodowli lub chowu. 
Czy nowa ustawa, nad którą trwają 
prace, poprawi sytuację? Jej wejście 
w życie planowane jest na 1 stycz-
nia 2017 roku.

Sprawa jest prosta. Potrzebne 
są ustalenia prawne ułatwiające 
sprzedaż produktów powstających 
w ramach działalności prowadzo-
nej w ograniczonym rozmiarze 
i obejmującej krótkie łańcuchy sprzedaży – bezpośrednio 
od producenta do konsumenta, bez udziału pośredników. 

Skąd się biorą trudności?
Podstawowa kwestia to brak precyzyjnych wymagań 

sanitarnych dla takiej działalności, a w przypadku pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego – wątpliwości dotyczą-
ce podziału kompetencji między Inspekcją Weterynaryj-
ną a Państwową Inspekcją Sanitarną. 

Brak wyraźnego określenia wymagań sanitarnych dla 
prowadzenia tej działalności powoduje, że stosowane są 
wymagania trudne do spełnienia dla większości zaintere-

sowanych. Ponadto w stosunku do żywności wytwarzanej 
i sprzedawanej we wskazany sposób, nie ma przepisów, 
które w sposób jasny i niebudzący wątpliwości określały-
by obowiązujące zasady, np. dotyczące znakowania.

To wszystko sprawia, że polscy rolnicy nie mają takich 
samych szans i możliwości w zakresie produkcji i prze-

twarzania żywności, jakie mają 
farmerzy z innych państw Unii 
Europejskiej.

Trzeba też wspomnieć o tym, 
że różne zasady opodatkowania 
sprzedaży przez rolników pro-
duktów, w których wykorzystali 
oni surowce z własnych upraw, 
hodowli lub chowu, wymagają 
jednoznacznego określenia, kie-
dy taka sprzedaż jest zwolniona 
z podatku dochodowego. Rzecz 
w tym, by wyeliminować różne in-
terpretacje stosowane przez urzędy 
skarbowe i jednoznacznie określić 

obowiązki podatkowe dla podmiotów, które nie spełniają 
warunków zwalniających z podatku dochodowego.

Co zakłada projekt ustawy?
Jest szansa, aby zmieniło się na lepsze. Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło 27 lipca br. za-
łożenia projektu ustawy, która ma uregulować kwestie 
sprzedaży żywności przez rolników. 

Obecnie dwa organy administracji publicznej zaanga-
żowane są w nadzór nad jakością zdrowotną (bezpieczeń-
stwem) żywności. Pierwszy – to Inspekcja Weterynaryjna, 
która nadzoruje bezpieczeństwo produktów pochodzenia 
zwierzęcego i odpowiada za zakłady zatwierdzone, działal-
ność marginalną, lokalną i ograniczoną (MOL), sprzedaż 
bezpośrednią i produkcję podstawową. Drugi – to Pań-
stwowa Inspekcja Sanitarna nadzorująca bezpieczeństwo 
żywności pochodzenia niezwierzęcego, w tym zakłady 
zatwierdzone i zakłady rejestrowane, np. dostawy bezpo-
średnie i produkcję podstawową, produkty pochodzenia 
zwierzęcego w handlu detalicznym (zakłady zatwierdzo-
ne), żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze 
pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia 
zwierzęcego.  

Projekt ustawy tę sytuację zmienia. Jego autorzy 
podkreślają, że celem nowych przepisów jest stworzenie 
rzeczywistych możliwości rozwoju produkcji i sprzeda-
ży przez rolników konsumentom końcowym żywności 

Projekt ustawy regulującej sprzedaż żywności przez rolników

Czy będzie lepiej?
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uzyskanej w całości lub części z surowców pochodzących 
z ich upraw, hodowli lub chowu. Nowa ustawa ma wy-
raźnie określić w przepisach powszechnie obowiązujących 
wymagania sanitarne dla działalności w wymienionym 
zakresie, a także poprawić nadzór nad podmiotami pro-
wadzącymi ten rodzaj działalności.

Państwowa Inspekcja Sanitarna ma stracić uprawnie-
nia w tym zakresie, a jej kompetencje przejmą dwie ist-
niejące instytucje. Produktami pochodzenia zwierzęcego 
i żywności zawierającej produkty pochodzenia zwierzęce-
go i niezwierzęcego zajmie się Inspekcja Weterynaryjna, 
natomiast żywnością pochodzenia niezwierzęcego Inspek-
cja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Jeśli chodzi o produkty pochodzenia zwierzęcego, pro-
ponowana zmiana w nadzorze to efekt m.in. usunięcia 
wątpliwości związanych z podziałem kompetencji między 
Inspekcją Weterynaryjną i Państwową Inspekcją Sanitar-
ną. Poszerzenie kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej 
jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ jej organy mają 
wieloletnie doświadczenie w nadzorze nad gospodarstwa-
mi utrzymującymi zwierzęta gospodarskie, produkcją 
produktów pochodzenia zwierzęcego i wprowadzaniem 
ich na rynek. Dysponują także kadrą urzędowych lekarzy 
weterynarii – inspektorów wyspecjalizowanych w nad-
zorze. Z kolei Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych ma doświadczenie w nadzorze nad 
obrotem żywnością, zwłaszcza przetworzoną.

Nowa ustawa pozwoli skupić nadzór nad rolniczą 
działalnością handlową (RDH) inspekcjom podległym 
ministrowi rolnictwa lub rynków rolnych, z wyłączeniem 
ministra do spraw zdrowia.

Projekt określa kryteria decydujące o tym, jaka działal-
ność jest rolniczym handlem detalicznym. Są to następu-
jące rodzaje działalności:
 obsługa lub przetwarzanie żywności, np. surowców, 

produktów mięsnych, mlecznych i złożonych, przetwo-
rów z owoców i warzyw, pieczywa; przechowywanie żyw-
ności w punkcie sprzedaży lub dostawa do konsumenta 
finalnego;
 sprzedaż żywności konsumentowi finalnemu;
 sprzedaż żywności bez pośredników;

Co ważne, sprzedawana żywność musi pochodzić 
w całości lub części z własnych upraw, hodowli lub cho-
wu, a także w ramach limitów, które określi rozporządze-
nie ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Sprzedaż będzie można prowadzić tylko w następują-
cych miejscach:
 tam, gdzie produkty zostały wytworzone, np. w go-

spodarstwie,
 w przeznaczonych do prowadzenia handlu.

Wymagania higieniczne i weterynaryjne
Zgodnie z projektem ustawy obowiązywać mają wy-

magania higieniczne takie same jak dla handlu detaliczne-
go (rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i rozporządzenie 
(WE) nr 852/2004).

Możliwe jest przyjęcie na poziomie krajowym dosto-
sowań do wymogów określonych w załączniku II do roz-
porządzenia (WE) nr 852/2004 (rozporządzenie ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi).

Zainteresowane taką działalnością podmioty ma 
obowiązywać rejestracja u powiatowego lekarza wetery-
narii. Wniosek o wpis do rejestru trzeba będzie złożyć 
co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem planowanej 
działalności i uzyskać decyzję administracyjną. Nie bę-
dzie wymagane zatwierdzenie zakładu. Nie planuje się 
konieczności sporządzenia projektu technologicznego. 
Natomiast niezbędne będzie oznakowanie miejsca sprze-
daży uwzględniającego sformułowanie „rolniczy handel 
detaliczny”, podanie weterynaryjnego numeru identyfi-
kacyjnego, imienia i nazwiska lub nazwy, bądź siedziby 
podmiotu, adresu prowadzenia produkcji.

Mięso zwierząt kopytnych, np. świń, bydła, owiec 
i kóz, przetwarzane i wprowadzane na rynek w ramach 
rolniczego handlu detalicznego, będzie musiało pocho-
dzić z uboju przeprowadzonego w rzeźni zatwierdzonej 
przez Inspekcję Weterynaryjną.

Zwolnienia od podatku
Zwolnione od podatku dochodowego mają być przy-

chody uzyskane z rolniczego handlu detalicznego ze 
sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysło-
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wy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących 
z własnej uprawy, hodowli i chowu o wartości do 40 
tys. zł. Nie dotyczy to produktów uzyskanych w ramach 
działów specjalnych produkcji rolnej i produktów opo-
datkowanych podatkiem akcyzowym.

Zwolnienie od podatku będzie obowiązywać, jeśli:
 sprzedaż nie będzie prowadzona na rzecz osób 

prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej lub osób fizycznych na potrzeby pro-
wadzonej przez nie działalności gospodarczej;
 przy przetwarzaniu produktów roślinnych i zwie-

rzęcych i ich sprzedaży nie będą zatrudnione osoby na 
umowę o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub 
inne umowy o podobnym charakterze. Wyjątek stanowi 
ubój zwierząt rzeźnych i ich obróbka poubojowa, w tym 
rozbiór, podział i klasyfikacja mięsa; wytwarzanie mąki, 
kasz, płatków i otrąb ze zboża pochodzącego z własnej 
uprawy.

Jak wyjaśniają projektodawcy, zwolnienie z podatku 
dochodowego sprzedaży określonych ilości przerobio-
nych produktów (z własnych upraw, hodowli lub cho-
wu) pozwoli zrezygnować z wprowadzonego na początku 
2016 roku dwuprocentowego podatku zryczałtowanego 
od sprzedaży produktów przerobionych. Ta forma opo-
datkowania nie cieszy się zainteresowaniem, a na dodatek 
daje niewielkie wpływy do budżetu państwa.

Informacje dodatkowe
W projekcie ustawy znalazło się wiele informacji uzu-

pełniających, a bardzo ważnych. Zgodnie z propozycja-
mi masa przetworzonych produktów nie będzie mogła 
przekraczać ilości, którą podmioty działające na rynku 
spożywczym mogą zbywać konsumentom finalnym w ra-
mach RHD. Ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych 
wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym w rozumie-
niu przepisów o podatku rolnym, użytych do produkcji 
produktu będzie stanowić co najmniej 50 proc. produktu 
(z wyłączeniem wody). Rolnik będzie prowadził ewiden-
cję sprzedaży żywności, uwzględniając co najmniej na-

stępujące dane: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania 
przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od 
początku roku, rodzaj i ilość sprzedanych produktów.

Projekt zakłada, że podatnicy uzyskujący przychody 
w ramach RHD nie będą zobowiązani do prowadzenia 
ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastoso-
waniu kas rejestrujących.

Jednocześnie zgodnie z decyzją stałego Komitetu Rady 
Ministrów podjętą na posiedzeniu 30 czerwca br., wpro-
wadzanie rozwiązań ułatwiających rolnikom sprzedaż 
żywności z ich upraw, chowu lub hodowli konsumentom 
końcowym, winno być zsynchronizowane z pracami legi-
slacyjnymi związanymi z planowanym powołaniem Pań-
stwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

W ocenie projektodawców zwolnienie z podatku do-
chodowego sprzedaży przerobionych przez rolnika pro-
duktów zwiększy dochody z gospodarstw, wpłynie na 
efektywne wykorzystanie czasu pracy rolnika i członków 
jego rodziny prowadzących wspólnie gospodarstwo.

Opinie na temat projektu
Poniżej kilka opinii na temat proponowanych rozwią-

zań.
Rada Legislacyjna Kancelarii Prezesa Rady Mini-

strów w konkluzji opinii pisze, że „Projektowana ustawa 
powinna precyzyjnie określać, kto w rozumieniu jej prze-
pisów jest rolnikiem, tzn. kto jest podmiotem, którego 
działalność może być uznana za rolniczy handel detalicz-
ny”. I dalej: „Rada Legislacyjna uważa, że po rozpatrze-
niu uwag i zastrzeżeń opiniowany projekt ustawy, jako 
uwzględniający w krajowym porządku prawnym niektóre 
określone w uzasadnieniu regulacje unijne oraz liberalizu-
jący rolniczy detaliczny handel żywnością, przy koniecz-
nym uwzględnieniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
konsumentów, może być przedmiotem dalszych prac le-
gislacyjnych”.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych: 
Samorząd rolniczy pozytywnie ocenia kierunek 

zmian przedstawionych w projekcie ustawy. Korzystne 
jest przekazanie nadzoru nad produkcją żywności in-
spekcjom podległym ministrowi rolnictwa, bo ograni-
czy to liczbę organów kontrolujących rolników. Trudno 
jednak ocenić jednoznacznie zaproponowane przepisy 
ze względu na brak rozporządzeń wykonawczych, któ-
re mają określić szczegółowe zasady sprzedaży żywno-
ści przez rolników i to one będą decydowały o funk-
cjonowaniu ustawy. Zasadniczym ograniczeniem jest 
możliwość zbytu wyłącznie konsumentowi końcowemu, 
oczekujemy również możliwości sprzedaży do sklepów 
i restauracji.

Nie jest jasne, czy wysokość produkcji w ramach kwo-
ty wolnej od podatku (40 tys. zł) dotyczy tylko produkcji 
przetworzonej pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego. 
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Powinno być zapisane w jednoznaczny sposób, że sprze-
daż produkcji podstawowej stanowi osobny dział gospo-
darstwa i nie jest objęta tymi rygorami ewidencji.

Ideą sprzedaży produktów bezpośrednio z gospodar-
stwa jest skrócenie łańcucha dostaw, by mniejsi rolnicy 
mogli niewielką produkcję sprzedać i uzyskać wartość do-
daną. Takie produkty żywnościowe mają budować markę 
polskiego produktu lokalnego. Zapis, że ilość produktów 
roślinnych lub zwierzęcych wyprodukowanych w gospo-
darstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rol-
nym, użytych do produkcji danego produktu, stanowi co 
najmniej 50 proc. tego produktu, z wyłączeniem wody, 
wymaga wyjaśnienia, w jaki sposób będzie liczony wskaź-
nik 50 proc. produkcji (ilościowo, kwotowo?).

Należy jasno sprecyzować obowiązek wykonywania 
przez rolników badań sanitarno - epidemiologicznych, 
odwołania do innych przepisów mogą być niejasne. Wąt-
pliwości budzi planowany wzrost zatrudnienia w Inspek-
cji Weterynaryjnej i Inspekcji Jakości Handlowej Artyku-
łów Rolno-Spożywczych. Tak dużo dodatkowych etatów 
w organach kontrolnych jest zdaniem samorządu rolni-
czego przeszacowana, co w efekcie może oznaczać nad-
mierne kontrole.

Śląska Izba Rolnicza:
Projekt wprowadza nowe pojęcie rolniczego handlu 

detalicznego (RHD), którego nie było do tej pory w pra-
wie krajowym. Definicja RHD na być wprowadzona do 
Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – inne 
zmieniane w projekcie ustawy odwołują się do tej defi-
nicji. Ogólnie proponowane rozwiązania są istotnym 
krokiem naprzód dla ułatwienia sprzedaży bezpośred-
niej, jednak w dalszym ciągu nie są to rozwiązania da-
jące pełne możliwości określone w ustawodawstwie UE. 
Po wprowadzeniu nowych rozwiązań w prawie krajo-
wym funkcjonowałyby następujące formy prawne tzw. 
sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych: sprzedaż 
bezpośrednia, dostawy bezpośrednie, MOL, rolniczy 
handel detaliczny (RHD). Istotną nowością jest przeła-

manie właściwości Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji 
Sanitarnej co do nadzoru nad produktami pochodze-
nia roślinnego i zwierzęcego. Proponowane rozwiązanie 
ma całkowicie przenieść na MRiRW upoważnienia do 
nadzoru nad RHD. Bez zmian ma pozostać nadzór nad 
produktami pochodzenia zwierzęcego (Inspekcja Wetery-
naryjna), natomiast nadzór nad produktami pochodze-
nia roślinnego ma przejąć Inspekcja Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych. W przypadku produkcji 
mieszanej w ramach RHD właściwą inspekcja ma być 
IW. Zmieniono definicję przychodów z innych źródeł 
w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(art. 20 ust. 1c i 1d), poprawiając poprzednie zapisy  
z 6 kwietnia 2015 r., które okazały się po części martwe 
– m.in. usunięto ograniczenie sprzedaży pod dachem na 
targowiskach.

Na nowo zdefiniowano opodatkowanie sprzedaży 
bezpośredniej – wprowadzono zwolnienie do 40 tys. zł 
rocznie pod warunkiem prowadzenia ewidencji sprzeda-
ży; powyżej tej kwoty można korzystać z opodatkowania 
ryczałtem dwuprocentowym; do chwili ukazania się pro-
jektu rozporządzenia MRiRW w sprawie limitów ilościo-
wych dla RHD nie można ocenić jakości tego rozwiąza-
nia dla rolników, tym bardziej, że nowością jest uznanie 
zwolnienia jako pomocy de minimis, a nie wiadomo, czy 
co najmniej w części nie będzie to pomoc de minimis 
w rolnictwie. Do ustawy o VAT wprowadzono dla RHD 
zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży 
z pomocą kas fiskalnych (do kwoty 40 tys. zł rocznie), 
co jest istotnym ułatwieniem. Projekt wprowadza daleko 
idące zmiany w kompetencjach Inspekcji Weterynaryjnej, 
co bezpośrednio dla rolników nie ma większego znacze-
nia. Dla poprawnej oceny proponowanych rozwiązań 
konieczna jest znajomość kilkunastu projektów rozporzą-
dzeń MRiRW, których niestety nie ma, a powinny być, co 
wynika z pragmatyki procesu legislacyjnego.

***
Czy opinie, które zbierał resort do końca sierpnia, zo-

staną uwzględnione, trudno powiedzieć. W każdym razie 
warto śledzić losy ustawy, która może – jeśli będzie sen-
sowna – zdecydowanie ułatwić sprzedaż przez rolników 
tego, co wyprodukują.

Tekst: Jolanta Zientek-Varga
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Certyfikat  
budzi zaufanie 
Certyfikacja produktów żywnościowych od lat 
funkcjonuje na rynku. Ma znaczenie zarówno 
dla konsumentów, jak i producentów i powinna 
przynosić korzyści obu tym grupom. Obserwacje 
potwierdzają jednak, że nawet najlepszy, najbar-
dziej prestiżowy certyfikat nie zdobędzie prze-
wagi nad innymi oznakowaniami, jeśli nie będzie 
rozpoznawalny.

Certyfikaty, a właściwie ich znaki graficzne, są 
coraz lepiej znane konsumentom. Stanowią podpo-
wiedź, jakie produkty wybrać, by mieć gwarancję, że 
spełniają oczekiwane wymagania. Certyfikacja daje 
pewność m.in., że produkt jest wyjątkowy i ma wysoką 
jakość. Istotną cechą produktów certyfikowanych jest 
poddawanie ich ocenie i kontroli przez niezależne jed-
nostki. 

Oznakowania produktów i konsumenci
Za znakiem graficznym certyfikatu kryje się jednak 

dla konsumenta dużo więcej. Jedno logo, którym sygno-
wana jest cała gama różnorodnych produktów tworzy 
markę. Konsument, raz przekonawszy się o jej szcze-
gólnych walorach, ma pozytywne nastawienie również 
do wszystkich innych produktów oznaczonych danym 
logo. Nawet nieznany czy nowy na rynku produkt po-
strzegany jest wówczas jako wyrób o określonych, gwa-
rantowanych cechach. Badanie konsumentów dotyczą-
ce zrównoważonego rybołówstwa (Marine Stewardship 
Council, 2014) wykazało, że 46% ankietowanych ufa 
markom z certyfikatem bardziej niż tym nieoznakowa-
nym.

Znaki graficzne nie są zarezerwowane tylko dla certyfi-
katów. O szczególnych walorach produktu świadczą rów-
nież rekomendacje, opinie, nagrody, wyróżnienia, laury 
i zapewnienia własne producentów. Często też mają wła-
sne, unikatowe logo. Z badania świadomości i zachowań 
ekologicznych mieszkańców Polski (Raport TNS Polska 
dla Ministerstwa Środowiska, listopad 2014) wynika, że 
z roku na rok wzrasta rozpoznawalność oznakowań eko-
logicznych. Należy mieć jednak świadomość, że mno-
gość i różnorodność oznakowań utrudnia konsumentom 
rozpoznanie, które są znakami graficznymi restrykcyj-
nych certyfikatów, a które tylko znakami towarowymi 
mającymi przywołać pozytywne skojarzenia. Nieuczciwi 
producenci wykorzystują tę sytuację i pod otoczką np. 
zielonych barw i haseł: naturalny, tradycyjny, wyjątkowy 
umieszczonych na opakowaniach ukrywają produkt nie-
konieczne godny polecenia.

Oznakowania produktów w turystyce 
i kuchni regionalnej
Zarówno na rynku spożywczym, jak i w branży tu-

rystycznej obecnych jest wiele uznanych certyfikatów 
i oznakowań. Wspólne ich wykorzystanie w promocji tu-
rystyki kulinarnej warte jest starannego przemyślenia. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że dla 85% turystów to wła-
śnie możliwość próbowania potraw kuchni regionalnej 
jest jedną z największych atrakcji podczas urlopu (Ogól-
nopolskie badanie opinii społecznej, Citybell Consulting 
i ARC Rynek i Opinia na zlecenie Departamentu Pro-
mocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackie-
go, wrzesień 2013). Produkty certyfikowane o gwaran-
towanej jakości, tradycyjnej recepturze i pochodzące od 
lokalnych wytwórców powinny stanowić podstawę tury-
styki kulinarnej.

Wszystkie produkty - czy to spożywcze, czy turystycz-
ne - walczą o zainteresowanie konsumentów. Choć z jed-
nej strony mówi się, że produkt wysokiej jakości obroni 
się sam i utrzyma silną pozycję na rynku, to z drugiej 
strony decyzje zakupowe podejmowane są często pod 
wpływem emocji. Znaki graficzne są ważnym narzędziem 
promocji i warto je stosować. Konsumenci zaznajomieni 
z logo potwierdzającym wysoką jakość, lokalność czy też 
ekologiczność szybko rozpoznają je na produktach czy 
w materiałach promocyjnych. Wykazują oni jednocześnie 
większe zaufanie do tych produktów niż do innych, które 
nie mają żadnych oznakowań. Często jednak brak wystar-
czającej wiedzy o certyfikatach sprawia, że sama obecność 
jakiegokolwiek znaku wywołuje pozytywne odczucia. 
W tej sytuacji należy mieć świadomość, że umiejętność 
rozpoznania rzetelnych certyfikatów wśród innych ozna-
kowań jest podstawą świadomych i odpowiedzialnych de-
cyzji zakupowych.

Tekst: Patrycja Manthey
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Jakość 
to przewaga 
nad konkurencją
Jakość w produktach i promocji to jeden z te-
matów seminariów szkoleniowych w ramach 
projektu „Wzmocnienie turystyki kulinarnej 
poprzez włączenie do jej ofert produktów ze 
znakiem „Jakość Tradycja”. Jest to temat o tyle 
ważny, że dotyczy zarówno producentów 
żywności, jak i wszelkiego rodzaju organizato-
rów turystyki 

Przybliżmy pokrótce temat jakości i jej roli w tworze-
niu oferty turystyki kulinarnej. 

Co to jest jakość?
Dobrej jakości może być samochód, ubranie, mebel, 

ale też wyjazd turystyczny, posiłek w restauracji czy ob-
sługa klienta w banku. Ale  - czy dobra jakość dla każdego 
oznacza to samo? Według jakich kryteriów ją oceniamy 
oraz kto tak naprawdę je ustala?

Według Amerykańskiego Stowarzyszenia  ds. Jakości 
poszczególne cechy produktów i usług mają zaspokajać 
różnego rodzaju wymogi. I tak na przykład wysokiej 
jakości samochód może zaspokajać potrzebę poczucia 
bezpieczeństwa, gdyż posiada poduszki, lub potrzebę za-
pewnienia komfortu, gdyż wyposażony został w ergono-
miczne skórzane fotele. Luksusowy pojazd może dodat-
kowo zaspokajać potrzebę wyróżnienia się lub uznania 
i prestiżu. 

O poziomie pożądanej jakości współdecyduje konsu-
ment i producent. To konsument zgłasza zapotrzebowa-
nie na produkty i usługi o specyficznych cechach. Z dru-
giej strony to producent nakreśla strategię działania firmy 
i może postawić sobie za cel dostarczanie na rynek pro-
duktów w atrakcyjnej cenie lub wysokiej jakości. 

Jakość a strategia działania
Jakość obok ceny jest jednym z dwóch czynników, 

którymi może wyróżniać się oferta produktowa lub usłu-
gowa danego przedsiębiorcy. Tworząc produkt lub usługę 
przedsiębiorca stoi zawsze przed wyborem, czy lepiej po-
stawić na cenę i konkurować niskimi cenami, czy może 
wybrać jakość i dostarczać na rynek produkty i usługi 
o dobrej jakości. Niemożliwe jest dostarczanie produktów 
o wysokiej jakości i niskiej cenie. Okazuje się, że era kon-
kurowania ceną powoli się kończy.  Dużo skuteczniejsze 
staje się wyróżnianie własnej oferty na tle ofert konku-
rencji. Sam konsument coraz częściej poszukuje produk-

tów o specyficznych właściwościach, a cena staje się mniej 
ważnym czynnikiem wyboru.

Wróćmy jeszcze do oczekiwań konsumentów wobec 
jakości i zastanówmy się, skąd one się biorą? Na pierw-
szym miejscu wymienić można potrzeby osobiste, a więc 
własne oczekiwania wobec produktów i usług. Często ba-
zują one na dotychczasowych doświadczeniach kupujące-
go. W przypadku produktów codziennego użytku kon-
sument regularnie je kupuje, a więc mógł wypróbować 
towary pochodzące od różnych producentów. Oczekiwa-
nia wobec jakości budowane są także w oparciu o wyobra-
żenia o dostawcy produktów i usług. A te z kolei zależą od 
informacji dostępnych na rynku, wizerunku i opinii wy-
rażanych przez innych kupujących. Wszystkie te czynniki 
mogą wpływać na ostateczny poziom oczekiwań wobec 
danego produktu i usługi. Niektóre z nich, takie jak pro-
mocja i komunikacja marketingowa mogą być kontrolo-
wane przez przedsiębiorstwo. 

 Jakość produktów a jakość usług
Gdy mówimy o produktach dobrej jakości, możemy 

mieć na myśli różne cechy i elementy wyrobu, np. jego 
smak, zapach, trwałość, kolor. Jakość zależy m.in. od 
procesu produkcji oraz użytych składników.  Okazuje 
się, że można osiągnąć wysoki poziom jakości produktu, 
stosując np. wieloletnią tajemną recepturę lub wyjątkowe 
składniki. Jakość produktu można utożsamiać z brakiem 
wad i niedostatków, a to z kolei powiązane jest m.in. 
z niezawodnością maszyn i ludzi zatrudnionych do pro-
dukcji. Na jakość produktu wpływać może także estetycz-
ne opakowanie, które jednocześnie chroni go (np. przed 
zepsuciem) czy gwarancja udzielana przez producenta, 
która jest potwierdzeniem, że bierze on odpowiedzialność 
za wprowadzony do obrotu produkt. 

O jakości możemy mówić także w odniesieniu do 
usług. W dzisiejszych czasach często mamy do czynienia 
z wysokim stopniem specjalizacji usług. Ich złożoność 

Stoisko GS Szadek
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sprawia, że otrzymujemy pakiet usług, np. w przypadku 
pobytu w hotelu, który zapewnia zarówno nocleg, jak 
i wyżywienie czy animację czasu wolnego. W przypadku 
złożonych usług trudności nastręczać może sama ocena 
ich jakości. Nie każdy konsument będzie w stanie ocenić, 
czy jakaś usługa została wykonana prawidłowo, czy nie. 
Wiąże się to z brakiem lub niedostateczną wiedzą w tym 
zakresie. O ile łatwo można ocenić jakość np. noclegu 
(wygodne łóżko, czysty pokój, komfortowe wyposażenie), 
o tyle trudniej stwierdzić, czy usługa gastronomiczna zo-
stała wykonana z najwyższą starannością. Wprawdzie mo-
żemy ocenić smak potrawy, ale nie znamy pochodzenia 
i wartości odżywczych użytych składników ani kompe-
tencji i zdolności kucharza.  

Pamiętajmy przy tym, że w świadczenie usług zaanga-
żowany jest przede wszystkim człowiek. To oznacza, że na 
jakość finalną usługi hotelowej wpływać może np. samo-
poczucie recepcjonistki hotelowej. Standaryzacja usług 
jest trudna, gdyż na efekt końcowy wpływa bardzo wiele 
czynników pośrednich i bezpośrednich. Nie da się ideal-
nie powtórzyć procesu obsługi klienta, gdyż za każdym 
razem działania podejmowane są w innych warunkach.

Rola certyfikatów i norm jakości
Konsumenci nabywając produkty i usługi ponoszą 

ryzyko. Dotyczy ono tego, czy zakupione dobra faktycz-
nie spełnią ich oczekiwania, potrzeby i czy będą zgodne 
z ich wyobrażeniami. W przypadku produktu sprawa jest 
o tyle prostsza, że zazwyczaj można go wymienić lub ku-
pić inny. W przypadku nabywania usług dochodzi ryzyko 
psychologiczne, np. obawa o poczucie godności i obraz 
samego siebie oraz ryzyko społeczne dotyczące wizerunku 
nabywcy w oczach znajomych.  

Jednym z rozwiązań, które pomaga w zmniejszaniu 
ryzyka konsumentów jest wprowadzenie norm jakości, 
certyfikacji oraz znaków potwierdzających spełnienie 
pewnych wymagań. Przykładem systemu certyfikacji 
jest „Jakość Tradycja”. Ten system służy wyróżnianiu 
produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględ-
nieniem produktów tradycyjnych. Kupując produkty 

oznaczone tym znakiem nabywca ma pewność, że pro-
dukty przeszły proces certyfikacji, spełniają określone 
parametry i wymagania, a tym samym są produktami 
wysokiej jakości.

Jakość w promocji
Mówiąc o certyfikatach oraz innych systemach, za 

pomocą których jesteśmy w stanie wyróżnić produkty 
o potwierdzonej, wysokiej jakości wspomnieć należy 
o wykorzystaniu tych elementów w promocji. Przedsię-
biorstwa mają obecnie możliwość wyróżniania swoich 
wyrobów nie tylko za pomocą znaków jakości, ale także 
poprzez udział w różnego rodzaju konkursach, plebiscy-
tach i rankingach. Każdą pozytywną informację, która 
dobrze świadczy o firmie lub produktach i usługach na-
leży wykorzystywać i eksponować. Obok typowych roz-
wiązań, do których zaliczyć można umieszczanie infor-
macji na opakowaniu produktu, na stronie internetowej 
czy w broszurach, wymienić można pomysły bardziej 
kreatywne, np. wpis na blogu firmowym z wykorzysta-
niem zdjęć i materiałów audiowizualnych, zamieszczenie 
zdjęcia zdobytej nagrody na portalu społecznościowym 
czy też opublikowanie informacji na ten temat w roz-
syłanym przez firmę newsletterze. Pomysłów jest wiele, 
ale najważniejsze jest to, żeby wdrażać je do praktyki 
i wykorzystywać wszelkie wyróżnienia, nagrody i certyfi-
katy w promocji. Jeśli sami o to nie zadbamy, wątpliwe, 
aby ktoś inny zrobił to za nas. Chwalmy się i bądźmy 
dumni z każdego sukcesu i wyróżnienia. Nie chowajmy 
zdobytych nagród do szuflady, a dyplomy i wyróżnienia 
eksponujmy w widocznych miejscach zarówno w strefie 
rzeczywistej, jak i wirtualnej.

Jakość jest szalenie ważna z punktu widzenia tworze-
nia szlaków kulinarnych i poszerzania oferty hoteli czy re-
stauracji o produkty tradycyjne. Organizatorzy turystyki 
chętnie sięgają po lokalne produkty dobrej jakości, gdyż 
w ten sposób mogą wyróżnić swoją ofertę i zaproponować 
konsumentom coś nowego i ciekawego. Dla producen-
tów żywności współpraca ta jest korzystna, ale możliwa 
tylko wtedy, gdy będą w stanie udowodnić, czy ich pro-
dukt jest wyjątkowy i wartościowy. Zadowolony jest też 
sam konsument, który ma możliwość poznania lokalnych 

specjałów. Dla niego jakość produktów żyw-
nościowych staje się coraz ważniejsza, gdyż 
zwiększa się świadomość społeczna o wpływie 
diety na zachowanie zdrowej sylwetki i dobre-
go samopoczucia. John Welch, prezes firmy 
General Electrics stwierdził: „Jakość jest naj-
lepszą gwarancją pozyskania lojalności klienta, 
najlepszą obroną przeciw konkurencji i jedyną 
drogą umożliwiającą utrzymanie wzrostu i za-
robków”. Warto o tym pamiętać będąc przed-
siębiorcą, nawet jeśli działa na małą skalę.

Tekst: Anna Para

Znaki jakości na firmowych banerach członków świętokrzyskiego odziału 
PIPRiL
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Nowe produkty z certyfikatem 
„Jakość Tradycja”

W krajowym systemie jakości żywności „Jakość 
Tradycja” uczestniczy już ponad 100 producentów 
ze wszystkich regionów Polski. Certyfikatem  „Jakość 
Tradycja” oznaczonych jest ponad 200 produktów. 
Ostatnio do sytemu dołączyły następujące produkty:  

Kefir Robico – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
– Proszkownia Mleka w Krośniewicach oraz „Jogo” 
Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, woj. łódzkie

Kefir otrzymywany metodą termostatową z zastoso-
waniem czystych kultur kefirowych i drożdży. Fermenta-

cja i dojrzewanie przebiega w zamkniętej butelce, 
dzięki temu produkt posiada specyficzną, zwartą 
konsystencję oraz zawiera wszystkie lotne skład-
niki powstające podczas procesu. Produkowany 
z najwyższej jakości mleka i kultur bakterii oraz 
drożdży kefirowych. Metoda termostatowa daje 
optymalne warunki do rozwoju korzystnej mikro-
flory, a co za tym idzie – daje orzeźwiający smak 
oraz charakterystyczną zwartą konsystencję, jaką 
ma kefir tradycyjnie produkowany.

Produkowany metodą termostatową; fermentu-
je i dojrzewa w każdej zamkniętej butelce. Produkowany tyl-
ko z dwóch składników: najwyższej jakości mleka i czystych 
kultur bakterii i drożdży kefirowych. Produkt o jednolitej, 
lekko musującej konsystencji i zwięzłym, jednolitym skrze-
pie, cenionym lekko kwaśnym orzeźwiającym smaku i boga-
tym, czystym aromacie. Ma niepowtarzalny smak i zapach.

Koncentrat pomidorowy – Agros Nova Brands sp. 
z o. o.,  Warszawa, woj. mazowieckie,  
Zakład produkcyjny w Łowiczu, woj. łódzkie

Produkowany ze świeżych pomidorów, poddanych 
procesowi przecierania i zagęszczania, bez ja-
kichkolwiek dodatków, soli, cukru, substancji 
konserwujących, wzmacniaczy smaku. Nie za-
wiera substancji modyfikowanych genetycznie 
oraz alergenów. Produkowany jest z pomido-
rów gruntowych, uprawianych przez plantato-
rów Ziemi Łowickiej – wielu wchodzi w skład 
grup producenckich.  Pomidory z tego rejonu 
są odpowiednio wybarwione, posiadają przydatną w prze-
twórstwie mięsistość i charakterystyczny smak i aromat.

Masło ekstra – tradycyjne, naturalne, szczercowskie 
– Rolniczo-Pracownicza Spółdzielnia Mleczarska, 
Szczerców, woj. łódzkie

Proces produkcji tego masła jest niezmienny od co 
najmniej 50 lat i w przeważającej mierze ręczny. Niektóre 

urządzenia, np. masielnica pochodzą z lat 
50. XX wieku.  Ma kształt kostki, ale for-
mowane jest także ręcznie w osełki, które 
sprzedawane są na wagę. Zawiera tylko 
tłuszcz mleczny, bez dodatków. Produkt 
uzyskał wiele nagród i wyróżnień. 

Ser twarogowy półtłusty szczercowski  
– Rolniczo-Pracownicza Spółdzielnia Mleczarska, 
Szczerców, woj. łódzkie

Ser ten wytwarzany jest – w dużej 
mierze ręcznie – z mleka dostarczanego 
jest przez rolników, którzy karmią kro-
wy paszami gospodarskimi, przebywają-
cymi głównie na pastwiskach. Dowozi 
się je z niedużych odległości od zakładu. Produkowany 
w otwartych wannach twarożkarskich, co warunkuje na-
turalne odgazowywanie w procesie kwaszenia. Nie zawiera 
środków chemicznych. Pakowany w pergamin, co pozwala 
zachować jego naturalny smak i zapach.

Twaróg wiejski półtłusty i twaróg  
wiejski chudy z Jasienicy Rosielnej  
– Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
Jasienica Rosielna, woj. podkarpackie

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
wyrobów OSM w Jasienicy Rosielnej. 
Charakteryzuje się wyjątkowym smakiem 
i wysoką jakością. Produkowany według 
starej receptury z mleka krowiego najwyższej jakości – od 
rolników gospodarujących w województwie podkarpackim 
i małopolskim, którzy są członkami OSM Jasienica. Tereny 
te są czyste ekologicznie, pozbawione przemysłu ciężkiego. 
Na skład mleka w okresie zimowym niebagatelny wpływ 
ma również tradycyjne żywienie, jakie stosują gospodarze 
– siano i sianokiszonkę oraz pasze treściwe przygotowane 
przez rolników. W rezultacie ten twaróg ma niepowtarzal-
ny smak.

Kiełbasa swojska pilzneńska – Przedsię-
biorstwo Przemysłu Mięsnego „Taurus” 
sp. z o. o., Pilzno, woj. podkarpackie

Taurus specjalizuje się w produkcji 
wyrobów tradycyjnych, w tym kiełba-
sy swojskiej pilzneńskiej. Mięso do ich 
produkcji pochodzi z uboju świń hodo-
wanych w małych, indywidualnych go-
spodarstwach. W produkcji stosowane są 
naturalne przyprawy. Nie stosuje się za-
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mienników ani dodatków funkcjonalnych. Produkty wę-
dzone są w sposób tradycyjny, dymem ze spalania drewna 
olchowego. Wszystko to przekłada się na niepowtarzalne 
walory produktów – barwę, smak i zapach.

Twarożek babuni tłusty z Michowa – Spółdzielnia 
Mleczarska „Michowianka”, Michów, woj. lubelskie

Dzięki tradycyjnej recepturze ma niepowtarzalny wiej-
ski smak i aromat. Jest aksamitny i delikatny. Produkowa-
ny jedynie z naturalnych składników – mleka i czystych 
kultur mlekowych. Nie zawiera konserwantów ani barwni-
ków. Sposób pakowania zapewnia świeżość oraz przedłuża 
jego trwałość. Zdobył wiele nagród i wyróżnień. Doskona-
ły na zimno i gorąco.

Twarożek babuni półtłusty 
z Michowa – Spółdzielnia 
Mleczarska „Michowianka”, 
Michów, woj. lubelskie 

Wytwarzany jest tylko z na-
turalnych składników według 
tradycyjnej receptury w zamkniętych wannach, następnie 
formowany, odciskany i pakowany próżniowo, co pozwa-
la zachować niepowtarzalny smak i aromat oraz przedłuża 
jego świeżość.  Twarożek uzyskał wiele nagród i wyróżnień. 
Doskonały na zimno i gorąco, można go wędzić.

Gołąbki w sosie pomidorowym ze Stoczka – STOCZEK 
Natura sp. z o. o., Stoczek Łukowski, woj. lubelskie 

Wytwarzane przy użyciu tradycyjnej technologii 
i surowców. Nie zawierają konserwantów ani polepsza-

czy smaku, co daje im niepowtarzalną 
jakość i smak. Do produkcji tych gołąb-
ków używany jest farsz przygotowany 
ze zmielonego mięsa wieprzowego oraz 
ugotowanego ryżu. Po odpowiednim 
doprawieniu farsz zawijany jest w całe, 
sparzone liście kapusty. Podawane są 
tradycyjnie z sosem pomidorowym.

Flaki po zamojsku ze Stoczka – STOCZEK Natura 
sp. z o. o., Stoczek Łukowski, woj. lubelskie 

Przyrządzane według tradycyjnej receptury (pojawiły 
się na stołach już w XIV wieku, należały do ulubionych 
potraw Władysława Jagiełły) z wysokiej jakości surowców. 
Najpierw oczyszczone przedżołądki moczy się w zimnej 
wodzie, dwa razy gotuje, kroi, dodaje sos z rozdrobnio-
nych warzyw: marchwi, pietruszki, selera i podsmażonej 
cebuli z dodatkiem mąki, koncentratu pomidorowego 
i przypraw – pieprzu tłuczonego i ziela angielskiego.

Masło extra osełkowe – Kujawska Spółdzielnia Mle-
czarska, Włocławek, woj. kujawsko–pomorskie

 Początki Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej sięgają 

1935 roku. Od samego początku przerabiała mleko 
krowie pochodzące z czystych terenów Kujaw 
i Ziemi Dobrzyńskiej, produkując galan-
terię mleczarską, w tym  masło. Jest ono 
tak jak dawniej produkowane wyłącz-
nie z mleka krowiego z dodatkiem czy-
stych kultur bakterii mlekowych. Pochodzi o d 
stałych dostawców, członków spółdzielni. W produkcji 
nie stosuje się aromatów, barwników ani substancji kon-
serwujących. 

Śmietana wiejska 18%  „Z Kujaw i Ziemi  
Dobrzyńskiej” – Kujawska Spółdzielnia 
Mleczarska, Włocławek,  
woj. kujawsko–pomorskie

Konsumenci twierdzą, że to śmieta-
na taka jak dawniej. Odpowiednia gęstość, 
aromat, zawartość tłuszczu powoduje, że 
jest niezastąpiona w kuchni. Produkuje się ją 
wyłącznie z mleka krowiego z dodatkiem czy-
stych kultur bakterii mlekowych. Mleko pochodzi o d 
stałych dostawców, członków spółdzielni. Krowy przeby-
wają często na pastwiskach. W produkcji nie są stosowane 
aromaty, barwniki ani substancje konserwujące. 

Kefir „Z Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej”  
– Kujawska Spółdzielnia Mleczarska, Włocławek, 
woj. kujawsko–pomorskie

Produkowany jest metodą termostatową – dojrze-
wa osobno w każdej butelce.  Choć wytwa-
rzany według bardzo starych receptur, do 
jego produkcji we włocławskiej spółdzielni 
wykorzystywane są nowoczesne urządzenia, 
podnoszące standardy higieny i wymaga-
nia sanitarne. Po przyjęciu i selekcji mleka 
następuje jego wirowanie, homogenizacja, 
pasteryzacja i schładzanie. Następnie jest 
podgrzewane i schładzane do temperatury 
szczepienia. Po dozowaniu szczepionki ży-
wych kultur bakterii i drożdży kefirowych 
następuje rozlewanie kefiru do butelek, 
w których fermentuje. 

Twaróg śmietankowy  „ Z Kujaw i Ziemi 
Dobrzyńskiej” – Kujawska Spółdzielnia Mleczarska,  
Włocławek, woj. kujawsko–pomorskie

Twaróg śmietankowy wytwarzany jest tradycyjnie 
z dodatkiem kultur bakterii fermentacji mlekowej. Do 
produkcji nie stosuje się aromatów, 
barwników ani substancji konser-
wujących. Składem nie odbiega 
od twarogów tradycyjnie wy-
twarzanych na Kujawach i Ziemi  
Dobrzyńskiej. 

   JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI



SMAK I TRADYCJA26 wrzesień 2016

Znakowanie  
produktów bez GMO
Rzetelna informacja dla konsumentów jest podstawą 
ich decyzji podczas zakupów, zwłaszcza jeśli chodzi 
o organizmy modyfikowane genetycznie (GMO). 
Dlatego zgodnie z prawem Unii Europejskiej żywność 
i pasze zawierające GMO muszą być  znakowane.

Żywność i pasze muszą być znakowane jako „zmodyfi-
kowane genetycznie”, jeśli:
 są organizmami zmodyfikowanymi genetycznie lub 
zawierają organizmy zmodyfikowane 
genetycznie 
 są wytworzone z organizmów zmody-
fikowanych genetycznie.

Wyjątkiem niewymagającym znako-
wania są śladowe ilości GMO, gdy:
 pochodzą z przypadkowego lub tech-
nicznie nieuniknionego zanieczyszczenia
 ich obecność nie przekracza wartości 
granicznej 0,9%.

W przypadku gdy cały produkt jest 
genetycznie zmodyfikowany, powinien 
być oznakowany informacją: „produkt genetycznie zmody-
fikowany”. Jeśli tylko niektóre jego składniki są genetycznie 
zmodyfikowane, na etykiecie obok nazwy składnika należy 
dodać napis „genetycznie zmodyfikowany”. Napisy powin-
ny być czytelne i zapisane czcionką tej samej wielkości co 
nazwa składnika lub produktu, a za brak tych informacji 
grożą grzywny. 

Niebezpieczna luka prawna
Wprawdzie w Unii Europejskiej żywność zawierająca 

powyżej 0,9% GMO musi być oznakowana, jednak obo-
wiązek ten nie dotyczy produktów zwierzęcych pochodzą-
cych od zwierząt żywionych paszami GMO. 

W konsekwencji tej luki prawnej, świadomości kon-
sumentów umyka fakt, że przemysł paszowy importuje 
miliony ton soi i kukurydzy GMO do żywienia zwierząt, 
głównie świń i kur, ponieważ nie są poinformowani, że 
wieprzowina, mięso drobiowe i jaja mogą pochodzić od 
zwierząt żywionych paszami GMO. Oprócz tego produ-
cenci, którzy nie chcą używać pasz GMO, ale są zależni 
od dostaw gotowych mieszanek paszowych zawierających 
importowaną modyfikowaną genetycznie kukurydzę i soję, 
mają coraz większe trudności w zdobyciu pasz wolnych od 
GMO, które są droższe niż importowane surowce paszowe.

 
Jak sobie radzą kraje Unii
Aby konsumenci mieli prawdziwy wybór produktów 

żywnościowych bez GMO, konieczne jest  zapewnienie 

producentom pasz wolnych od GMO i właściwej infor-
macji w znakowaniu żywności. 

Kilka lat temu niektóre kraje członkowskie UE podjęły 
prawne kroki, by umożliwić znakowanie produktów wol-
nych od GMO i niektórzy producenci zaczęli korzystać 
z takich rozwiązań.  W Austrii i Niemczech opracowa-
no logotypy dla produktów wolnych od GMO. W całej 
UE istnieją także oznaczenia produktów, które z zasady 
są wolne od GMO jak produkty rolnictwa ekologicznego 
oraz produkty zarejestrowane w systemach jakości, takich 
jak Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznacze-
nia Geograficzne oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjal-
ności a w Polsce – w systemie „Jakość Tradycja”

We Włoszech (od 2001 roku), Luksemburgu (2011 
roku) i Słowenii (od 2011 roku) prywat-
ne organizacje opracowały własne kryte-
ria i logotypy dla produktów wolnych od 
GMO, z kolei w Szwecji i Belgii znako-
wanie oznaczeniem „bez GMO” jest nie-
dopuszczone, gdyż uznaje się to za ryzyko 
wprowadzenia w błąd konsumentów, gdy-
by jednak produkt zawierał GMO. 

Większość modeli znakowania pro-
duktów określa wymagania co do pro-
dukcji, a monitoringiem i kontrolą objęte 
są surowce, a nie produkt gotowy, nato-

miast we Francji bada się gotowe produkty żywnościowe.  
W Austrii wymagana jest certyfikacja producenta, musi 
on wprowadzić system własnej kontroli i podlega obo-
wiązkowemu monitoringowi. W Niemczech producent 
musi przedstawić wyniki własnej kontroli i dokumenta-
cję do sprawdzenia przez inspekcję federalną. We Francji 
producenci kontrolowani są przez niezależne jednostki 
i sprawdzani przez urzędy krajowe. W Holandii urzędy 
krajowe kontrolują producentów na podstawie analizy ry-
zyka. Węgry przygotowują się do wprowadzenia takiego 
znakowania wybierając najlepsze rozwiązania z aktualnie 
istniejących w innych krajach. 

Po tym, jak nie udało się wprowadzić do rozporządze-
nia nr 1829/2003 obowiązkowego znakowania produk-
tów zwierzęcych od zwierząt żywionych paszami GMO, 
ale w 2015 roku umożliwiono krajom członkowskim UE 
wprowadzanie zakazów upraw roślin modyfikowanych 
genetycznie, nadszedł właściwy moment, by wznowić dys-
kusję nad znakowaniem produktów wolnych od GMO. 
W Polsce od 28 stycznia 2013 roku obowiązuje zakaz 
upraw roślin modyfikowanych genetycznie, toteż czas na 
kolejny krok - wprowadzenie prawnych instrumentów 
umożliwiających znakowanie produktów bez GMO.

Tekst mgr inż. Dorota Metera
Dyrektor ds. Certyfikacji BIOEKSPERT Sp. z o.o.  

– jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym,  
zastępca przewodniczącego Rady i przedstawiciel polskich organizacji 

członkowskich w Grupie IFOAM EU  
(Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego).

Definicja GMO:
„organizm zmodyfikowany 
genetycznie (GMO)” oznacza 
organizm, z wyłączeniem istot 
ludzkich, w którym materiał 
genetyczny został zmieniony 
w sposób, który nie występuje 
w przyrodzie jako kojarzenie i/
lub rekombinacja naturalna.
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Rośnie popularność produktów oznaczonych znakiem 
systemu jakości żywności, bo dla konsumentów coraz istot-
niejsze są walory smakowe i zdrowotne artykułów rolno-żyw-
nościowych czy tradycyjny sposób ich produkcji. Nadzór 
nad procesem wytwarzania takich produktów gwarantuje, 
że spełniają one wysokie wymagania określone standardami 
systemów jakości żywności. Unia Europejska od wielu lat 
wspiera uczestników tych systemów. Jednym z elementów 
wsparcia jest działanie 3. „Systemy jakości produktów rol-
nych i środków spożywczych” w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, którym admini-
struje Agencja Rynku Rolnego. Działanie to wdrażane jest 
poprzez dwa poddziałania:
 3.1. „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”,
 3.2.  „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych re-

alizowanych przez grupy producentów na rynku we-
wnętrznym”. 

Beneficjentami poddziałania 3.1. są rolnicy aktywni 
zawodowo, uczestniczący w systemach jakości, którzy wy-
twarzają produkty przeznaczone bezpośrednio lub po prze-
tworzeniu do spożycia przez ludzi. Otrzymują oni wspar-
cie, przystępując do następujących unijnych systemów 
jakości: Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, Chronio-
na Nazwa Pochodzenia i Chronione Oznaczenie Geogra-
ficzne, rolnictwo ekologiczne, system ochrony oznaczeń 
nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów 
winiarskich. 

Kolejność przyznania pomocy w ramach tego poddziała-
nia określana jest na podstawie liczby punktów przyznanych 
poszczególnym wnioskodawcom zgodnie z określonymi 
kryteriami, obejmującymi m.in. wielkość użytków rolnych, 
na których prowadzona jest produkcja roślinna, czy liczbę 
posiadanych gatunków zwierząt do produkcji zwierzęcej. 
Dodatkowe punkty można otrzymać za dobrowolne ubez-
pieczenie wykorzystanych użytków rolnych oraz za człon-
kostwo w grupie producentów wymienionej w przepisach. 
Pomoc udzielana jest w formie refundacji kosztów ponie-
sionych w związku z przystąpieniem do systemów jakości 
żywności.

Stawki wsparcia różnią się w zależności od systemu jako-
ści, w którym uczestniczy rolnik, i wynoszą: 
3200 zł –  w systemie gwarantowanych tradycyjnych spe-

cjalności, chronionych nazw pochodzenia i chro-
nionych oznaczeń geograficznych, ochrony nazw 
pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów 
winiarskich,

3000 zł – w systemie rolnictwa ekologicznego,
2750 zł – w systemie integrowanej produkcji roślin,
1470 zł – w systemie „Jakość Tradycja”,
2386 zł – w przypadku systemu „Quality Meat Program”,
1700 zł – w systemie „Pork Quality System”,

Jak otrzymać wsparcie  
w ramach systemów jakości żywności?

2000 zł –  w systemie „Quality Assurance for Food Pro-
ducts”.

W każdym okresie pomocy beneficjent może otrzymać 
wsparcie do 2000 euro. Jego wysokość ustalana jest na pod-
stawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych, 
do których nie zalicza się podatku od towarów i usług (VAT). 

Beneficjentami poddziałania 3.2. są grupy producen-
tów składające się z podmiotów wytwarzających w syste-
mach jakości żywności produkty rolne lub środki spożywcze 
przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spoży-
cia przez ludzi. Grupę mogą tworzyć rolnicy uczestniczący 
w tych systemach oraz inne podmioty wytwarzające produk-
ty w systemach jakości żywności. Grupa taka może posiadać 
dowolną formę prawną, co oznacza, że może to być m.in. 
grupa producentów, organizacja międzybranżowa, organiza-
cja branżowa, konsorcjum, stowarzyszenie, kółko rolnicze, 
spółdzielnia, izba gospodarcza itp. Pomoc na realizację przez 
te podmioty działań informacyjnych i promocyjnych jest 
przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych 
niezbędnych do realizacji takich działań. Do kosztów kwa-
lifikowalnych zalicza się m.in. koszty reklamy w mediach, 
udział w pokazach, wystawach i targach, organizację szkoleń 
i konferencji, przygotowanie strony internetowej i/lub ad-
ministrowanie taką stroną, najem powierzchni reklamowej, 
publikacje. Wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi nie 
więcej niż 2 500 000 zł, a pomoc jest przyznawana w formie 
refundacji do 70% tych kosztów, które wiążą się bezpośred-
nio z realizacją tych działań (trwających nie dłużej niż dwa 
lata od dnia podpisania umowy). 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy
Od 30 września do 31 października 2016 r. w Cen-

trali ARR można składać wnioski o przyznanie pomocy 
w ramach działania 3. „Systemy jakości produktów rolnych 
i środków spożywczych”, poddziałania 3.2. „Wsparcie dzia-
łań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez 
grupy producentów na rynku wewnętrznym”.

Od 2 listopada do 31 grudnia 2016 r. w oddziałach te-
renowych ARR można składać  wnioski o przyznanie pomo-
cy w ramach działania 3. „Systemy jakości produktów rol-
nych i środków spożywczych”, poddziałania 3.1. „Wsparcie 
na przystępowanie do systemów jakości”.

Więcej informacji na stronie www.arr.gov.pl
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W Kielcach  
i Boguchwale 
o jakości
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 
realizuje projekt „Wzmocnienie turystyki kulinar-
nej poprzez włączenie do jej ofert produktów ze 
znakiem „Jakość Tradycja”. W jego ramach przewi-
dziane są m.in. seminaria o znaczeniu jakości w tury-
styce kulinarnej. W kwietniu i w czerwcu dyskutowali 
o tym na seminariach w Kielcach w czasie Targów 
Agrotravel oraz w Boguchwale przedstawiciele bran-
ży przetwórstwa spożywczego, turystycznej oraz 
edukacji ekologicznej.

Wykładowcy mówili: o znaczeniu jakości – Anna 
Para, o rozpoznawalności certyfikatów – Patrycja Man-
they, o trendach turystyki kulinarnej 
w zrównoważonym rozwoju – Jolan-
ta Kamieniecka, o podkarpackich 
kulinariach na szlakach turystycz-
nych – Małgorzata Wisz, dyrektor 
Wioski Garncarskiej w Medynii 
Głogowskiej, o ofercie kulinarnej 
członków Polskiej Izby Produktu 
Regionalnego i Lokalnego – Izabella 
Byszewska oraz o krajowym syste-
mie wyróżniania żywności certyfika-
tem Jakość Tradycja – J. Zwoliński. 
Podczas warsztatów grupach można 
było przedyskutować trudne proble-
my, ale i określić szanse na zintegrowanie celów i zasad 
dla potrzeb nawiązania współpracy i wspólnej promocji 
kulinarnych produktów żywnościowych i turystycznych. 
W przerwie obrad poczęstunek dla uczestników był zara-
zem degustacją wyrobów z oferty członków PIPRiL.

W drugim spotkaniu w ramach projektu wzięło udział 
ponad 70 osób.  Mówiono o znaczeniu jakości zarówno 
w odniesieniu do produktów żywnościowych, jak i kuli-

narnych produktów turystycznych. Partnerem w organi-
zacji spotkania był PODR w Boguchwale.

Seminarium prowadziła Izabella Byszewska, prezes 
Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Eksper-
ci przedstawili w wykładach dorobek 16 lat identyfikacji 
i promocji polskich regionalnych produktów i potraw, za-
sady funkcjonowania i doświadczenia pierwszego w Polsce 
Krajowego Systemu Jakości Żywności – „Jakość Tradycja”, 
pojęcie jakości i jej znaczenia w ujęciu rynkowym, wyniki 
badań konsumenckich na temat rozpoznawalności sym-
boli graficznych certyfikatów i innych oznakowań pro-

duktów żywnościowych, a także zasady zrównoważonego 
rozwoju turystyki, w które wpisuje się turystyka kulinar-
na. W dyskusji zwracano uwagę na istotę znaku „Jakość 
Tradycja” z perspektywy firmy, która się nim legitymuje. 
Posiadanie znaku przez producentów jest świadectwem 
gwarancji jakości ich pracy i jej efektów. Znak ten winien 
być wizytówką znaną szerokiemu gronu konsumentów, 
a tak niestety nie jest. O takiej samej potrzebie mówili 

organizatorzy turystyki – świad-
czący usługi żywieniowe, twórcy 
szlaków kulinarnych. Wniosko-
wano o szerszą informację o tak 
cennych produktach w otwar-
tych zakładach gastronomicz-
nych obiektów hotelarskich 
różnej kategorii, które z certy-
fikowanych produktów korzy-
stają, ale konsumentów o tym 
nie informują, np. w kartach 
menu, reklamie, zaproszeniach Chleb żytni wygnanowski Wyroby OSM w Jasienicy Rosielnej Wyroby Firmy Osip

Seminarium w Boguchwale

Seminarium w Kielcach
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ty z producentami żywności tradycyjnej wysokiej jakości, 
której sami nie oferują. Wnioski ze szkolenia dotyczyły też 
warunków otrzymywania znaku, uczestnictwa w konkur-
sach organizowanych przez PIPRiL lub POT. Niektóre gło-
sy w dyskusji zapowiadały podjęcie współpracy w dalszej 
perspektywie - dotyczy to ewentualnej wspólnej promocji 
produktów spod znaku „Jakość Tradycja” w strategii dzia-
łań Regionalnych Organizacji Turystycznych i Konsorcjum 
Turystyki Kulinarnej afiliowanym przy POT. Te tematy 
będą omawiane na kolejnym szkoleniu w październiku na 
Podlasiu oraz na ogólnopolskiej konferencji zaplanowanej 
na listopad w Warszawie.

W przerwie spotkań odbyły się degustacje przede 
wszystkim produktow ze znakiem Jakość Tradycja. Pro-

dukty na tę część spotkań dostarczyli: 
w Kielcach: 

 Jędrzejowska Spółdzielnia Mleczarska,
  Miody Napękowskie Marta i Ireneusz 

Bęben,
  Wytwórnia Serów Zagrodowych Pio-

trów Podłazy,
  Staropolska Garmażerka Agnieszka 

i Zdzisław Nowak z Nowej Wsi,
 Piekarnia „Ratuszowa” z Siedlec,
 Busko-Zdrój SA,
  Oddział Lubelski Polskiej Izby Produk-

tu Regionalnego i Lokalnego,
a w Boguchwale:
 P.P.M. Taurus z Pilzna,
 Masarnia OSIP z Wierzawic,
 OSM Jasienica Rosielna,
 Gospodarstwo Rybackie Starzawa,
  oraz panie ze Stowarzyszenie Wspierania 

Inicjatyw Lokalnych w Chwałowicach.
Bardzo im dziękujemy.

Projekt jest zadaniem publicznym Ministerstwa Sportu  
i Turystyki realizowanym według koncepcji PIPRiL.  

Koordynacja: Jolanta Kamieniecka i Izabella Byszewska.   
Zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Tekst: Jolanta Kamieniecka
Fot. I. Byszewska

na imprezy okolicznościowe. 
W obiektach turystycznych 
nie spotyka się informacji 
o producentach produk-
tów wyróżnionych znaka-
mi jakości, nawet gdy hotel 
czy restauracja rzeczywiście 
z nimi współpracuje. Padło 
pytanie jak zawiązać syste-
matyczną współpracę między 
producentami tradycyjnych 
wyrobów żywnościowych 
a gastronomią regionalną. 
Dopytywano się też o rodzaje 
i adresy sklepów, gdzie można 
kupić produkty oznakowane 
pieczęcią „Jakość Tradycja”.

Członkowie Izby opowie-
dzieli o swej działalności – nie 
tyko produkcyjnej: wielu z nich prowadzi we własnym za-
kresie badania marketingowe, promocję, ma więc już kon-
kretne oczekiwania co do rozwoju współpracy z zakładami 
gastronomicznymi na szlakach turystycznych. Osoby re-
prezentujące sektor turystyczny i edukację zwróciły uwagę 
na potrzebę inicjowania takiej współpracy, szczególnie na 
rynku turystyki wiejskiej. Instruktorki Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego przeprowadziły kilka ważnych rozmów ze 
swoimi podopiecznymi, namawiając ich na szersze kontak-

Stół degustacyjny w Kielcach

Panie ze Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Chwałowicach
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Ideą konkursu EDEN jest rozpowszechnianie najlep-
szych wzorców zrównoważonego rozwoju turystyki, 
usuwanie barier hamujących ten rozwój, wskazywanie 
miejscowości, które mają atrakcyjne oferty poza sezo-
nem turystycznym, kierowanie ruchu turystycznego 
do regionów mniej znanych. Zachęcamy do udziału!

Na konferencji PIPRiL podczas Regionaliów 2015 
zachęcaliśmy członków Izby do uczestniczenia w konkur-
sie EDEN. Jego hasłem była wtedy turystyka kulinarna. 
Wzięli w nim udział także niektórzy członkowie Polskiej 
Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, prowadzący 
swą działalność na turystycznych szlakach. 

Projekt EDEN
EDEN to European Destinations of Excellence (Mo-

delowe Ośrodki Turystyczne Europy). Jest projektem 
promującym europejskie kierunki turystyczne o ściśle 
określonej specyfice i niepowtarzalnym charakterze, które 
uwzględniają potrzeby środowiska, ludności lokalnej i tu-
rystów, rozwijając jednocześnie atrakcyjny ekonomicznie 
produkt turystyczny. Projekt wspiera zrównoważone mo-
dele rozwoju turystycznego. 

Polega on na organizowaniu corocznie konkursów 
krajowych, wyłaniających nowe, wschodzące ośrodki tu-
rystyczne, które mają uwzględniać wartości, różnorod-
ność i wspólne cechy europejskich atrakcji turystycznych. 
Kryteria te stanowią podstawę do wymiany dobrych 
praktyk w całej Europie oraz pozwalają na tworzenie sieci 
między zwycięzcami konkursów.

Projekt rozpoczął się w 2006 roku, a koordynuje go 
i wspiera finansowo Komisja Europejska, realizują zaś 
krajowe organy odpowiedzialne za turystykę – w Polsce 
Ministerstwo Sportu i Turystyki i Polska Organizacja Tu-
rystyczna (POT), która jest koordynatorem polskiej edy-
cji konkursu od 2009 roku.

Corocznie tematy konkursu są inne – dotąd były to: 
turystyka wiejska, dziedzictwo niematerialne, obszary 
chronione, turystyka wodna, rewitalizacja miejsc oraz tu-
rystyka dostępna. Ostatnia edycja konkursu odbywała się 
pod hasłem „Turystyka i lokalna gastronomia”. 

Zwycięzcą w roku 2015 wyłonionym spośród 25 kan-
dydatur został Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”.  Ponadto 
wyróżniono „Gościnność i Smaki Regionu Puszczy Biało-
wieskiej” oraz „Szlak Kulinarny Mazowiecka Micha Szla-
checka”. 

Uczestnicy konkursu musieli udowodnić, że swoją ofer-
tę turystyczną opierają na lokalnej gastronomii, wykorzy-

stując tradycyjne i regionalne przepisy. Przyjmowane były 
zgłoszenia regionów, szlaków kulinarnych, produktów tu-
rystycznych, ale i restauracji czy hoteli promujących kuch-
nię regionalną. Szczególnie wysoko oceniano włączanie 
do menu potraw przyrządzanych w oparciu o tradycyjne 
przepisy z produktów lokalnych wytwórców. Podwyższał 
ocenę fakt wykorzystywania kulinarnej oferty do promocji 
turystycznej regionu. W tym „Śląskie Smaki” zdecydowa-
nie przodują, ale wyróżnieni zostali też ci, którzy jako cel 
i zakres działań przyjęli aktywizowanie i integrację społecz-
ności lokalnych, by połaczyć autentyczną regionalną trady-
cję kulinarną z nowoczesną promocją i marketingiem.     

Jakie korzyści daje wygrana 
w konkursie EDEN?
Główny laureat otrzymuje prawo posługiwania się ty-

tułem „Najlepszej Europejskiej Destynacji EDEN” i zosta-
je włączony do sieci Najlepszych Europejskich Destynacji 
Turystycznych. Te są promowane poprzez narodowy portal 
www.polska.travel oraz portal konkursowy www.edenpol-
ska.pl. Pojawia się na stałe na prestiżowej mapie najlepszych 
europejskich destynacji turystycznych, dzięki czemu daje się 
poznać szerszemu gronu turystów krajowych i zagranicz-
nych, wspólnie też promuje się z laureatami z innych krajów 
członkowskich. Ale to tylko część korzyści Dodatkową na-
grodą dla wszystkich finalistów jest włączenie do kalendarza 
działań promocyjnych POT poprzez m.in.: promocję w me-
diach branżowych i lifestyle’owych, podróże studyjne dla 
dziennikarzy i blogerów, udział w wydarzeniach organizowa-
nych przez POT, a także przygotowywanie i dystrybucja ma-
teriałów promocyjnych w Internecie i w formie e-booków.  

Ideą bowiem konkursu EDEN jest rozpowszechnianie 
najlepszych wzorców zrównoważonego rozwoju turysty-
ki. Idea i działania EDENU nastawione są na długofa-
lowe efekty – inwestycje proekologiczne, kultywowanie 
dziedzictwa i lokalnej kultury, atrakcje na przedłużenie 
sezonu turystycznego, ograniczenie sezonowości popytu. 

Nagradzane są więc oferty produktu turystycznego 
wpisującego się nie tylko w atrakcje danego miejsca, ale 
w wizję turystyki odpowiedzialnej. 

Dotychczasowymi laureatami polskich edycji byli: „Tu-
rystyka i obszary chronione” – Rzeczpospolita Ptasia w Uj-
ściu Warty, „Turystyka wodna” – Dolina i Bagna Biebrzy, 
„Rewitalizacja miejsc i obiektów” w Żyrardowie oraz „Tu-
rystyka Dostępna” w Przemyślu. Turystyka kulinarna dała 
kolejny dowód na to, że gromadzi wokół siebie wielu or-
ganizatorów i klientów. Nadaje się więc świetnie na regio-
nalną lub lokalną lokomotywę zrównoważonego rozwoju. 

Jak korzystać z doświadczeń konkursu EDEN „Turystyka i lokalna gastronomia”

EDEN – turystyka odpowiedzialna
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Zwycięzca EDENU 2015 
Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”

Szlak istnieje trzy lata. W jego skład wchodzi obec-
nie 31 certyfikowanych lokali specjalizu-
jących się w tradycyjnej kuchni każdego 
zakątka województwa śląskiego. „Śląskie 
Smaki” to 170 potraw opartych na lo-
kalnych składnikach, których związek z poszczególnymi 
miejscowościami i subregionami jest historycznie udo-
kumentowany. Dania wpisane są na listę Produktów Tra-
dycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To 
pierwszy tego typu markowy i skomercjalizowany pro-
dukt turystyczny w skali województwa i Polski. Powstanie 
Szlaku pozytywnie wpłynęło na świadomości mieszkań-
ców i turystów dotyczącą bogactwa regionalnej śląskiej 
kuchni. Co ważne, podstawowym założeniem „Śląskich 
Smaków”, jest ich codzienna i powszechna dostępność.  

Więcej na: http://www.slaskiesmaki.pl/

I wyróżnienie 
„Gościnność i Smaki Regionu Puszczy Białowieskiej”

To życzliwy i gościnny klimat pogranicza – miejsce 
splotu wielu kultur. Tu przenikają się zwyczaje i trady-
cje – polskie, białoruskie, ukraińskie, rosyjskie, litewskie, 
żydowskie. Potrawy oparte są na lokalnych produktach, 
a receptury przekazywane z pokolenia na pokolenie, za-

chowując swoje dawne 
nazwy: kiszka i babka 
ziemniaczana, tałkanica, 
chleb swojski na zakwa-
sie, pielmieni, hałusz-
ki, kumpiak, pieroh. 
Puszcza Białowieska za-
opatruje region w przy-
prawy, zioła, herbaty 

owocowe. Sieć gospodarstw rolnych dostarcza produkty 
do obiektów gastronomicznych. Najczęściej wymieniany-
mi na szlaku są „Bojarski Gościniec” w Narewce, „Pola-
na Żubra” w Pogorzelcach, „Restauracja Stoczek 1929” 
w Białowieży, zajazd „Wrota Lasu” w Hajnówce, „Zajazd 
u Jana” w Dubiczach Cerkiewnych. Przykładowe potra-
wy regionalne to gulasz z dziczyzny, pierogi z dzika, zupa 
opieńkowa, pierogi z opieńkami, babka ziemniaczana. 

Więcej na: http://lot.bialowieza.pl/

II wyróżnienie 
 „Szlak Kulinarny Mazowiecka Micha Szlachecka”

Szlak Michy Szlacheckiej tworzą restauracje z Mazow-
sza – „Zaścianek Polski”, „Dwór Mościbrody” z Siedlec, 
„Retro Skibniew” z okolic Sokołowa Podlaskiego, „Pałac 
Patrykozy”, „Gorzelnia” w Krzesku, „Choco Fruit” i „Pie-
karnia Ratuszowa” z Siedlec. 
Reprezentują one kulturę ma-
zowiecką i podlaską ukształto-
waną poprzez wpływy kuchni 
białoruskiej, litewskiej, tatar-
skiej i żydowskiej.  Szlak to jed-
nak nie tylko kulinaria, ale tak-
że oferta aktywnego spędzenia 
czasu i zwiedzania regionu 
– czego dowodem jest choćby 
Muzeum Diecezjalne w Siedl-
cach z jedynym w Polsce obrazem El Greca, zabytkowa go-
rzelnia w Krzesku, piękny architektonicznie pałac w Patry-
kozach czy jedna z nielicznych w kraju Ludwisarnia Braci 
Kruszewskich w Węgrowie.  http://szlak-kulinarny.pl/

Laureat w głosowaniu internautów 
„Kulinarny Poznań”

Poznań może się poszczycić restauracjami, których po-
wstanie wiąże się z dziejami miasta i jego kulturą – m.in. 
„Bazar 1838”, „Ratuszowa”, czy „Zagroda Bamberska”. 
Restauratorzy we współpracy z Agencją Rynku Rolnego 
zaopatrują się w tradycyjne produkty z listy Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Wielkopolsce jest ich około 
90. W menu znajdzie się wielkopolska wieprzowina złot-
nicka czy miód witosławski, a dania bazują na produktach 
najlepszej jakości i lokalnych recepturach nawet z XVII 
wieku. Swoimi fascynacjami i wiedzą nawiązującą do tra-
dycji kulinarnej miasta szefowie kuchni renomowanych 
poznańskich lokali dzielą się w ramach projektu „Klasyka 
Poznania”. Obraz wielopłaszczyznowej działalności dopeł-
nia zaś znana w kraju impreza Noc Restauracji, Akademia 
Kulinarnego Poznania (forma spotkań z szefami kuchni) 
czy mobilna aplikacja i mapa, które ułatwiają trafienie do 
wszystkich restauracji uczestniczących w projekcie „Kuli-
narny Poznań”.  Więcej na: http://kulinarnypoznan.pl/

***
Koordynatorem projektu EDEN w POT, w tym kon-

kursu „Turystyka i lokalna gastronomia” była 
Anna Księżnik. W jej opinii dla uczestników 
konkursu EDEN udział w nim to niewątpli-
wie duży prestiż i promocja w kraju i za gra-
nicą. Nagrodzone przedsięwzięcia mają szansę 
stać się bardziej rozpoznawalne w Polsce i całej 
Unii Europejskiej.

Tekst: Jolanta Kamieniecka 
Członek Kapituły konkursu w 2015 roku,  

członek Zarządu PIPRiL

Mazowiecka Micha Szlachecka

Szlak kulinarny „Śląskie Smaki”
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Tłoczą i uczą
Oleje tłoczone na zimno wytwarzane w SemCo, 
rodzinnej firmie Justów, to idealne połączenie 
zdrowia i smaku. Rolnicy od pokoleń, którzy 
przywracają stare zapomniane odmiany roślin, 
społecznicy i edukatorzy, stworzyli w Śmiłowie 
miejsce, które stało się bardzo ważnym punktem  
na mapie Wielkopolski. W tym roku firma  
świętowała 25 lat działalności. 

W 1927 roku dziadek Jerzego Justa – obecnego wła-
ściciela firmy SemCo, kupił posiadłość i młyn w Śmi-
łowie. Po wojnie młyn został zamknięty, a ojciec pana 
Jerzego zajął się nasiennictwem i uprawą roślin warzyw-
nych i zielarskich. Od 1966 roku prowadził własne go-
spodarstwo, a w 1990 roku na jego bazie Jerzy i Kry-
styna Justowie stworzyli firmę SemCo – Specjalistyczne 
Gospodarstwo Nasienno-Przetwórcze, produkującą ole-
je tłoczone na zimno, kosmetyki naturalne i leki zioło-
we.  W 2011 roku do rodzinnej firmy włączył się syn 
Marcin z żoną Katarzyną. 

Początkowo SemCo działało na skalę powiatową, ale 
wzrost popularności olejów tłoczonych na zimno i niera-
finowanych, a także jakość ich wyrobów spowodowały, że 
zaczęli rozwijać produkcję i dystrybucję. Dziś ich produk-
ty są znane i cenione w całej Polsce.

W 1992 roku posadzili pierwszą w Polsce przemysłową 
plantację miłorzębu japońskiego. Z tego materiału zasadzili 
też pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie żywo-
płot przy szkole w Otorowie, który stanowi dziś znakomity 
materiał dydaktyczny. Odtworzyli zaginioną w uprawach 
roślinę lnianki, czyli rydzu (po wojnie zastąpił ją tańszy rze-
pak), bardzo cennej rośliny oleistej, znakomitej dla zdrowia 
i stanowiącej wspaniały dodatek do potraw. W 2009 roku 
zarejestrowali olej rydzowy w UE jako Tradycyjną Gwaran-
towaną Specjalność. To jedyny olej w Polsce posiadający 
ten znak. Nasiona lnianki przerabiane w SemCo pochodzą 
z własnych, najwyższej jakości odmian.

W ofercie firmy także m.in. olej lniany – szczególnie 
cenny dla utrzymania prawidłowego poziomu cholestero-
lu, olej lniany złocisty (bardziej łagodny w smaku niż olej 

z nasion lnu brązowego), olej lniany do diety dr. Budwig 
– rozlewany do butelek prosto z maszyny tłoczącej, który 
ma dużą zawartość kwasów omega-3 i omega-6, regulują-
cych metabolizm. 

Firma produkuje także oleje z wiesiołka, pestek dyni, 
czarnuszki, konopny, a także z ziaren ostropestu plamiste-
go, chroniący i wspomagający wątrobę. Zarówno olej, jak 
i ostropest mielony są doskonałymi dodatkami do chleba, 
ziemniaków, surówek warzywnych i owocowych, sosów, 
dressingów.  

Cała rodzina Justów to działacze społeczni. Pan Jerzy 
jest m.in. członkiem Zarządu Towarzystwa Kulturalne-
go Ziemi Szamotulskiej, członkiem Rady Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działania Dolina Sarny, współtwo-
rzył książkę „Smaki Ziemi Szamotulskiej”. Przez 30 lat 
był sołtysem Śmiłowa. Od 1996 roku ich gospodarstwo 
rozporządzeniem wojewody wielkopolskiego ma status 
gospodarstwa szkoleniowego – przewinęło się tu na za-
jęciach około 400 uczniów, głównie z Technikum Rolni-
czego w Szamotułach, w którym uczy się młodzież z całej 
Wielkopolski. Stanowi także bazę poglądową dla studen-
tów poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, studen-
tów zagranicznych i wycieczek tematycznych z całej Pol-
ski. Podczas prowadzonych w gospodarstwie warsztatów 
można spróbować potraw przygotowanych przez panią 
Krystynę – oczywiście z dodatkiem olejów firmy SemCo.

   DOBRE PRAKTYKI



33

Stworzyła ją kobieta ponad 131 lat temu.  
Spółdzielnia się rozwija, proponuje ciągle 
nowe produkty, sprzedaje do wielu krajów 
Europy i USA, zdobywa nagrody. Kwitnie! 

Historia Zakładu Mleczarskiego w Środzie Wielkopol-
skiej sięga przełomu lat 1884-1885. Pierwszą mleczarnię 
uruchomiła Jadwiga Teodora von Duszyńska, wykorzy-
stując szybki rozwój hodowli bydła rogatego w regionie 
średzkim. Z zachowanych akt wynika, że w 1884 roku 
Duszyńska zwróciła się z prośbą do miejscowej policji 
o wydanie pozwolenia na pracę w niedzielę i święta. Wy-
dano je 23 lutego 1885 roku. 20 października 1905 
roku powstała spółdzielnia mleczarska, która 
kilka miesięcy później wykupiła mleczarnię od 
Duszyńskiej. To wtedy rozpoczęto budowę no-
wego obiektu, który po wielokrotnych moderni-
zacjach jest eksploatowany do dzisiaj. 

Kiedy na początku lat 90. zarząd spół-
dzielni mleczarskich podjął decyzję o likwida-
cji punktów skupu mleka i jego bezpośrednim 
odbiorze od rolników, ŚSM „Jana” zaczęła po-
magać rolnikom w modernizacji obór, hal udo-
jowych i zakupach materiału hodowlanego. Dzięki temu 
udało się wspólnie zbudować silną bazę surowcową 
w oparciu o gospodarstwa specjalistyczne i hodowlane 
przedsiębiorstwa rolne.

Od początku XXI wieku, zgodnie z wymogami naj-
nowszych technologii przerobu mleka, przebudowano 
wszystkie działy produkcyjne i wyposażono je w najnow-
sze linie technologiczne. Dzięki temu mleczarnia może 
dziś pochwalić się wysoką jakością produktów i bardzo 
dużą wydajnością. Połączenie z Okręgową Spółdziel-
nią Mleczarską w Kaźmierzu Wielkopolskim pozwoliło 
znacznie rozszerzyć wybór produktów mleczarskich pod 
marką spółdzielni „Jana”. Oferta mleczarni wzbogaciła 
się o sery dojrzewające produkowane w kazimierskim 
oddziale. Niezwykle ważne dla rozwoju spółdzielni było 
wejście Polski do Unii Europejskiej. Zakład został uno-
wocześniony, dostosowany do najwyższych wymogów 
jakościowych dla branży mleczarskiej.  

Dzisiaj „Jana” przerabia ponad 250 
tysięcy litrów mleka dziennie. A 17% 
rocznej produkcji idzie na eksport. 
Swoją działalność eksportową „Jana” 
rozpoczęła od współpracy z hurtownia-
mi w Niemczech, potem dołączyły ko-
lejne kraje europejskie. Dziś produkty 
mleczarni trafiają do Hiszpanii, Wiel-

kiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Portugalii, Litwy, Rumunii, 
Węgier, Chorwacji, Czech i Słowacji, a także do USA.

– Od lat naszym priorytetem jest najwyższa jakość wy-
robów i z dumą mogę powiedzieć, iż udaje się nam łączyć 
najnowsze technologie z tradycyjną recepturą – mówi Maria 
Czwojdrak, prezes ŚSM „Jana” od ponad 30 lat. – Dzięki 
temu oferujemy naprawdę szeroki wybór zdrowych i smacz-
nych produktów mleczarskich. Cieszymy się, iż nasze przy-
wiązanie do tradycji jest zauważane, czego potwierdzeniem 

są liczne certyfikaty, np. znak „Jakość Tradycja”, znak 
jakości Q, znak „Dziedzictwo Kulinarne Wielko-

polski” czy przyznawany przez ministra rolnictwa 
znak „Poznaj Dobrą Żywność”. Nasze produkty 
mają wiele innych oznaczeń i wyróżnień, np. Zło-

te Medale Targów Polagra Food w Poznaniu. W cza-
sach rosnącej świadomości konsumenckiej, znaki 
te stają się coraz bardziej ważne i rozpoznawalne, 
a ich obecność na opakowaniach często pomaga 
w wyborze produktu. Aby je otrzymać, zakład 
musiał przejść dogłębną weryfikację, zarówno pod 
względem jakości wyrobów, jak i zgodności opisów 
na produkcie. Opakowanie jest ważne, ale jego za-

wartość – najważniejsza. Konsument, który po raz pierwszy 
spróbuje produktu i przekona się do jego walorów jakościo-
wych i smakowych, na pewno sięgnie po niego ponownie.

Średzka Spółdzielnia ma bardzo bogatą ofertę. Są to 
przede wszystkim wyroby świeże: mleko, śmietana, na-
poje mleczne, jogurt, twarogi i twarożki, masło. Bardzo 
znany jest jogurt naturalny probiotyczny, o wyjątkowych 
właściwościach prozdrowotnych i smaku. Stosunkowo 
nowy produkt to twaróg solankowy w licznych odmia-
nach (wędzony, w posypce z papryki, z pieprzu). Ostatnią 
nowością są serki PREMIUM w pięciu smakach, z czego 
największym hitem okazały się smaki czekoladowe z do-
datkiem owoców – wiśni, gruszki, pomarańczy.

Opracowała: Grażyna Kurpińska
Zdjęcia: Archiwum Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej „Jana”

Aromat średzkiej 
śmietanki
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Z ziemi włoskiej 
do Polski
Już ćwierć wieku w małej wsi Kamyk koło 
Częstochowy firma Consonni z pasją 
tworzy wyroby takie jak kiedyś, całkiem 
zwykłe, lecz niezwykle smaczne – lody 
i słynne pannetone, włoskie ciasto droż-
dżowe z bakaliami. 

Polski rozdział drogi do sukcesu  rozpoczął się  
25 lat temu, w roku 1991, gdy do Marucii 
i Francesca Consonni  zgłosiło się z propozycją 
młode małżeństwo z Polski – szwagierka Gio-
vanniego wraz z mężem – Halina i Zdzisław 
Bartelakowie. Chcieli uruchomić piekarnię i lo-
dziarnię w Polsce, kraju w którym dopiero co 
uwolniona została gospodarka wolnorynkowa. 
Zdzisław Bartelak – inżynier wykształcony na 
krakowskiej AGH, porzucił stanowisko zastęp-
cy dyrektora w Wojewódzkim Przedsiębior-
stwie Energetyki Cieplnej, by zostać cukier-
nikiem. Po rodzinnej naradzie babcia, widząc 
entuzjazm i zaangażowanie Polaków, zdecydo-
wali się powierzyć im rodzinny skarb – zeszyt 
z przepisami. W zakup pierwszych maszyn do 
produkcji lodów Bartelakowie zainwestowa-
li wszystkie oszczędności, a gdy ich zabrakło 
– zaciągnęli wysoko oprocentowany kredyt pod zastaw 
domu. Maszyny przywieźli z Włoch sami, na pożyczonej 
przyczepce. Zainwestowali w szklane, eleganckie witryny 
z lodami, sprowadzili z Austrii funkcjonalne pudełka do 
pakowania lodów na wynos i zabrali się do pracy. Wszystko 
musiało być najlepszej jakości. Nie stać ich było na kom-
promis, zbyt dużo zainwestowali.

Ciasto pod chirurgiczną lampą
Gdy w 1991 roku Zdzisław Bartelak zaczynał produk-

cję lodów, zaproponował klientom trzydzieści różnych 
smaków. W tym czasie na polskim rynku dostępnych było 
zaledwie kilka. Zaskoczeni byli nie tylko klienci, ale i spe-
cjaliści z branży, którzy nie byli przygotowani na taką rewo-
lucję. Pan Bartelak musiał się uporać z pytaniami w rodza-
ju: zielone lody o smaku kiwi! A skąd będzie wiadomo, że 
nie są spleśniałe?! Dziś brzmi to jak anegdota, ale wtedy to 
były realne problemy,  które trzeba było pokonać. Było ich 
mnóstwo: obco brzmiące, włoskie nazwy czy złe nawyki 
w pracy, których ludzie wyuczyli się przez lata komunizmu, 
kiedy wszystko robiło się niechlujnie i niedokładnie. Barte-
lak wolał zatrudniać młode osoby i sam uczyć je wszystkie-
go. To oznaczało, że on – inżynier, musiał się stać mistrzem 
cukiernictwa. W 2002 roku ukończył razem z żoną kurs 

i zdał cukiernicze egzaminy mistrzowskie. Mając 42 lata, 
Bartelak został czeladnikiem w jednej z cukierni w Medio-
lanie. Tylko w ten sposób mógł nauczyć się jak piec panet-
tone – tradycyjne, włoskie ciasto drożdżowe z bakaliami, 
które do dziś jest wizytówką firmy. 

 Nie każdy cukiernik może zrobić takie ciasto. Pro-
ces jego produkcji jest długi i wymagający, trwa ponad  
72 godziny, musi przebiegać w sterylnych warunkach 
(pomieszczenia, w których jest wyrabiane odkażane są 
lampami stosowanymi w salach operacyjnych), potrzebu-
je najlepszych składników (świeżego masła, miodu, ho-
mogenizowanych żółtek) i dbałości o szczegóły. To wła-
śnie tajemnica sukcesu Consonni. 

Bardzo ważną rolę w firmie od początku  pełni Ha-
lina Bartelak – absolwentka krakowskiej ASP, architekt-
ka wnętrz, malarka. To główny twórca wizerunku firmy. 
Dzięki niej wystrój cukierni i kawiarni, a także opako-
wania, etykiety, plakaty i ulotki Consonni są małymi 
dziełami sztuki. Obecnie zainteresowania sztuką kieruje 
w stronę dziedzictwa sakralnego obecnego w zabytkach 
Częstochowy. Po latach pracy projektowej w rodzinnej 
firmie, często wraca do odstawionych z konieczności in-
nych dziedzin twórczej wypowiedzi. Jest otwarta na świe-
że nurty płynące od młodych zdolnych dla współczesnego 
pokolenia klientów. 
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Twórczy mezalians
Decyzja Zdzisława Bartelaka o tym, by porzucić stabil-

ną, pewną posadę i ryzykując oszczędności życia, założyć 
firmę w Polsce, wymagała równie dużo odwagi, co decyzja 
Francesca o rezygnacji ze wsparcia rodziny w imię miło-
ści do kobiety. Podobny „mezalians” zdarzył się w Con-
sonni raz jeszcze, gdy syn Zdzisława Bartelaka – Filip, 
doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizujący 
się w psychologii zarządzania. postanowił zrezygnować 
z doktoratu i  poświęcić swój czas na realizowanie swojej 
pasji – zgłębianie tajemnic kawy. Zaczął od, wydawałoby 
się, prostego zadania – chciał we wszystkich cukierniach 
Consonni wprowadzić najlepszą kawę. Szybko doszedł do 
przekonania, że najlepszą kawę można mieć wtedy, kiedy 
się ją samemu wypali. Aby to zrobić, trzeba mieć najlep-
szy sprzęt i umiejętności. W firmie pojawił się niemiecki 
piec do kawy marki Probat, Filip zaczął się dokształcać, 
certyfikować, szkolić. Starszy syn Zdzisława, Dominik, 
także związał się zawodowo z firmą. Zaraz po ukończo-
nych studiach architektonicznych w Krakowie wyjechał 
do Niemiec, by pracować tam jako inżynier, specjalista 
od oświetlania powierzchni handlowych. Było to dla nie-
go świetną możliwością poznania sposobów na projek-
towanie i aranżowanie sklepów w całej Europie. Ta wie-
dza przydała się potem w Polsce. Dominik uczestniczył 
w projektowaniu i tak naprawdę rodzeniu się wszystkich 
liczących się dzisiaj polskich sieci marketów, delikatesów, 
ale także cukierni czy sklepów mięsnych. Po siedmiu la-
tach w Kolonii i Warszawie przyszedł czas na Kamyk. 
Także wtedy Consonni postawiło na własne lokale. Dziś 
Dominik zajmuje się rozwojem sieci cukierni własnych 
i partnerskich, uczestniczy w budowie nowych obiektów, 
nadzoruje funkcjonowanie placówek. Jego pasją są tere-
nowe rajdy motocyklowe i podróże, jest przy tym certy-
fikowanym przez BMW Motorrad przewodnikiem grup 
podróżujących na motocyklach po całym świecie.

Folwark Kamyk powstał w 2012 roku, aby propago-
wać zdrowe, tradycyjne jedzenie w towarzystwie rodziny 
i przyjaciół. Na terenie tradycyjnego wiejskiego skansenu 
stanęły chaty tematyczne, w których odwiedzający mogą 
uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach, seminariach 
w przygotowywaniu posiłku oraz zjeść pieczone mięsiwa, 
wędzonki, podpłomyki itd.   

Powyżej Folwark Kamyk, poniżej sklep i kawiarenka w Kamyku
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Dzieje uprawy winorośli na Węgrzech 
sięgają starożytności, z czego Węgrzy 
są bardzo dumni i lubią się tym chwalić. 
Mają czym - historia niektórych regio-
nów winiarskich, np. Tokaju, sięga  
290 roku naszej ery. 

Już w średniowieczu znane były wina 
z Sopronu czy Egeru i na szczęście rozwo-
jowi winiarstwa nie przeszkodziło nawet 
panowanie tureckie. W tamtych niełatwych 
czasach tradycję podtrzymywano we wschodniej części 
kraju. Ciężki okres przypadł na lata komunizmu, kiedy 
winiarstwo podupadło, ponieważ ważniejsza była maso-
wa produkcja na eksport do Związku Radzieckiego niż 
dbałość o jakość wina. Zwrot nastąpił na początku lat 90. 
XX wieku. Od tego momentu wina węgierskie znów są 
znakomite i różnorodne. Międzynarodowym uznaniem 
cieszą się nie tylko trunki z dużych zakładów winiarskich, 
lecz także z licznych prywatnych winnic. Węgierscy wi-
niarze wykorzystują znane od lat szczepy winorośli, się-
gają też po nietypowe. Wciąż też są miejsca, gdzie wino 
wytwarza się ręcznie. Starą metodą jest m.in. fermento-
wanie brzeczki na czerwone wino w otwartym naczyniu. 
Przy okazji warto wspomnieć, że Węgrzy jako pierwszy 
kraj na świecie wprowadzili w 1893 roku formalną legi-
slację wina.

Węgry to – bezdyskusyjnie – kraina wina, w której 
oficjalnie są 22 regiony winiarskie. Najważniejsze z nich 
to Tokaj, Kunság, Eger, rejon Balatonu, Villány i Szek-
szárd. Ponadto przy wielu domach w mniejszych miej-
scowościach można zobaczyć winnice, a ich gospodarze 
robią wino, którym potem częstują rodzinę, znajomych 
i przyjezdnych. To tradycja od pokoleń.

Każdy z regionów szczyci się szczególnym rodzaj wina, 
np. Egri Bikavér pochodzi z Egeru, Badacsonyi Szürkeba-
rát z okolic Balatonu, a Tokaj Aszú z Tokaju.

Nad Balatonem
Stwierdzenie, że wino pochodzi z winnicy nad Bala-

tonem, to zdecydowanie niepełna informacja. Znawcy 
przedmiotu wymieniają pięć winiarskich regionów po-
łożonych nad tym wielkim jeziorem, zwanym morzem 
Węgier. Najbardziej znane są dwie miejscowości, gdzie 
najczęściej i najchętniej trafiają i miejscowi, i turyści. To 
Badacsony na północnym zachodzie od Balatonu, obszar 
winiarski obejmujący około 1800 hektarów, znany głów-
nie z produkcji win białych, m. in. Badacsonyi Szürke-

barát. Uprawia się tam szczepy welschriesling, pinot gris, 
gewürztraminer, riesling, sauvignon blanc, muscat otto-
nel. Druga miejscowość to Balatonboglár na południe od 
jeziora, obszar o powierzchni około 2800 ha, znany z wy-
sokiej jakości win musujących. Uprawia się w tej okolicy 
szczepy olaszrizling, yellow muscat, chardonnay, caber-
net, merlot, kékfrankos.

Równie atrakcyjne winiarsko są kolejne trzy nadbala-
tońskie regiony. Balatonfelvidék, położony na północny za-
chód od jeziora, obejmujący obszar około 2500 ha, słynie 
z win białych, produkowanych głównie ze szczepów włoski 
riesling, chardonnay, tramini, rizlingszilváni, szürkebarát, 
cserszegi spicy.

Z kolei Balatonfüred – Csopak, rozciągający się na 
1700 ha na północny wschód od jeziora, słynie z upra-
wy szczepów białych: włoski riesling, chardonnay, muscat 
ottonel, rhenish riesling, rizlingszilváni, szürkebarát, juh-
fark, sauvignon, tramini, zenit i szczepów czerwonych: 
cabernet franc, bluefrankish, merlot, zweigelt.

Natomiast Balatonmelléke, leżący na zachód od Bala-
tonu i obejmujący około 1600 ha, znany jest z produkcji 
win białych szczepów cserszegi fuszeres, olaszrizling, ri-
zlingszilváni, zöld veltelini, chardonay, kékfrankos, zwe-
igelt, oporto.

Eger: Bycza Krew dodaje siły
Region Egeru to kolebka najsłynniejszego węgierskie-

go czerwonego wina – Egri Bikavér (Bycza Krew Eger-
ska). Uprawą winorośli mieszkańcy okolic zajmowali się 
już w XI wieku. Najwięcej czasu tamtejsi winiarze po-
święcali doskonaleniu Byczej Krwi. I tak jest do dziś. Nie 
ma się zatem co dziwić, że w 1997 roku władze samorzą-
dowe Egeru wydały Kodeks Byczej Krwi (Bikavér Kódex).

Jak powstało to najsłynniejsze węgierskie wino? Nie 
brakuje legend na ten temat. Jedna z nich mówi o pu-
stelniku św. Egyedzie żyjącym na górze Eged w pobliżu 
Egeru, którego zabili poganie. Krew świętego wsiąkła 

Nie ma wina  
nad węgrzyna

Winnica w Monorze
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w zbocze góry, a wino produkowane z winogron tam ro-
snących jest gęste niczym krew męczennika. Inna legenda 
opowiada o obrońcach zamku w Egerze podczas najaz-
du Turków. W czasie oblężenia zamku w 1552 roku, gdy 
obrońcy byli coraz bardziej zmęczeni, dowódca kazał poić 
ich czerwonym winem, które spływało na zbroje po wą-
sach i brodach wojaków. Turcy, widząc to, opowiadali, iż 
to bycza krew dodająca siły. 

W regionie Egeru produkuje się także inne eleganc-
kie wina czerwone, np. kadarkę, choć odmiany Bikavér są 
najbardziej poszukiwane. Szerokość geograficzna sprawia, 
że tamtejsze wina porównuje się do burgundzkich. 

 Kunság: wino pachnące rezedą  
i owocowym plackiem
Ten region leży na Wielkiej Równinie Węgierskiej, 

między Dunajem i Cisą. Obejmuje prawie 30 tys. hek-
tarów winnic. To stamtąd pochodzi mniej więcej połowa 
produkowanych na Węgrzech win. Większość stanowią 
lekkie, stołowe. 

W 1997 roku ogromy region podzielono na mniejsze 
„kawałki”. Są wśród nich m.in. Cegled-Monor-Jaszsag, 
Dolina Dunaju, Dolina Cisy. Uprawia się tam włoski rie-
sling (Olaszrizling) o zapachu rezedy i placka z owocami, 
ezerjó i kövidinkę, czyli łagodne wina o wysokiej zawar-
tości alkoholu i cukru. Z kolei tamtejsza kadarka jest ru-
binowo-czerwona, ma korzenny zapach i pełny aromat, 
a kékfrankos jest przyjemnie korzenny i lekki.

 Szekszárd: benedyktyni rozwijają  
winiarstwo
W południowej części Węgier słynny jest region ze 

stolicą w Szekszárd, położoną 20 km od Dunaju, na 
skraju rezerwatu przyrody Gemenc-erdő. Miasto otoczo-
ne jest siedmioma wzgórzami i rzeką Sió.

Na Wzgórzach Szekszárdu odkryto ślady osad z epoki 
kamienia i groby Awarów, Celtów i Rzymian. Tym ostat-

nim miasto zawdzięcza winnice. W XI wieku król Béla 
I założył tam opactwo benedyktynów, którzy przyczyni-
li się do rozwoju tradycji winiarskich w regionie. W XV 
wieku w okolice miasta przybyli uchodźcy z Bałkanów, 
przywożąc czerwone odmiany winorośli, w tym ende-
miczny szczep gamza, który zadomowił się nad Dunajem. 
To dzisiejsza  kadarka, jeden z głównych szczepów upra-
wianych na Węgrzech.

W XIX wieku oprócz kadarki zaczęto uprawiać 
w regionie czerwone odmiany kékfrankos (Blaufrän-
kisch), kékoporto (Blauer Portugieser), cabernet franc, 
cabernet sauvignon, merlot i pinot noir, a nawet nie-
wielkie ilości syrah. Wśród białych szczepów pojawiły się 
olaszrizling (riesling włoski), rajnairizling (riesling), char-
donnay i sauvignon blanc.

Aktualnie uprawy winorośli zajmują w regionie około 
2300 ha, w tym jedną czwartą stanowią odmiany jasne – 
przede wszystkim olaszrizling (riesling włoski). Tamtejsze 
wina białe są miękkie, mają niską kwasowość, a wysoką 
zawartość alkoholu. Natomiast czerwone - głęboki rubi-
nowy kolor, ostry zapach i pikantny smak. 

Tokaj: wino królów, król win
Tokaj zajmuje wyjątkowe miejsce wśród regionów 

winiarskich Węgier. W tym regionie winnice to głównie 
ogromne pola uprawne, a ich właściciele chętnie przyj-
mują turystów. Za najlepsze uchodzą Szent Tamás, Bec-
sek, podnóże Király-hegy, Nyulászó, Kakas, Disznókő. 
Najsłynniejsza tokajska winnica Mezes Mály znajduje się 
w miejscowości Tarcal.

Gdy rozmowa schodzi na temat win z Węgier, na ogół 
jako pierwsze pada słowo „tokaj”. Tym bardziej, że to nie 
tylko nazwa regionu i miasteczka, lecz także słynnego na 
cały świat trunku. Ciekawe jest to, że węgierskie wina 
(w tym tokaj, najsłynniejszy z nich) nazywane były w daw-
nej Polsce węgrzynem. Były to wina produkowane z su-
szonych winogron. Przez trzy wieki (XVI-XVIII) beczka 

Na zdjęciach od lewej: wina z Villány i Egeru, informacja o szlaku winnym,  dzban do wina
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węgrzyna kosztowała nawet 100 złotych polskich, co było 
sumą ogromną. Z tego powodu wina często fałszowano, 
doprawiając gorsze tak, by udawały lepsze gatunki. 

Polacy nadal lubią węgierskie wina, a przede wszyst-
kim – podobnie jak przed wiekami – tokaj. Może dlatego, 
że z dawien dawna uważany jest za trunek o niezwykłych 
właściwościach: odnawia siły witalne, wygładza skórę, 
orzeźwia ciało i ducha, jest cudownym środkiem niosącym 
zapomnienie, darem natury harmonijnie łączącym naj-
wspanialsze uczucia: miłość, piękno i radość. Król Ludwik 
XIV nazwał Tokaji Aszu „winem królów – królem win”. 

Do produkcji wytrawnego i słodkiego wina szamorodni 
i Tokaji Aszú winiarze od stuleci stosują te same metody. 
Legenda poświęcona Tokajowi Aszú opowiada, że w Wiel-
kanoc 1630 roku Laczkó Máté Szepsi ofiarował Zuzannie 
Lorántffy wino ze szczepu winorośli z winnicy Oremus. Co 
prawda informacje o aszú pojawiały się wcześniej, ale naro-
dziny wina Tokaji Aszú datuje się na 1630 rok.

Warto zapamiętać, że rozróżnia się dwa główne ro-
dzaje tokaju: szamorodni, otrzymywany z moszczu tło-
czonego z niesortowanych winogron i aszú – dosładzany 
wybranymi podsuszonymi winogronami. Wino powstaje 
głównie z winogron szczepu furmint – tę nazwę nosi też 
lżejsza odmiana – który stanowi 70 proc. uprawianych 
w rejonie winorośli. Pozostałe szczepy produkowane 
u podnóży Gór Tokajskich to: hárslevelű (stanowi około 
30 proc.), sárgamuskotály (żółty muscat), zéta (dawniej 
oremus - krzyżówka szczepów furmint i bouvier), kövér-
szőlő i kabar (krzyżówka szczepów hárslevelű i bouvier).

Villány: Bordeaux Węgier 
Miasteczko Villány, niedaleko granicy z Chorwacją, 

stanowi centrum tamtejszego regionu winiarskiego naj-
cieplejszego na Węgrzech, obejmującego obszar 1600 ha.  
Jest jednym z najbardziej cenionych, słynie przede wszyst-
kim z win czerwonych, wytwarzanych tam od 250 lat. Co 
ważne, szczyci się też wyśmienitymi producentami. 

O winiarstwie w okolicach Villány można mówić od 
1740 roku, kiedy to przybyli w okolice niemieccy osadnicy. 

Produkcja wina tak dobrze się rozwinęła, że w XIX 
wieku trunki z Villány były znane i uznane przez 
bogatych Europejczyków. Czasy komunizmu zaha-
mowały rozwój winiarstwa, które znów rozkwitło 
po 1990 roku dzięki kilku producentom: Bockowi, 
Polgarowi, Tiffanemu i Geremu.

Aktualnie w regionie produkowane są najlep-
sze i najbardziej bogate pod względem budowy 
węgierskie wina czerwone. Jak mówią niektórzy, 
jeśli Eger jest Burgundią Węgier, to Villány jest 
Bordeaux. Odmiany Bordeaux – cabernet sau-
vignon czy merlot są najważniejsze. Wielkim 
uznaniem cieszy się cabernet franc, a potem por-
tugieser. 

Dla miłośników węgierskich win ważną in-
formacją będzie to, że region wyraźnie dzieli się 

na dwa podregiony. Podregion Villány, skąd pochodzą 
najbardziej cenione, węgierskie czerwone wina: szczepy 
kékoportó, kékfrankos i cabernet sauvignon i podregion 
Siklós, gdzie produkuje się wina białe: szczepy hárslevelu, 
włoski riesling, leányka.

Festiwale wina
Węgierskie wina najlepiej poznaje się w miejscach ich 

powstania. Warto także wziąć udział w jednym z licznych 
festiwali win, które co roku odbywają się w wielu regionach.

Tokaj zaprasza w czerwcu na trwający trzy dni Festi-
wal Wina. Na gości czekają parady, pokazy przyrządów 
używanych przy produkcji wina, degustacje i jarmark 
sztuki ludowej.

W lipcu warto odwiedzić Eger, gdzie podczas corocz-
nego Festiwalu Egri Bikavér w licznych miejscowych wi-
niarniach właściciele snują opowieści o Byczej Krwi przy 
dźwiękach muzyki ludowej. Jest też okazja do degustowa-
nia wspaniałego wina.

Przez cały sierpień trwa Festiwal Wina w Balaton-
füred. Właściciele winnic rozstawiają w miasteczku na-
mioty, zapraszają do degustacji win. 

We wrześniu zaś zaprasza Badacsony na Święto Wino-
brania połączone z licznymi festynami i paradami. Tak-
że we wrześniu odbywa się jedna z najważniejszych im-
prez w „winnym”  kalendarzu: Międzynarodowy Festiwal 
Wina i Szampana w Budapeszcie. To największe spotkanie 
przedstawicieli branży winiarskiej, któremu towarzyszą 
liczne wydarzenia kulturalne, koncerty i parada. Na tarasie 
widokowym Zamku Budańskiego odbywają się jarmark 
i wystawa wina, podczas których winiarze prezentują trun-
ki publiczności, są też degustacje. Stały punkt programu 
stanowi parada winiarzy, którzy przechodzą przez Most 
Łańcuchowy na Wzgórze Zamkowe.

W październiku w Villány cyklicznie odbywa się Festi-
wal Czerwonego Wina pokazujący to co najlepsze w czer-
wonych winach.

Tekst i zdjęcia: Jolanta Zientek-Varga

Festiwal wina w miejscowości Szekszard, jedna z piwinic  Dom Wina
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Powrót Winnicy 
Świętego Jakuba
Tradycje uprawy winorośli sięgają w rejonie 
Sandomierza XIII wieku. Wojny i ochłodze-
nie klimatu sprawiły, że winnice podupadły, 
uprawy zdziczały. Dziś lokalne wino staje się 
znów nieodłącznym elementem dziedzic-
twa historycznego i kulturalnego regionu. 

Uprawę winnej latorośli i produkcję wina na 
ziemiach polskich rozwijały głównie zakony, co odnosi się 
również do Sandomierza. Potwierdzają to informacje za-
warte w opisach historyczno-geograficznych państwa pol-
skiego, mówiące o prowadzonych winnicach oraz sadach 
z bogactwem najszlachetniejszych owoców.

Uprawa winorośli posługą apostolską
Powstanie i rozwój winogrodnictwa w Sandomierzu 

i jego otoczeniu wiązana jest z przybyciem do Sandomie-
rza dominikanów w 1226 roku. Bracia założyli na terenie 
swoich posiadłości – Wzgórzu Świętojakubskim – winnicę, 
której przeznaczeniem było wykorzystanie wytwarzanego 
wina do celów liturgicznych. 

Najstarsze wzmianki mówią o winnicy połączonej 
z browarem i ogrodem należącym do dominikanów 
z klasztoru św. Jakuba. W średniowieczu kompleks ten 
był dzierżawiony i corocznie przynosił klasztorowi czynsz 
w wysokości dwóch grzywien.  

O korzystnych warunkach siedliskowych dla upra-
wy i dynamicznym rozwoju winnicy świadczy uzyskanie 
przez sandomierskich dominikanów w 1238 roku certy-
fikatu handlowego książąt piastowskich na dystrybucję 
wina w całej Europie, potwierdzonego później przez księ-
cia Leszka Czarnego. Datę tę dominikanie traktują jako 
początek winiarstwa tego regionu.

Sandomierskie lepsze od morawskiego
Gleba i klimat Ziemi Sandomierskiej sprzyjały uzy-

skaniu winogron dobrej jakości. Dogodne warunki gle-
bowe stwarzał głęboko zalegający less z domieszką zwie-
trzałej skały wapiennej, a południowo-wschodnie zbocza 
intensywnie absorbowały promienie słoneczne. Wyżyn-

na część rejonu przeorana 
jest dolinami rzeki Wisły, 
Koprzywianki i Opatów-
ki, gdzie spływają zimne 
masy powietrza w okresie 
wiosennych i jesiennych 
przymrozków, a okres bez 
przymrozków jest stosun-
kowo długi.

Z biegiem czasu ciepłe nadwiślańskie zbocza od 
Koprzywnicy do Zawichostu szybko porosły krzewa-
mi winorośli. W XIV-XVI wieku była to kraina winem 
i miodem płynąca. Z ksiąg podatkowych wynika, że 
w XVI wieku w granicach miasta Sandomierza mogło 
się znajdować około 150 ha winnic, które miały waż-
ne znaczenie gospodarcze i były przedmiotem targów, 
licznych sporów i korzyści. Wytwarzane w tym rejonie 
wino cieszyło się też dużym uznaniem, co potwierdza 
Marcin z Urzędowa (1500-1573), pisząc w swoim dziele 
Herbarz Polski, że „wino sandomierskie lepsze od mo-
rawskiego bywa”. 

W XVI wieku liczne wojny podniszczyły winnice, 
a dzieła dopełniło ochłodzenie klimatu na przełomie XVI 
i XVII wieku. Tradycje winiarskie powoli wygasły, a wino 
zastępowały piwo i gorzałka. W 1864 roku za wspieranie 
powstania styczniowego przez dominikanów car dokonał 
kasaty klasztoru, a przez wiele lat jako wspomnienie tra-
dycji winiarskich pozostały pojedyncze krzewy mieszań-
ców winorośli, półdziko rosnących niemal koło każdego 
domu, zwane dzikim winem.

Odtworzona tradycja
Dopiero w 2001 roku dominikanie powrócili na 

Wzgórze Świętojakubskie dążąc do przywrócenia jego 
świetności sprzed lat. Z inicjatywy Towarzystwa Nauko-
wego Sandomierskiego i wsparciu burmistrza Sando-
mierza w 2012 roku doszło do odtworzenia na Wzgórzu 
Świętojakubskim winnicy pod nazwą Winnica Świętego 
Jakuba, która jako jedno z ogniw Sandomierskiego Szlaku 
Winiarskiego stanowi symbol powrotu do tradycji winiar-
skich w rejonie Sandomierza, miejsce spotkań, szkoleń 
oraz miejsce poglądowe dla profesjonalistów i sympaty-
ków uprawy winorośli.

Po wykonaniu nasadzeń w tym roku winnica ma po-
wierzchnię 0,7 ha, a uzyskane wina z pierwszych nasadzeń 
potwierdzają wyjątkowo korzystne czynniki siedliskowe 
tej lokalizacji. W perspektywie winnica zamierza w pełni 
korzystać ze swoich możliwości, spełniając wymogi usta-
wy winiarskiej. 

Tekst: Janusz Suszyna

Sadzenie winnicy

Pierwsze wina z odtworzonej winnicy
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ŚWIATŁO W WODZIE,
czyli rzecz o polskiej 
enoturystyce
W Polsce działa prawie 900 winnic. Czy staniemy 
się towarową potęgą w produkcji wina? Raczej nie. 
Nasze wina prawdopodobnie nigdy nie będą zale-
gać na półkach supermarketów. Czy jednak muszą? 
Z różnych powodów polskie winiarstwo jest skazane 
na enoturystykę, czyli podróże do winnic.

Gdy w 1982 roku Polskie Radio rozpoczynało emisję 
pierwszych list przebojów muzycznych, nikt nawet nie 
podejrzewał, że w naszym kraju rodzi się właśnie możli-
wość tworzenia zupełnie nowej listy. Nie muzycznej, ale 
takiej, na której znajdą się nazwy polskich winnic i pol-
skich win gronowych.  

Sen winiarza
„Wino – światło słońca uwięzione w wodzie” 

– Galileusz
Właśnie w 1982 roku Roman Myśliwiec, pionier od-

twarzania tradycji winiarskich w Polsce, przy wsparciu 
węgierskich winiarzy zasadził pierwsze krzewy winorośli 
w Winnicy Golesz niedaleko Jasła. Tym samym przerwał 
stosowaną od lat 50. XX wieku politykę władz PRL wspie-
rającą produkcję win owocowych. Dziś już legendarna 
Winnica Golesz stała się miejscem odrodzenia winiarstwa 
w Polsce. Marzeniem Romana Myśliwca było udowod-
nienie, że towarowa produkcja win w Polsce jest możliwa 
i opłacalna, a z odmian, które dobrze znoszą polski klimat 
można wytworzyć dobre wina stołowe, a nawet jakościo-
we. Wiadomo jednak, że samo marzenie nie wystarcza, 
a do realizacji tak ogromnego przedsięwzięcia potrzebna 
jest wiedza, ciężka praca i ludzie, którzy podchwycą naszą 
pasję. Po prostu zakochają się w winie.

Pasja, emocje, nowy etap życia
„Wyborne wino budzi entuzjazm, a cokolwiek ro-

bisz z entuzjazmem, najczęściej kończy się sukcesem” 
– baron Phillippe de Rotschild

Winiarze bardzo często słyszą pytanie: „Dlaczego właśnie 
wino?”. Okazuje się jednak, że odpowiedź nie jest prosta. 

Powodów założenia winnicy jest wiele, ale wszyscy po-
wtarzają słowa: pasja, hobby, emocje. Dla niektórych jest 
to kontynuacja tradycji rodzinnej, dla innych zupełnie 
nowy etap w życiu. Oczywiście ważny jest także dochód, 
zwłaszcza, że praca w winnicy nigdy nie ma końca. Więk-
szość winiarzy, przynajmniej przez pierwsze cztery lata od 
założenia winnicy, zanim pojawią się pierwsze znaczące 
zbiory, utrzymuje się z dodatkowej pracy. 

Na szczęście – zdaniem Ewy Wawro, autorki pierw-
szego przewodnika po winnicach Polski – „polskie wino 
idzie na pniu”.  Winiarze mają wręcz problem z odłoże-
niem wina do leżakowania.

„Otwieram wino ze swoją dziewczyną…”
„Wino zdradza, co znajduje się w sercu człowieka”

 – powiedzenie arabskie
Piosenka Sidneya Pollacka to wyraz, że nasze społeczeń-

stwo zmienia kulinarne i alkoholowe upodobania. Nie są 
to już ciężkie trunki, likier, piwo – ale właśnie wino. Co-
raz więcej podróżujemy, również w strony, gdzie istnieje 
kultura picia wina, i przywozimy z nich zarówno chęć na 
założenie winnicy, jak i smak na kieliszek chłodnego Pinot 
Gris. Czy jednak staniemy się towarową potęgą w produk-
cji wina? Raczej nie. Nasze wina prawdopodobnie nigdy 
nie będą zalegać na półkach supermarketów. Czy jednak 
muszą? Zdaniem Ewy Wawro „polskie winiarstwo jest ska-
zane na enoturystykę”, czyli podróże do winnic. Decyduje 
o tym kilka czynników. Po pierwsze niewielki areał upraw 
– 300 ha. Polski Instytut Winorośli i Wina szacuje, że aby 
zaspokoić polski rynek przy średniej spożycia około 3 litry 
wina na osobę potrzeba około 17 tys. hektarów winorośli.  
Po drugie decyduje klimat ograniczający liczbę odmian, 
które mogą przetrwać temperaturę poniżej 20°C. Ponadto 
podróże, by skosztować polskich win to nowość, ciekawost-
ka, odkrycie w świecie znanych win włoskich, francuskich 
czy hiszpańskich. Do polskich winnic przyjeżdżają dokład-
nie tacy pasjonaci jak nasi winiarze, przyjeżdżają koneserzy 
i kolekcjonerzy smakowych przygód, a także osoby, które 
planują założyć własną winnicę. Pozostałą część stanowią 
wycieczki, imprezy firmowe i okolicznościowe, a także tu-
ryści, którzy nie są zainteresowani winem, ale po prostu 
agroturystyką, którą ma w swojej ofercie wiele winnic. 

Coś do wina
„Jak siekiera bez klina, tak obiad bez wina” 

– przysłowie polskie
Nasi winiarze serwują wina szczepów Regent, Rondo, 

Bianca, Solaris, Johanniter, Muscaris, Seyval Blanc, Mo-
narch, Cabernet Cortis, Riesling. Popularna jest także je-
dyna polska odmiana – Jutrzenka. Kolekcjonerką odmian 
lokalnych jest pani Małgorzata Grad z Winnicy Julia. 
Od zapomnienia udało się jej ocalić takie odmiany jak 
Weiss Gutedel, czyli Chrupka Złota, Traminer, Sylvaner 
czy Niebieska Portugalska. Także w Winnicy Julia można 
obejrzeć Park Miniatur Obiektów Winiarskich. I właśnie 
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o to chodzi w enoturystyce. By degustację doskonałego 
wina połączyć z wizytą w winnicy, wysłuchaniem historii 
wina, spacerem wśród winorośli, edukacją na temat wi-
niarstwa, różnego rodzaju imprezami kulturalnymi, na 
przykład koncertami jazzowo-rockowymi, na które zapra-
szają Anna Zuber i Leszek Budzyński z Winnicy de Sas. 
Podczas De Sas Music Festival, z okazji dnia Wina Świę-
tomarcińskiego – tradycji starszej niż Beaujolais Nouveau 
– zawsze 11 listopada, o  godzinie 11.11  zostaje otwarta 
beczka wina z ostatnich zbiorów.  Do niego podaję się wy-
borną regionalną gęsinę. Czyż, bowiem, miejscowe wino 
nie smakuje lepiej z produktami lokalnymi?

Jaka jest polska winnica?
„Wino dobre zawsze służy, czy to w domu, czy 
w podróży” – przysłowie polskie
Najmniej jest winnic kilkunastohektarowych, takich jak 

krakowska Srebrna Góra, leżąca u stóp klasztoru o.o Ka-
medułów na Bielanach. Obecnie zajmuje 12 ha, a w pla-
nach ma być powiększona do 24 ha. Znacznie więcej jest 
winnic, których obszar to 1 – 3 ha. Wówczas produkcja 
sięga kilkunastu tysięcy butelek rocznie i zaczyna przynosić 
dochód. Większość z nich sprzedaje wino na miejscu, ale 
są także takie, jak winnica Wieczorków w Borku, gdzie do 
sprzedaży poza winnicą idzie aż 70% produkcji. Odbior-
cami są restauracja i sklepy w dużych miastach.  Najwięcej 
jednak jest w Polsce winnic maksymalnie 50-arowych. I to 
właśnie one, w opinii Ewy Wawro, odgrywają największą 
rolę w polskiej enoturystyce. Czy będzie ich przybywać? 
Trudno powiedzieć. Na pewno ostatnich 6 – 8 lat poka-
zało, że produkcja win cieszy się ogromną popularnością. 
Dziś w Polsce działa prawie 900 winnic, z czego tylko 
około 120 jest zarejestrowanych w Agencji Rynku Rol-
nego. Ta sytuacja wiąże się z przyjętymi w naszym kraju 
rozwiązaniami prawnymi, które powodują, że polskie win-
nice kontroluje sześć instytucji, a to wiąże się z wydatkami 
i niepotrzebną biurokracją.  Nadal jest to początkujący ry-
nek w Polsce, a w przypadku, gdy w krajach „starej” UE 
dopłaca się do likwidacji winnic, finansowania na założenie 
winnicy w Polsce najlepiej szukać w działaniu „moderni-
zacja gospodarstw” PROW. Polscy winiarze zaczynają od 
kilkudziesięciu krzewów i stopniowo powiększają areał. 
Wiąże się to także z czasem potrzebnym do nauki uprawy 
winorośli i produkcji wina. Winiarze sprowadzają sadzonki 
z Niemiec, Węgier, Czech, Słowacji, a nawet USA, ale tak-
że z polskich szkółek cieszących się bardzo dobrą renomą. 
Poszerzają działalność także o szkółkarstwo i szkolenia do-

tyczące uprawy winorośli i produkcji wina. Niestety wytło-
ków z win nie wolno im używać chociażby do produkcji 
grappy, tak jak we Włoszech, ale muszą je przeznaczać jako 
nawóz na plantacji winorośli. Jednak mimo tych przeciw-
ności, a także dzięki umiejętnościom promocyjnym pol-
skich winiarzy, rozwój produkcji wina w Polsce ma przed 
sobą przyszłość. Zwłaszcza że coraz więcej polskich win 
wraca z konkursów ze złotymi i srebrnymi medalami.

Zapraszamy na winobranie
„Jedna beczka wina może dokonać więcej cudów 
niż pełen kościół świętych” – przysłowie włoskie
Wino stało się także produktem promocyjnym regio-

nów. Każdego roku we wrześniu Zielona Góra wita wszyst-
kich podczas największego wydarzenia kulturalnego regio-
nu – zielonogórskiego winobrania. Przez kolejne dni turyści 
oprócz degustacji wina mogą wysłuchać koncertów, obej-
rzeć spektakle teatralne, wypłynąć w rejs galarem po Odrze 
i kupić pamiątki na winobraniowym jarmarku. Podobnie 
promuje winnice województwo lubelskie, tworząc szlak 
Małopolskiego Przełomu Wisły, gdzie od Zawichostu do 
Puław, oprócz wspaniałej, dzikiej przyrody można odwie-
dzić 30 winnic. Wino i winnice są także atutem turystycz-
nym województwa podkarpackiego, gdzie ich największym 
popularyzatorem jest Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpa-
cia. W 2006 roku narodziła się inicjatywa stworzenia Lu-
buskiego Szlaku Wina i Miodu, dofinansowana ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Liczy 200 km. Jak widać, 
winnice nie tylko wnoszą życie do lokalnych społeczności. 
Także, a może przede wszystkim, wspaniale wspisują się 
w historyczną i przyrodniczą ofertę turystyczną regionów. 

Dziękuję wszystkim winiarzom, którzy mieli czas na 
rozmowę ze mną pomimo przygotowań do winobrania i in-
nych rozlicznych obowiązków.

Tekst: Justyna Erdo
Fot. Jarosław Lewandowski, Dariusz Nizio, Time Machine
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Enoturystyka zyskuje w Polsce coraz większą popu-
larność. Pozwala zwiedzać lokalne winnice, pozna-
wać tajniki uprawy winorośli i sztukę tworzenia wina, 
odkrywać własne smaki, spędzić czas na przyjaznym 
biesiadowaniu.  Dużym zainteresowaniem cieszą się 
winnice sandomierskie. 

Choć klimat Polski nie jest zbyt korzystny dla winoro-
śli, można wskazać kilka enklaw, gdzie dawniej i dziś wy-
stępuje niewielkie ryzyko jej uprawy, a winogrona dobrze 
nadają się do spożycia jako owoc deserowy oraz na prze-
rób. Jedną z nich jest rejon sandomierski, gdzie uprawa 
winorośli mocno zaznaczyła się na kartach historii.

Liczne próby powrotu do tradycji winiarskich w XX 
wieku przyniosły efekt na początku XXI wieku – klimat 
także Polski wyraźnie się ocieplił, dlatego można było 
wprowadzić do uprawy atrakcyjne szczepy tolerujące nie-
dogodności klimatyczne. 

Wina sandomierskie nie przynoszą wstydu
Sukcesywnie zdobywana wiedza i wysiłek wielu pa-

sjonatów winogrodnictwa zaowocowały powstaniem w 
2013 roku Sandomierskiego Stowarzyszenia Winiarzy. 

Jego produktem jest Sandomierski Szlak Winiarski, 
którego ogniwa stanowią pojedyncze winnice. Ponieważ 
jest zainteresowanie turystów, pierwotna inicjatywa kilku 
winnic z powiatu sandomierskiego rozrasta się. 

Obecnie Szlak obejmuje już powiat opatowski, sta-
szowski i ostrowiecki. Jego atrakcją są również liczne na-

turalne siedliska przyrodnicze leżące z dala od codzienne-
go zgiełku i wyścigu z czasem. 

Podstawową atrakcją Szlaku jest uprawa winorośli, pie-
lęgnacja i sztuka winifikacji. Chęć zakosztowania „boskiego 
trunku” z lokalnego surowca wywołała potrzebę degustacji, 
bez której zwiedzający nie będzie usatysfakcjonowany. 

Coraz częściej wśród turystów pojawiają się obcokra-
jowcy, znawcy wina, którzy konfrontują osiągnięcia wi-
niarzy z profesjonalnym winiarstwem. 

Efekty przynosi także wiedza zdobywana w krajach Eu-
ropu Zachodniej i praktyki winiarskie. Wina sandomier-
skie dorównują wytwarzanym w krajach o wielowiekowej 
tradycji winiarskiej, czego dowodzą liczne medale zdoby-
wane w międzynarodowych konkursach i wystawach. 

Pamiętać o „formie zakorkowanej”
Niezbędnym warunkiem dla stworzenia klimatu do 

próbowania wina jest posiadanie sali degustacyjnej, altanki 
lub miejsca ogniskowego, z dala od uciążliwych zapachów, 
hałasu i zwierząt. Turysta nie odpuści, by najlepsze odkry-
te przez niego smaki pozyskać w „formie zakorkowanej”. 
Dlatego coraz więcej winnic formalizuje warunki sprze-
daży, spełniając wymogi ustawy winiarskiej i wprowadza 
wino do obrotu rynkowego. Winnice sandomierskie cieszą 
się dużym powodzeniem nie tylko w sezonie letnim, przyj-
mując zarówno grupy, jak i osoby pojedyncze, a zasadą jest 
rozpoczynanie oprowadzania grupy o pełnej godzinie zega-
rowej. Aby turysta nie musiał poprzestawać na upajaniu się 
zapachem wina, wskazane są w ofercie miejsca noclegowe z 
zapleczem socjalno-kuchennym. 

Wielu turystów chętnie korzysta z gospodarstwa eno-
turystycznego jako miejsca przyjemnego spędzania czasu 
i bazy wypadowej do zwiedzania atrakcji najbliższej oko-
licy. Dlatego połączenie oferty gospodarstw winiarskich 

z ofertą organizacji turystycznych pozwala 
na uatrakcyjnienie nawet dłuższego okresu 
urlopowego. Sandomierski Szlak Winiar-
ski powiązany jest z wieloma szlakami tu-
rystycznymi, takimi jak „Szlak Przygody”, 
Wschodni Szlak Rowerowy „Green Velo”, 
a w jego otoczeniu można zwiedzać wiele 
obiektów cennych historycznie i przyrod-
niczo.

Poza zwiedzaniem winnic można wziąć 
udział w kilku imprezach cyklicznych, z 
których najpopularniejsze to majowy festi-
wal Czas Dobrego Sera czy Święto Młodego 
Wina organizowana przez Sandomierskie 
Stowarzyszenie Winiarzy, zwykle w trzecią 
sobotę listopada – poprzedzającą sobotę 
andrzejkową.  

Święto Młodego Wina w Sandomierzu 
dopełnia i zamyka letni sezon turystyczny.

Tekst: Janusz Suszyna

Na sandomierskich  
winnych szlakach

Na zdjęciach: u góry beczka młodego wina w korowodzie, na dole pokaz wykonania miazgi, 
Sylwia Paciura z perłą
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Polskie skanseny od maja do końca września 
proponują turystom udział w wielu wydarzeniach 
kulinarnych, które kultywują i promują regionalne 
tradycje kulinarne. To przede wszystkim pokazy 
i prezentacje dawnej kuchni ludowej. Można zoba-
czyć, jak kiedyś przyrządzało się tradycyjne potra-
wy i własnoręcznie je przygotować. Można odwiro-
wać miód, uwędzić kiełbasę, a także ulepić garnek 
czy wykuć kuchenny nóż. Taka forma turystyki 
kulinarnej zdobywa coraz większą popularność.

Turystyka poszukująca dawnych tradycyjnych sma-
ków stanowi dziś jeden z głównych bodźców chronią-
cych lub wręcz odtwarzających lokalne lub regionalne 
dziedzictwo kulinarne. W dobie globalizacji i powszech-
nej dostępności dóbr coraz częściej wracamy do korze-
ni, które stanowią o naszej bogatej kulturze narodowej, 
w tym tej najprostszej, czyli ludowej. Dla turystów wy-
poczywających na obszarach wiejskich akcentowanie 
dziedzictwa kulinarnego jest istotnym wyróżnikiem od-
wiedzanego przez nich regionu. Dlatego miejscowe tra-
dycje żywieniowe są magnesem przyciągającym turystów 
kulinarnych na wieś. 

Polska ma olbrzymią szansę zajęcia prestiżowego 
miejsca wśród państw, które z własnej gastronomii mogą 
w najbliższych latach uczynić swoją markę – rozpozna-
walną na całym świecie. Różnorodność pejzaży kulturo-
wych, a co za tym idzie zróżnicowane dziedzictwo kuli-
narne, daje nam niepowtarzalną okazję wyróżnienia się 
w gronie narodów świata. Odtwarzanie dawnych recep-
tur, przypominanie zapomnianych surowców czy różno-
rodnych produktów żywnościowych i ich zaskakujących 
dzisiaj połączeń może być wspaniałym źródłem inspiracji 
dla osób ciągle poszukujących nowych wrażeń.

Gotowanie, przędzenie, ubijanie masła
Skanseny w Polsce z roku na rok cieszą się coraz 

większą popularnością wśród turystów. Głównym celem 
działalności tego rodzaju muzeów jest ochrona zabytków 
architektury drewnianej oraz zachowanie i kultywowanie 
tradycji, w tym dziedzictwa kulinarnego obszarów wiej-
skich. Jest to niezwykle ważne, by kolejne pokolenia mia-
ły możliwość poznania przeszłości. W ofercie turystycz-
nej skansenów istotną rolę odgrywa również prezentacja 
kuchni, na którą wpływa specyfika regionu geograficzne-
go, obyczaje panujące na danym obszarze, religia oraz lu-
dowa tradycja kulturowa.

Polskie muzea skansenowskie realizują od początku 
maja do końca września wiele rozmaitych wydarzeń folk-
lorystycznych, których podstawowym lub dodatkowym 
celem jest kultywowanie i promocja regionalnych tradycji 

kulinarnych. Najczęściej organizują tematyczne imprezy 
plenerowe – połączone z licznymi pokazami i prezentacja-
mi dawnej kuchni ludowej. Wydarzenia kulinarne związa-
ne są z: pozyskiwaniem i przetwórstwem żywności (np. 
szatkowanie kapusty, kiszenie ogórków w szklanych sło-
jach, łuskanie nasion fasoli, suszenie ziół przy kuchennym 
piecu, tłoczenie soków owocowych, podbieranie i odwi-
rowywanie miodu, mielenie mąki na żarnach, odciskanie 
sera w drewnianej prasie, wirowanie śmietany za pomocą 
centryfugi, wędzenie kiełbas i szynek w murowanych wę-
dzarniach lub kominach, palenie w blaszanych młynkach 
ziaren zbóż na kawę czy tłoczenie oleju w prasie), z wy-
robem tradycyjnych produktów żywnościowych (np.  
wypiek chleba na zakwasie, pieczenie bab drożdżowych 
w kamionkowych formach, smażenie powideł w miedzia-
nych kotłach, wyrabianie serów, ubijanie masła w masel-
nicy klepkowej, wyrób baranków w drewnianych forem-
kach do masła, parzenie herbat ziołowych, warzenie piwa, 
wyrób wina czy pędzenie bimbru), z przygotowywa-
niem regionalnych potraw (np. gotowanie zupy z żółtej 
brukwi, warzenie żuru owsianego, sporządzanie wielko-
polskiej zupy z korbola, lepienie i gotowanie pierogów, 
smażenie placków ziemniaczanych na kuchni opalanej 
drewnem, pieczenie prosiaka na rożnie, wypiek lubuskiej 
paski bukowińskiej w piecu, pieczenie śląskich kołoczy na 
blachach, smażenie kaszubskich ruchanek czy tradycyjny 
wypiek podlaskiego sękacza nad ogniem), z wykonywa-
niem lub pielęgnacją naczyń i sprzętów kuchennych, 
które mają bezpośredni lub pośredni kontakt z poży-
wieniem (np. pranie w balii na tarze bielizny stołowej, 
maglowanie obrusów, haftowanie makatek kuchennych, 
toczenie na kole garncarskim naczyń z gliny do potraw 
i napojów, wykuwanie noży i tasaków z żelaza, wyrób sit 

Smak folkloru

Pokaz wypieku korowaja weselnego na imprezie „Smaki Podlasia” w Podla-
skim Muzeum Kultury Ludowej w Osowiczach.
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do przesiewania mąki, dłubanie drewnianych foremek do 
masła, malowanie naczyń fajansowych do potraw i na-
pojów, wyplatanie koszy wiklinowych do zbioru warzyw 
i owoców, wyrób sieci do połowu ryb czy noszenie wody 
do kuchni za pomocą nosideł).

Od smaków Podlasia do wyprawy po bulwy
Turyści kulinarni podróżujący po Polsce mogą wziąć 

udział m.in. w „Smakach Podlasia” w Podlaskim Mu-
zeum Kultury Ludowej w Osowiczach. To wydarzenie 
ma promować tradycje kulinarne wielokulturowego Pod-
lasia. Można spróbować specjałów kuchni podlaskiej, 
białoruskiej, litewskiej oraz tatarskiej. Odbywają się 
pokazy kulinarne wypieku sękacza i korowaja, ubijania 
masła, wędzenia wędlin, tłoczenia oleju, gotowania po-
traw regionalnych, które są połączone z ich degustacją 
oraz sprzedażą. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 
muzeum to – jako jedyne w Polsce – ma stałą ekspozy-
cję leśnej bimbrowni, gdzie turyści mogą zobaczyć, jak 
funkcjonuje i produkuje się ten charakterystyczny napój 
alkoholowy, z którego znane jest całe Podlasie. 

Bezpośredni kontakt z kuchnią regionalną zapew-
nia także „Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny” 
w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Głównym celem 
tego wydarzenia jest prezentacja oferty kulinarnej go-
spodarstw agroturystycznych z regionu świętokrzyskie-
go. Pracownicy muzeum uczynili ze świętokrzyskiego 
dziedzictwa kulinarnego produkt turystyczny, który 
istotnie wzbogaca ofertę turystyczną skansenu. Niewąt-
pliwą atrakcją tej imprezy jest kiermasz oraz degustacja 
świętokrzyskich potraw regionalnych oraz tradycyjnych 

produktów żywnościowych wpisanych na krajową Listę 
Produktów Tradycyjnych, które oferują z całego regio-
nu Koła Gospodyń Wiejskich. W jarmarku biorą udział 
również gospodarstwa agroturystyczne, które specjalizują 
się w wytwarzaniu żywności regionalnej o wyjątkowym 
i niepowtarzalnym smaku. Podczas jarmarku na terenie 
skansenu odbywają się również liczne pokazy kulinarne 
związane z życiem w gospodarstwie wiejskim, np. wypiek 
chleba i podpłomyków w piecu, mielenie mąki na żar-
nach, wyrób sera twarogowego, ubijanie masła czy przy-
gotowywanie regionalnych potraw. 

Kolejnym punktem w dorocznym kalendarzu kuli-
narnym jest „Dobre, smaczne, bo lubuskie” w Muzeum 
Etnograficznym w Ochli. W poszczególnych zagrodach 
prezentowane są potrawy związane z dziedzictwem kuli-
narnym mieszkańców regionu, a więc nie tylko z Ziemi 
Lubuskiej czy Wielkopolski, ale i specjały kulinarne z Wi-
leńszczyzny, Bukowiny Rumuńskiej i Polesia Białoruskie-
go. W czasie imprezy uruchomione zostają zabytkowe 
piece, gdzie wypieka się paskę bukowińską, wiejski chleb 
i przyrządza tocie bukowińskie. Gospodynie i pracownicy 
muzeum przygotowują ziemniaki z parnika, gzik, racu-
chy, cepeliny wileńskie, herbaty ziołowe, a także pokazu-
ją, jak tradycyjnie wyrabia się masło oraz jak odwirowuje 
miód. Między zabytkowymi chatami usytuowane są stra-
gany z żywnością regionalną, gdzie turyści degustują pie-
rogi poleskie i budachowskie, łazanki z Barcikowic spo-
rządzone według dawnych tradycji kulinarnych, potrawy 
z dziczyzny, kiszone buraczki, placki drożdżowe, grzyby 
marynowane i ogórki w musztardzie z Wichowa. Na sto-
iskach lubuskich winiarzy, piwowarów i miodosytników 

Mielenie mąki na żarnach na imprezie „Świętokrzyski Jarmark” 
Agroturystyczny w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.

Pokaz wyrobu oscypków na Ja  rmarku Produktów Tradycyj- 
nych w Górnośląskim Parku  E  tnograficznym w Chorzowie

Pokaz wyrobu makaronu z Makowic w trakcie „Festiwalu  Folk-
lorystycznego” w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

   TURYSTYKA KULINARNA



45

turyści mogą kupić jako pamiątkę wiele gatunków piwa, 
wino, miody pitne i nalewki regionalne. 

Prawdziwy turysta kulinarny powinien przybyć rów-
nież na „Festiwal Folklorystyczny” w Muzeum Wsi 
Opolskiej. Jednym z jego głównych celów jest popula-
ryzowanie regionalnych tradycji kulinarnych.  Okazją 
do tego jest opolski finał konkursu „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Turyści mogą zobaczyć 
w zabytkowych chałupach płonący na starych kuchniach 
ogień i przyjrzeć się, jak w dawnych czasach mieszkan-
ki opolskiej wsi gotowały specjały regionalne. Na tere-
nie skansenu odbywają się liczne degustacje produktów 
żywnościowych, które zostały wpisane na krajową Listę 
Produktów Tradycyjnych, jak np.: makaron domowy 
z Makowic, wodzionkę, placki kartoflane z blachy, krup-
niok śląski, kołocz śląski, chrusty, ciasteczka ze szpyrek, 
kompot z kwity czy miody wołczyńskie.

Warto również przybyć na tajemniczo brzmiące wy-
darzenie „Z motyką na bulwy” w Kaszubskim Parku 
Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich. W trak-
cie imprezy turyści mogą poznać historię roślin bul-
wiastych, a także dowiedzieć się o uprawianych daw-
niej i obecnie gatunkach. Mogą także obserwować, jak 
przyrządza się w autentycznych wnętrzach chałup, przy 
trzonach kuchennych, potrawy regionalne, takie jak ka-
szubskie kluski ziemniaczane łyżką kładzione, szadolce 
i kulanki kaszubskie, plince kaszubskie, pulki kaszub-
skie oraz kartoflakę.  Na stoiskach muzeum koła gospo-
dyń wiejskich prezentują potrawy regionalne oraz tra-
dycyjne produkty, które pochodzą z Kaszub, Kociewia 
i Borów Tucholskich.

W czasie trwania folklorystycznych imprez kulinar-
nych na terenie muzeów skansenowskich organizowane 
są także jarmarki lub targi żywności regionalnej w trakcie, 
gdzie można kupić wiele gatunków chleba, ciast, wędlin, 
ryb, serów, miodów, soków, powideł, konfitur, przetworów 
warzywnych, domowych win czy nalewek spirytusowych. 
Przygotowywane są one najczęściej na bazie lokalnych su-
rowców pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego i wielo-
pokoleniowych receptur. Wytwarzają je miejscowe koła 
gospodyń wiejskich, gospodynie prowadzące gospodarstwa 
agroturystyczne, a także małe rodzinne manufaktury, które 
poprzez okazjonalną sprzedaż swoich wyrobów mają możli-
wość dodatkowego zarobku. Dla turystów kulinarnych jest 
to przede wszystkim możliwość bezpośredniego kontaktu 
z regionalnymi specjałami, które są dodatkowym atutem 
w turystyce kulinarnej i stanowią swoistą pamiątkę tury-
styczną z podróży ,,szlakiem polskiego folkloru i smaku”…

Dominik Orłowski, 
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie 

Magdalena Woźniczko,
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Pokaz wyrobu oscypków na Ja  rmarku Produktów Tradycyj- 
nych w Górnośląskim Parku  E  tnograficznym w Chorzowie

Pokaz gotowania zupy z korbola na imprezie „Pożegnanie Lata”  
w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach.

Spiżarnia w Dworze z Luzina na terenie Kaszubskiego Parku Et-
nograficznego we Wdzydzach Kiszewskich.

Pokaz wypieku paski bukowińskiej na imprezie „Dobre, smaczne, bo lubu-
skie” w Muzeum Etnograficznym w Ochli
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                           ŚWIĘTOKRZYSKIE

Od krówki 
do zalewajki
Opatów, Chęciny, Tokarnia – to tylko niektóre „per-
ły” świętokrzyskiego szlaku turystycznego.  Mno-
gość zabytków, z których wiele odzyskało nowe 
życie, wspaniała przyroda i znakomita tradycyjna 
kuchnia sprawiają, że chce się ten region odkrywać 
wciąż na nowo.

Żaden turysta, wędrujący przez Świętokrzyskie, nie 
ominie Opatowa. Historyczny gród położony jest na 
jednym z piękniejszych szlaków turystycznych. Kiedyś 
przebiegał tędy słynny „bursztynowy szlak”. Po burzliwej 
i bogatej w wydarzenia historii pozostało wiele zabytków, 
a wśród nich: kolegiata św. Marcina, pozostałości murów 
miejskich z jedyną zachowaną bramą – Warszawską, Pod-
ziemia Opatowskie – system dawnych piwnic kupieckich 
wydrążonych w lessie pod rynkiem starego miasta; lapi-
darium na terenie dawnego cmentarza żydowskiego, ba-
rokowy klasztor oo. bernardynów wzniesiony w XIV-XV 
wieku na miejscu osady Żmigród. Dużo do zwiedzania, 
ale można tu też dobrze zjeść.

Krówka opatowska
Cukierków jest wiele, krówka opatowska jedna. Pro-

dukuje ją Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opa-
towie. Pierwszą spółdzielnią na ziemi opatowskiej była 
Włościańska Spółdzielnia Mleczarska założona w 1903 
roku. W grupie organizatorów byli: rejent opatowski 
Seweryn Horodyski, notariusz Stanisław Rawita Gano, 
Przybysław Polonowski oraz Franciszek Świerzyński, 
który po zawiązaniu się spółdzielni przyjął stanowisko 

administratora. Do spółki przystąpiło ok. 30 ziemian 
z Bogusławic, Kaliszan, Pobroszyna, Podola, Bidzin, 
Gierczyc, Ublinka, Mydłowca. Po ustanowieniu w 1936 
roku przez Sejm RP Prawa Spółdzielczego mleczarnia 
przybrała pełną nazwę Mleczarnia Spółdzielcza Opatów 
w Opatowie Kieleckim. Jej dzieje po II wojnie świato-
wej były burzliwe – jak całej spółdzielczości. Dopiero  
3 sierpnia 1957 roku Sąd Powiatowy w Radomiu zareje-
strował Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Opatowie, 
a 1 września tego samego roku rozpoczęto działalność 
gospodarczą i organizacyjną.

Źródłem sukcesów w latach 80. i 90. była fachowa 
kadra, modernizacja, nowoczesne technologie, spełnianie 
wysokich wymagań sanitarnych i weterynaryjnych, wyso-
ka jakość wyrobów. Produkowano: wysokiej jakości mle-
ka, śmietany, sery twarogowe, jogurty, twarożek opatow-
ski „grani”, kefiry, sery twarde, pieczywo. Nowa epoka 
dla OSM zaczęła się w 1992 roku – wtedy firma przejęła 
od upadającej Spółdzielni Pracy Przemysłu Spożywczego 
opatowski Zakład Cukierniczy, produkujący krówki opa-
towskie.

OSM wytwarza krówki oryginalną metodą – z natu-
ralnych produktów: mleka najwyższej jakości, cukru, sy-
ropu ziemniaczanego, tłuszczu roślinnego bez dodatku 
konserwantów i środków barwiących. Są niepowtarzalne, 
przywołują smak dzieciństwa. Mają tylko sobie właściwą 
lekko ciągliwą konsystencję, przechodzącą w delikatną 
kruchość i coś, czego próżno szukać u innych krówek 
– charakterystyczną „łezkę” w środku. OSM produku-
je krówki mleczne, kakaowe i cynamonowe. To ręczna, 
prawie rzemieślnicza produkcja. Jedyne urządzenia użyte 
w procesie produkcji to specjalne mieszalniki, wyparki 
i sondy do zagęszczania mleka. Masa krówkowa, gotowa-
na w wysokiej temperaturze, jest wylewana na specjalne 
stoły chłodnicze, na których tężeje. Po schłodzeniu jest 
ręcznie krojona na płaty i przenoszona na krajalnicę, 
która tnie je na długie paski. Paski trafiają na stoły, gdzie 
kroi się je ręcznie w kostkę i pakuje (także ręcznie) w es-
tetyczne, kolorowe papierki. Jedna pracownica w ciągu Ręcznie robiona krówka opatowska

Kawiarenka krówki opatowskiej
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zmiany jest w stanie zapakować 100 kg krówek, czyli 
mniej więcej 6000 sztuk. Dziennie wytwarza się do 1,5 
tony krówek, czyli ok. 90 tysięcy sztuk. Pakuje się je 
w opakowania 150 g, w kuferki 400 g i 1,5 kg, w karto-
nowe „domki” – 1 kg, w pudełko w kształcie krówki – 
500 g oraz w opakowania zbiorcze. Jest też krówka w for-
mie batona XXL. Ten specjał stał się szlagierem w Polsce 
i za granicą. Znalazł nabywców na Słowacji i w Cze-
chach, na Węgrzech, w Niemczech, Francji i Kanadzie. 
W 2011 roku krówka opatowska została wpisana na 
Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w kategorii wyroby piekarnicze i cukier-
nicze. A rok później otrzymała znak „Jakość Tradycja”. 
Czerwiec 2015 to nowa inwestycja spółdzielni. W części 
budynku dawnej mleczarni powstała „Krówkarenka” – 
kawiarenka krówki opatowskiej. Odwiedzają ją nie tylko 
dzieci, ale też dorośli. Można tu nie tylko zjeść desery, 
przekąski, ciasta i lody, są też warsztaty, na których moż-
na poznać wszystkie tajemnice produkcji krówki.

Restauracja Żmigród
Przy niewielkim opatowskim rynku działa od 2003 

roku Regionalna Restauracja Żmigród. Naprzeciwko naj-
dłuższa w Polsce podziemna trasa turystyczna. W bliskim 
sąsiedztwie znajduje się Kolegiata p.w. św. Marcina z Tours 

z XII wieku i Brama War-
szawska z początku XVI 
wieku. Restauracja oddaje 
historyczny klimat opa-
towskiej Starówki, bo jej 
wystrój jest nieco surowy, 
dębowe, ciężkie i masyw-
ne stoły i krzesła, kamien-
ny kominek. Natomiast 
metalowe, kute żyrandole 
przywołują klimat irlandz-
kich pubów lub francu-
skich restauracyjek. Dzięki 
galerii obrazów (można je 
kupować) miejscowych ar-
tystów i współpracy z Mu-
zeum Porcelany w Ćmie-
lowie restauracja zyskała 
dodatkowe atrakcje.

Restauracja serwuje 
wyśmienite dania sezono-
we z lokalnych surowców 
i według regionalnych przepisów. W karcie są: doskonały 
śledź w borowikami suszonymi, pierogi z kaszą jaglaną, 
zupa garus, zraz staropolski zwijany, żur opatowski. Na 
deser można zjeść szarlotkę świętokrzyską z uprażoną sza-
rą renetą i masą krówkową. Zgrany tandem właścicieli: 
Grzegorz Różalski i Wojciech Walczak, przyjazna obsłu-
ga, dobre jedzenie i niewygórowane ceny przyciągają go-
ści. Od maja do kwietnia pełno tu turystów, a w week-
endy, niezależnie od pory roku, trudno znaleźć tu wolne 
miejsce.

Pączek od Szarego
Jest przy rynku niewielka Cukiernia u Szarego. Istnie-

je od 1966 roku, założona przez Edwarda Szarego. W Ra-
domiu, gdzie mieszkał, pracował u różnych mistrzów jako 
cukiernik, marzył o własnym zakładzie. Szukał miasta, 

Śledzie z suszonymi borowikami 
– Restauracja Żmigród

Śledzie wymoczyć, osuszyć, pokroić na kawałki. 
Grzyby namoczyć na 2 godz., gotować ok. 10 min. 

w małej ilości wody, następnie 
pokroić w paseczki. Cebulę 
pokroić w półplasterki i ze-
szklić na patelni, na rozgrza-
nym oleju. Połączyć z grzyba-
mi i dusić ok. 25 min. Dodać 
pieprz i sól do smaku. Edward, Natalia i Jarosław Szary
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w którym mógłby otworzyć cukiernię. Przyjechał do 
Opatowa. Zastał miasteczko, w którym nie było cukierni. 
Dzisiaj są cztery.

Pierwszy zakład mieścił się przez kilka lat obok kole-
giaty. Był niewielki, więc wyroby powstawały gdzie in-
dziej. Ich popularność rosła, trzeba było zmienić lokum. 
Rodzina Szarych kupiła działkę przy rynku. Wybudowa-
li dom, w którym zmieścił się zakład cukierniczy, sklep 
i mieszkanie właścicieli. W zakładzie króluje ogromny 
piec z lat 70. To w nim pieką się przepyszne ciasta i słod-
kie bułeczki. 

Cukiernia to rodzinna firma, chociaż zatrudniają pra-
cowników i uczniów. Wszystkie produkty robią od pod-
staw na miejscu. Wkładają w to serce i nie oszczędzają na 
półproduktach. Z czasem senior rodu oddał firmę w ręce 
synów Jarosława i Waldemara, którzy mówią że wychowa-
li się w piekarni. Ale i tak to ojciec rodu ma głos decydu-
jący w sprawach firmy, a jej dobrym duchem jest mama 
Natalia.

Od początku w cukierni powstawały tradycyjne wy-
pieki. Edward Szary czerpał z cukierniczego doświadcze-

nia swojej matki. Lubiła 
wypieki. Nie rozszerzają 
produkcji, bazując na ja-
kości. Dzisiaj w cukierni 
można kupić 25 rodzajów 
ciast i ciasteczek: ciasta 
drożdżowe, słodkie buł-
ki, torty, ciasta z kremem 
i biszkoptowe, jabłeczniki, 
bezy, strucle. Popularnością 
od lat cieszą się wspaniałe 
torty, które można zamó-

wić na różne okazje. Najważniejszy jest jednak pączek, 
zwany opatowskim. Nagradzany, wpisany na Listę Pro-
duktów Tradycyjnych jest wypiekany tradycyjną metodą, 
z naturalnych surowców najwyższej klasy: ciasto klasycz-
ne, nadzienie różane (w karnawale i tłusty czwartek) lub 
marmolada śliwkowa, smażony na smalcu. W ciągu tygo-
dnia w cukierni pieką 4000 pączków. Pulchne, duże, lu-
krowane, niedrogie – jeden kosztuje 1,5 zł. Opatowianie 
mówią, że Szary ma pączek w herbie.

Dla cukierni najlepszym dniem jest tłusty czwartek. 
Zakład nie nadąża z wypiekaniem pączków. Sprzedają 
każdą ilość, a ludzie i tak czekają na więcej, cierpliwie 
ustawiając się w długie kolejki.

Miodowy Młyn
Za kolegiatą św. Marcina, w pobliżu Łukawki, stał 

młyn wodny, drewniany, kryty gontem. W 1910 roku 
na jego ruinach bracia Goldman, lokalni przedsiębior-
cy, oraz Izrael Rozenberg, czołowy działacz Zarządu 
Gminy Żydowskiej, zbudowali młyn motorowy. Prze-
trwał wojnę, a po niej został sprzedany prywatnemu 

Pierogi z gęsiny z omastą z kurek i żurawiny  
– Miodowy Młyn
Składniki na ciasto: 1 kg mąki, szklanka wody, 1 jajko, 
łyżka smalcu, sól. Składniki na farsz: 1 gęś, gęsie podro-
by, 500 g mięsa z rosołu, 1 cebula, 3 ząbki czosnku, przy-
prawy korzenne, sól, pieprz, 250 ml czerwonego wina, 
tymianek. Składniki na omastę: 300 g kurek, 250 g żu-
rawiny, 1 łyżka cukru, 4 łyżki oleju, 1 cebula, 100 g masła, 
sól, pieprz. 
Gęś natrzeć solą, pieprzem oraz pozostałymi przyprawa-
mi. Piec ok. 2,5 godz. w temperaturze 160 stopni. Gdy 
będzie miękka, wyjąć z pieca i ostudzić. Oddzielić mięso 
od kości. Na patelni rozgrzać tłuszcz, posiekać cebulę, 
czosnek i zeszklić. Dodać podroby i dusić około 15 min. 
Podlać czerwonym winem i ponownie dusić 30 min do 
odparowania wina. Zmielić na maszynce wystudzone 
mięso z rosołu, z gęsiny i podroby. Doprawić do smaku. 
Zagnieść ciasto, uformować kulkę z farszu i zlepić kla-
syczne pierogi. Obgotować w wodzie z solą. Rozgrzać 
olej i delikatnie obsmażyć pierogi na złoty kolor. 
Pozostałą cebulę pokroić 
w piórka.  Kurki obgotować 
z cukrem tak, aby nie były 
gorzkie i podsmażać 5 min. 
na maśle z cebulą i żura-
winą. Doprawić do smaku 
solą, pieprzem i ziołami. 
Podawać z omastą. 
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Karczma w skansenie
Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni ma szczytny cel: 

przede wszystkim gromadzenie, ochronę i udostępnianie 
zabytków kultury ludowej z obszaru województwa świę-
tokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem budow-
nictwa ludowego oraz popularyzacji kultury ludowej, 
w tym kuchni regionalnej. Jedna karczma w oryginal-
nym zabytkowym budynku działa od lat, druga – Kuź-
nia Smaków – została wybudowana od podstaw, w stylu 
nawiązującym do architektury skansenu. Budynek ma 
kilka przestronnych sal, dwa czynne kominki, dwa bufe-
ty, część warsztatową wyposażoną w piec chlebowy i tra-
dycyjne palenisko, zaciszną część klubową oraz kącik 
z drewnianymi zabawkami dla dzieci. Meble wykonano 
według autorskiego projektu Pauliny Reni inspirowa-
nego świętokrzyskim wzornictwem, część z nich zrobili 
uczniowie kieleckiego plastyka. Ściany zdobią fotografie 
Pawła Pierścińskiego, obrazy Krzysztofa Jackowskiego, 

kopie płócien Chełmońskiego i Szermen-
towskiego. Na szybach wytrawiono wzory 
świętokrzyskich wycinanek.

Restauracja, prowadzona przez Grzegorza 
Łączkiewicza, ma w menu potrawy i produk-
ty tradycyjne i regionalne. Nie mogło więc 
zabraknąć zalewajki świętokrzyskiej i drągo-
łów. W karczmie królują pierogi z różnym na-
dzieniem, w tym z farszem z kaczki. Wielkim 
powodzeniem cieszą się żołądki drobiowe na 
placku ziemniaczanym. W karczmie odbywa-
ją się pokazy i szkolenia dla młodych kucharzy 
oraz standardowo imprezy okolicznościowe. 
Jeżeli karczma pozytywnie przejdzie certyfi-
kację Świętokrzyskiego Szlaku Kulinarnego, 
stanie się jego uczestnikiem.

Tekst: Grażyna Kurpińska

Zdjęcia: Izabella Byszewska,
Grażyna Kurpińska, 

przedsiębiorcy. Kiedy w 2012 roku spółka „Netradus” 
kupiła ponad stuletni budynek, wymagał prac remonto-
wo-konserwacyjnych. Projekt otrzymał dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, działania „Bez-
pośrednie wsparcie sektora mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw”.

Po pracach modernizacyjnych, dwa lata później, 
otwarto tu hotel Miodowy Młyn, łączący elegancję i wy-
godę. Swoją nazwę zawdzięcza lokalizacji na „bursztyno-
wym szlaku”, a także miododajnym terenom wokół. Go-
ście mogą korzystać z 60 miejsc hotelowych, spa, sauny, 
ośrodku fitness i siłowni. W dwóch dużych, dobrze wypo-
sażonych salach odbywają się konferencje, szkolenia i róż-
nego rodzaju imprezy. W hotelu znalazło zatrudnienie 11 
osób z Opatowa i okolicy.

Na parterze hotelu jest restauracja. Jedzą tu nie tyl-
ko goście hotelowi czy turyści wędrujący po Opatowie 
i jego okolicach, to także miejsce, w którym odbywa-
ją się różne imprezy: bankiety, spotkania biznesowe, 
uroczystości rodzinne, ale też ciekawe zdarzenia. Raz 
w miesiącu są wieczory kulinarno-muzyczne, był wie-
czór hiszpański, francuski… Był też staropolski ze sto-
sownym menu.

Marcin Parda, szef kuchni, przygotowuje dania z pro-
duktów lokalnych: krówki opatowskiej (pod różną po-
stacią), miodu napękowskiego, gierczyckiej kaszy jagla-
nej, wiśni nadwiślanki, buncoka – sera ze Strzałkowa, 
miejscowego pieczywa, warzyw i owoców od lokalnych 
producentów. Potrawy są albo regionalne, albo tradycją 
regionu inspirowane. Wiele produktów (zakwas, prze-
twory itp.) kucharze przygotowują sami. Dania są smacz-
ne i aromatyczne. Wśród nich popisowe pierogi z gęsiną 
i kurkami oraz „arkas”, deser z sosem z miodu pitnego 
i sezonowymi owocami.

Kuźnia Smaku gościnnie otwiera drzwi
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XVI edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
– Smaki Regionów”, rozstrzygniętego w sobotę 20 
sierpnia w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu, była 
doskonałą okazją do poszukiwania i gromadzenia 
wiedzy na temat produktów charakterystycznych dla 
Dolnego Śląska, które mogą stać się wizytówką regio-
nu. Spośród 52 regionalnych produktów, wystawio-
nych przez czterdziestu producentów, oraz ośmiu dań 
i potraw regionalnych, przyrządzonych przez zespoły 
gastronomiczne, komisje konkursowe miały niełatwe 
zadanie wybrać te, których historia, składniki i metody 
produkcji są najbardziej związane z dolnośląskimi 
tradycjami, warunkami przyrodniczymi naszego wo-
jewództwa czy też są najbliższe zamieszkującym ten 
region grupom etnicznym lub narodowym. 

W wielu kategoriach konkursowych sukces odnieśli pro-
ducenci zrzeszeni w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego 
Śląska, m.in. Maciejowy Sad za ocet jabłkowy, Gospodarstwo 
Rolne Kwaszarnia Kapusty i Ogórków – Michał Sznajder za 
kapustę kiszoną w całych główkach, Przetwórstwo Farmerskie 
Sery Ślubowskie za ser podpuszczkowy parzony, Pasieka Miód 
od Turka za miód lipowy z nektaru kwiatu lipy, „Hubertów-
ka” w Zamku Myśliwskim za pasztet z dziczyzny, Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Międzyborzu za masło tradycyjne, 
ZHPOW Ścinawa za korniszony. 

Sieć Dziedzictwa Kulinarnego zrzesza na Dolnym Śląsku 
blisko 70 producentów, przetwórców, restauratorów, właścicieli 
sklepów propagujących lokalne, tradycyjne produkty i potrawy. 
Podczas wojewódzkiej edycji konkursu w poczet członków Re-
gionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska zosta-
ło przyjętych 11 podmiotów, które będą odtąd ambasadorami 
dobrego smaku Dolnego Śląska: Dary Natury – Paweł Mazur 
(Jaksonów), przetwórca żywności – soki i syropy produkowane 
są zgodnie ze starymi recepturami, ręcznie, poczynając od zbioru 
kwiatów i owoców na terenie województwa dolnośląskiego, po 
ręczne pakowanie; Dworek Galosa sp. z o.o. (Stronie Śląskie), 
restauracja działająca w dworku serwuje dania z regionalnych 
produktów, m.in.: dzika po dworsku sprawionego; przysmak 

Pana Tadeusza; pstrąga białolądeckiego; gulasz z dolnośląskiej 
wołowiny; Pałac Brzeźno (Brzeźno) – potrawy bazują na pro-
duktach regionalnych, ekologicznym mięsie z  Osolina, jabł-
kach od lokalnego sadownika ze Wzgórz Trzebnickich, mące 
z lokalnego młyna w Skokowej, karpiu milickim, gęsinie z Ozo-
rowic; sklep „W Starej Rzeźni” (Wrocław) oferuje regionalną 
żywność – sery, wędliny, przetwory owocowo-warzywne, mąki, 
pieczywo od lokalnych dostawców wyłącznie z Dolnego Śląska, 
gościnnie dostępne są wyroby producentów z innych regionów 
Polski zrzeszonych w  Sieci Dziedzictwa Kulinarnego; Igor An-
tolak, Hello Yellow – Pasieka Szczęśliwych Pszczół (Kłodzko) 
jest zlokalizowana na terenie Kotliny Kłodzkiej. W gospodar-
stwie pasiecznym miód jest rozlewany bezpośrednio do sło-
ików w ciągu 24 godzin po miodobraniu i tak przechowywany. 
Dzięki temu miód zachowuje najwyższą jakość; Gastropub 
Wrocławska (Wrocław) serwuje regionalne dania, w ofercie 
bigos wrocławski, śląskie niebo, piwo z  lokalnych browarów 
oraz produkty od lokalnych producentów; Jan Kowalczyk, Go-
spodarstwo Pasieczne (Wojnarowice) – w pasiece stacjonarnej 
pozyskiwany jest miód mniszkowy, rzepakowy, akacjowy, lipo-
wy, spadziowy i nawłociowy oraz łąkowy i leśny pochodzący 
z pasieki pod Radunią nieopodal „Łąki Sulistrowickiej”. Pasieka 
jest w trakcie certyfikacji ekologicznej; Agrar Magnice Sp. z o.o. 
(Magnice) jest rozpoznawalna na rynku sprzedaży szparagów 
zarówno w kraju, jak i za granicą. „Szparagi prosto z pola’’ oraz 
sok ze szparagów są inspiracją w wielu kuchniach; Produkty 
z Tradycją sp. z o.o. (Wrocław) zajmują się promowaniem dol-
nośląskich produktów regionalnych poprzez ich dystrybucję: 
punkt sprzedaży na giełdzie rolnej we Wrocławiu (TargPiast) 
oraz dystrybucję bezpośrednio do sklepów; Amarant Antoni 
Majerski – marka soków Yapko (Wróblowice) – to soki natu-
ralne, bez dodatków słodzących oraz wody, bez konserwantów, 
tłoczone w tłoczni w Miliczu z jabłek pochodzących z własnego 
gospodarstwa sadowniczego (system integrowanej produkcji); 
GJ-Gacjana Janusz Gaca (Trzebnica) to producent chałwy lnia-
nej z naturalnych produktów, tj. ziarna lnianego uprawianego 
na Dolnym Śląsku oraz żurawiny.

Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów wszystkim 
uczestnikom wojewódzkiej edycji konkursu „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów”, Sieci Dziedzictwa Kulinar-

nego Dolnego Śląska oraz pozostałym producentom 
i przetwórcom, którzy zajmują się propagowaniem 
regionalnych tradycji kulinarnych, wytwarzaniem 
smacznych lokalnych produktów oraz  przyrządza-
niem tradycyjnych potraw.

Wicemarszałek województwa dolnośląskiego

                                                         DOLNOŚLĄSKIE

Ambasadorzy 
dobrego smaku  
z Dolnego Śląska

                                                         LUBUSKIE
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Dziedzictwo kulinarne Lubuskiego jest niezwykle 
bogate. Ten region to tygiel kulturowy, a więc także 
tygiel kulinarny. – Pamiętam, kiedy na ministerialnej 
Liście Produktów Tradycyjnych było tylko pięć pro-
duktów z Lubuskiego, dziś jest już 58. To ogromny 
sukces. Ale lubuskich smaków może być jeszcze wię-
cej – zachęca do odkrywania zapomnianych potraw 
i zgłaszania produktów na listę marszałek wojewódz-
twa Elżbieta Anna Polak.

Urząd Marszałkowski promuje lubuskie dziedzictwo 
kulinarne od lat przy różnych okazjach. Stoiska lokalnych 
producentów można spotkać podczas Święta Wojewódz-
twa Lubuskiego, dożynek, na „Przystanku Woodstock”, 
imprezach w Ochli, a nawet ważnych uroczystościach 
w Warszawie. – Chcemy, by smaki Lubuskiego poznało 
jak najszersze grono odbiorców, dlatego rozmawiamy też 
z producentami o innych możliwościach promocji. My-
ślimy o tym, by promocja produktów tradycyjnych mogła 
się odbywać nie tylko przy szczególnych okazjach, ale czę-
ściej i cyklicznie – mówi marszałek Elżbieta Polak. 

Pojawiają się pomysły, by nawiązać współpracę ze 
szkołami, w których odchodzi się od fast-foodu i niezdro-
wego jedzenia. – Dlaczego nie spróbować promocji trady-
cyjnych potraw właśnie wśród uczniów? – pyta marszałek 
i wskazuje kolejne miejsca, gdzie można popularyzować 
regionalne smaki: festiwale filmowe, spotkania z folklo-
rem. Tylko podczas ostatniego Woodstoku stoisko z lu-
buskimi smakołykami zrobiło ogromne wrażenie. Długie 
kolejki ustawiły się po domowe lody, pyszne 
naturalne soki, sery kozie i szynkę w chlebie. 
Tak jest przy każdej promocji lubuskich spe-
cjałów.

Jakość i smak to nasz atut
O tym, że Lubuskie smakuje naprawdę 

wyjątkowo, nie trzeba było przekonywać tych, 
którzy przyglądali się zmaganiom uczestników 

tegorocznego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – 
Smaki Regionów”. Finał konkursu odbył się na początku 
sierpnia w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze. – 
Produkty wystawione w konkursie nie ustępują produk-
tom z Podlasia czy Podkarpacia. Tamte regiony zgłosiły 
ponad 150 produktów, Lubuskie około 60, ale ich jakość 
jest absolutnie porównywalna – mówiła podczas uroczy-
stości finałowej Izabella Byszewska, prezes Polskiej Izby 
Produktu Regionalnego i Lokalnego. 

Samorząd województwa mocno wspiera odradzanie 
się tradycji kulinarnych. Dzięki takim działaniom szyb-
ko przybywa regionalnych specjałów i coraz więcej z nich 
trafia na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa. – Pamiętam, jak w 2013 roku przyjechałam 
do Zielonej Góry na seminarium o produktach regional-
nych. Wówczas produktów tradycyjnych z Lubuskiego 
było tylko pięć, dziś jest 58. Już wtedy wiedziałam, że 
w tym regionie jest potencjał i się nie pomyliłam – mó-
wiła I. Byszewska.

Następny krok – Bruksela
Lubuskie smaki bardzo mocno powiązane są z darami 

lasu – dziczyzną, miododajnymi pożytkami. Ponad 500 
jezior zapewnia ryby wykorzystywane w wielu przepisach. 
– Teraz czas na Europę, czas podbić Brukselę! – zachęca do 
składania wniosków na listę europejską marszałek Polak. 

Samorząd również tę promocję bardzo mocno chce 
wspierać. Certyfikat europejski 
znaczy wiele, bo dzisiejsi konsu-
menci interesują się zdrowymi 
i smacznymi produktami o wyso-
kiej i potwierdzonej jakości. 

Tekst:  
Małgorzata Gabrysz-Hryniewicz

Fot. Małgorzata Tramś-Zielińska 
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Lubuskie smakuje  
wyjątkowo
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Lubelska edycja ogólnopolskiego konkur-
su „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów” miała miejsce 17 lipca br. na 
„Wyspie Wisła” w Stężycy, dokąd przybyło 
ponad stu wystawców produktów regional-
nych z całego województwa. Tłumy zwie-
dzających mogły popróbować pyszności, których 
próżno szukać na sklepowych półkach. Bogactwo 
pieczywa, wędlin, serów, przetworów, soków i nale-
wek mogło przyprawić o zawrót głowy.

Za tajemniczo brzmiącymi nazwami niektórych 
produktów, jak skubaniec, łzy babci, zsiadlaki, sma-
rowidło grochowe czy kotki turtane, kryły się niesa-
mowite smaki i zapachy pochodzące ze wszystkich za-
kątków naszego regionu. Pomimo deszczowej pogody 
popularnością cieszyły się także lody o niespotykanych 
smakach: marchwiowym, bazyliowym lub buracza-
nym. Swoimi smakołykami chwaliły się zarówno fir-
my od lat działające na regionalnym rynku, jak i koła 
gospodyń wiejskich oraz indywidualni wytwórcy – 
pasjonaci, dla których odkrywanie lub tworzenie no-
wych smaków jest fascynującym hobby.

– Nasze „Smaki” organizujemy od szesnastu lat, 
a jednak co roku z zadowoleniem widzę kolejne, nowe 
produkty, co świadczy o bogactwie tradycji kulinar-
nych województwa lubelskiego – powiedział marszałek 
Sławomir Sosnowski, otwierając konkurs. – Rosnąca po-
pularność tego wydarzenia powoduje pojawianie się coraz 
większej liczby chętnych oferujących prawdziwe skarby 
odtworzone na podstawie receptur naszych babć, dlate-
go mam wrażenie, że ten konkurs nigdy się nie skończy, 
i bardzo się z tego cieszę. 

Obok kiermaszu największą atrakcją był pokaz go-
towania forszmaku lubelskiego 
w wykonaniu marszałka, wspiera-
nego przez specjalistów z restaura-
cji Koncertowa z Lublina.

Najlepszy obiad 
– w Montis&Spa 

Komisje konkursowe praco-
wały ponad siedem godzin. Jury 
„gastronomiczne”, oceniające da-
nia obiadowe, obradowało w skła-

dzie: Zbigniew Chlaściak, wójt gminy Stężyca, Damian 
Owczarz, kucharz i znawca kuchni lubelskiej oraz To-
masz Makowski z Departamentu Rolnictwa i Środo-
wiska UMWL pod kierunkiem Grażyny Kurpińskiej 
z Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. 

Po degustacji siedemnastu zestawów składających się 
z zupy lub przystawki oraz dania głównego, jury wy-
dało werdykt: pierwsze miejsce zajął hotel Montis&Spa 
z Poniatowej za zupę chmielową oraz żeberka wieprzowe 
na kaszy z dutkami, drugie – Koło Gospodyń Wiejskich 
z Janowic za barszcz biały z  kapusty kiszonej oraz za-
wijoki janowickie, trzecie – Klub Aktywnych Kobiet ze 
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Smakowity  
zawrót głowy

Marszałek Sławomir Sosnowski gotował forszmak lubelski

Koło Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego

Nagrodzone potrawy hotelu „Montis&Spa”
Wyróżnione „piecune brzęcki” Stowarzyszenia Ko-
biet „Rogowianki” z Rogowa
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Stężycy za zupę zarzucajkę oraz bęcwoły. Wyróżnienie 
otrzymało Stowarzyszenie Kobiet „Rogowianki” z Ro-
gowa za borszcz na serwatce z kartoflami oraz piecune 
brzęcki. Nominację do tytułu Perła 2016 wręczanego 
co roku podczas targów Polagra w Poznaniu otrzymały 
potrawy z hotelu Montis&Spa.

Laury dla produktów
W jury oceniającym produkty pracowali: Izabella 

Byszewska, prezes Polskiej Izby Produktu Regionalne-
go i Lokalnego, Jan Zwoliński, wiceprezes Izby, Elżbie-
ta Wójcik, prezes lubelskiego oddziału Izby, Grażyna 
Kurek, dyrektor GOK w Stężycy, Małgorzata Gral z re-
dakcji gazety „Twój Głos” i Bartosz Domański z De-
partamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL. Zgodnie 
z regulaminem w  kategorii produktowej wskazywane 
są tylko pierwsze miejsca w poszczególnych grupach 
produktów oraz wyróżnienia. Pierwsze miejsca zdo-
były: salceson czarny po bełżycku Danuty Kamińskiej 
z Bełżyc, polędwica wędzona z Wisznic – Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wisznicach, 
twaróg tłusty klinek tradycyjny OSM w Bychawie, 
zsiadłe mleko OSM w Krasnymstawie, maślanka 1,5% 
OSM w Opolu Lubelskim, miód akacjowo-malinowy 
Ireneusza Kwaśniaka z Karczmisk, galaretka porzecz-
kowa Marii Figiel z Klementowic, oleje z Zabłocia Jo-
lanty Pecio z Zabłocia, babka gryczana z Cafe Zamek 
z Lublina, tradycyjny sok jabłkowy z bzem czarnym 
Grzegorza Maryniowskiego z Wojciechowa, jabłecznik 
domowy cydr Małgorzaty Solis z Mikołajówki, kołacz 
z jagłami Bożeny Uziak z Perkowic. Wyróżnienia w tej 
kategorii otrzymały: boczek nadwieprzański Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Baranowie, 
golonka prasowana Mariusza Wieczorka z Chmiel-
nika, ser w popiele Doroty Szewczak-Moń z Krupego, 
miód malinowy Stanisława Jakóbczyka z Kowali Dru-
giej, chleb swojski Alicji Olchowik z Łobaczewa Małe-
go, sękacz Marty Przybysławskiej z Zaklinek Kolonii, 
skubaniec Beaty Niedźwiadek z Rogowa, ciasto dziad 
Doroty Gawryluk z Łobaczewa Małego, ptysie Tomasza 
Machonia z Lublina, nalewka z porzeczek i agrestu Mar-
cina Koniarza z Opola Lubelskiego i śliwka do herbaty 
Tomasza Chlebka z Wandalina.

Nominacje do Perły i nagrody marszałka
Do tytułu Perła 2016 jury „produktowe” nominowa-

ło: twaróg półtłusty pergamin OSM w Opolu Lubelskim, 
miód pszczeli lipowy Jolanty i Pawła Małafiejów z Mila-
nowa, szparagi marynowane Ireny Maryniowskiej z Woj-
ciechowa, makowiec lubartowski Marii Siej z Lubartowa, 
syrop malinowy z Mikołajówki Małgorzaty Solis z Miko-
łajówki, babkę „worożkę” dołhobrodzką Marii Kujawy 
z Dołhobrodów oraz pralinę z Lublina Tomasza Macho-
nia z Lublina.

Nagrodą specjalną marszałka województwa lubelskie-
go uhonorowano polędwicę wędzoną z Wisznic Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wisznicach, a na-
grodą dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska 
– lody tradycyjne gałkowane Henryka Szkuata z Opola 
Lubelskiego.

Nagrody ufundowane przez marszałka województwa 
lubelskiego wręczyli laureatom: Anna Augustyniak, sekre-
tarz województwa lubelskiego, Sławomir Struski, dyrek-
tor Departamentu Rolnictwa i Środowiska oraz Katarzy-
na Kremeś, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa 
i Środowiska.

XVI edycję konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – 
Smaki Regionów” zorganizowali: marszałek Sławomir So-
snowski, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 
oraz „Wyspa Wisła”. Patronat medialny: Telewizja Lublin, 
Polskie Radio Lublin, „Dziennik Wschodni”, „Kurier Lu-
belski”, „Twój Głos” – Gazeta Powiatu Ryckiego, Nasze-
Miasto.pl.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Makowski
Departament Rolnictwa i Środowiska UMWL

Nagrodę dla Koła Gospodyń Wiejskich z Janowic wręczyła sekretarz Anna Au-
gustyniak

Nagrodę dla hotelu Montis&Spa wręczył dyr. Sławomir Struski

   SMAKI  REGIONÓW
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Region łódzki charakteryzuje się bogatym dzie-
dzictwem kulturowym, stanowiącym mozaikę 
różnorodnych tradycji kulinarnych. Przenikały się 
one i mieszały na przestrzeni lat, tworząc jedyne 
w swoim rodzaju łódzkie dziedzictwo kulinarne. 
Choć niektóre potrawy mają swoje źródło w innych 
kulturach, zakorzeniły się w lokalnej tradycji i po-
siadają nazwy spolszczone. Nie można przy tym 
zapominać, że Łódź była niegdyś mieszanką kultur: 
polskiej, rosyjskiej, żydowskiej i niemieckiej. Dlatego 
ważne jest zachowanie regionalnych specjałów, nim 
odejdą w zapomnienie, wyparte przez przemysłową 
żywność, dostępną na każdym kroku. Niezmiernie 
ważną potrzebą jest powrót do tradycji i historii, tak 
aby nie zapominać o regionalnej tożsamości. 

Dziedzictwo kulinarne jest bardzo istotnym elemen-
tem atrakcyjności turystycznej regionu. Przyczyniają się 
do tego mieszkańcy obszarów wiejskich stanowiący skarb-
nicę wiedzy kulinarnej. Należy podkreślić, że przekazują 
oni z pokolenia na pokolenie tradycyjne sposoby przygo-
towywania różnorodnych produktów zgodnie z dawnymi 
recepturami, chroniąc od zapomnienia lokalne przepisy. 
Z powodzeniem organizują działania kultywujące trady-
cje województwa łódzkiego.

Do przedsięwzięć organizowanych w regionie łódzkim 
zaliczyć można m.in.: Święto Zalewajki, Wojewódzkie 
Święto Chrzanu, Trybunały Nalewkowe, Zażynki, Święto 
Truskawki, Dzień Kiernozkiego Dzika, 
Łowickie Żniwa oraz Dzień Reymonta, 
podczas którego corocznie prezentowa-
ne jest Wesele Boryny.

Łódzki samorząd wojewódzki inicju-
je działania promujące łódzkie produk-
ty tradycyjne. Uczestniczy w procesie 
identyfikacji wyrobów, podlegających 
wpisowi na krajową Listę Produktów 
Tradycyjnych. Prezentowane podczas 
lokalnych spotkań i uroczystości mogą 
ubiegać się o umieszczenie na tej pre-
stiżowej liście. Obecnie zarejestrowano 
102 produkty w różnych kategoriach. 
Dobrym znakiem jest to, że z każdym 
rokiem ich liczba się zwiększa. Znajdują 
się na niej m.in.: kozi twaróg z Eufemi-
nowa, kiełbasa sołtysa z Bliskiej Woli, 
ciasto drożdżowe z Nagawek, konfitu-
ra agrestowa z Osse, kugiel z Przedbo-

ŁÓDZKIE   

Bogactwo kulinarne 
w Łódzkiem

rza, sok pomidorowy z Kałęczewa czy chleb gospodarski 
z Mrogi. Ponadto w regionie łódzkim jest wielu produ-
centów soków owocowych, wykorzystujących przy tłocze-
niu napojów swoje dawne receptury, np. Wiatrowy Sad 
z Kałęczewa, Dar Ogrodu z Brudzewa i inne.

Wspomagając działania, które pomagają ocalić od za-
pomnienia dziedzictwo kulinarne, samorząd wojewódz-
twa łódzkiego organizuje corocznie, w trakcie targów 
żywności ekologicznej i  regionalnej NATURA FOOD, 
konkurs produktów tradycyjnych „Tygiel Smaków”. Po-
dróż po smakach regionu łódzkiego trwa już dziewięć lat 
i wzbudza coraz większe zainteresowanie. Dlatego ser-
decznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie „Tygiel 
Smaków”, który odbędzie się 7 października w Hali Expo 
w Łodzi. Feeria regionalnych smaków jak co roku zasko-
czy odwiedzających. Szczególnie zachęcamy do udziału 
w wydarzeniu tych, którzy jeszcze nie mieli okazji uczest-
niczyć w tej tradycyjnej i poznawczej uczcie - zwłaszcza 
dla podniebienia.

Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego

Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego 
„Tygiel Smaków”

Masło ekstra z Głuchowa

Kiełbasa felinowska, szynka wieluńska z lagi
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Specjaliści alarmują, że siedzący tryb życia i łatwy dostęp do 
żywności przesyconej tzw. dodatkami funkcjonalnymi w dużej 
mierze odpowiadają za gwałtowny wzrost chorób cywilizacyj-
nych, takich jak otyłość, cukrzyca czy problemy krążeniowe. To 
sprawia, że jako konsumenci coraz więcej uwagi przykładamy 
do zdrowego trybu życia. Produkty wysokiej jakości wytworzone 
w sposób naturalny zyskują duże uznanie i stałą grupę nabywców. 
Świadomie dziś sięgamy po żywność wytwarzaną z naturalnych 
składników i dania przygotowane według tradycyjnych receptur.

Samorząd województwa mazowieckiego dokłada starań, aby 
z bogatej oferty żywnościowej naszego regionu wyselekcjono-
wać produkty wyróżniające się nieprzeciętną jakością. Zadanie 

takie spełniają m.in. konkursy o Laur Marszałka czy „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Surowe kryteria 
oceny uwzględniają nie tylko wysoką klasę produktów, ale tak-
że kreatywność i przywiązanie do regionalnej tradycji ich wy-
twórców. Stają się też gwarantem, że wyróżnieni producenci 
będą godnie strzegli jakości mazowieckich specjałów. W 2008 
roku przyłączyliśmy się do Europejskiej Regionalnej Sieci Dzie-
dzictwa Kulinarnego, zrzeszającej regiony, które dbają o to, by 
zapewnić mieszkańcom i turystom wysokiej jakości, wyjątkową 
żywność. Sukcesywnie dodajemy też mazowieckie wyroby do 
Listy Produktów Tradycyjnych, prowadzonej przez ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi. Na listę wpisywane są artykuły, które 
mają udokumentowaną od co najmniej 25 lat tradycję wytwa-
rzania. Figuruje na niej aż 90 pozycji z Mazowsza. 

Działania podejmowane przez samorząd województwa ma-
zowieckiego zaowocowały wysypem unikatowych, smacznych 
i zdrowych potraw. Powidła olenderskie, półgęsek z Radziwił-
łowa, masło śmietankowe z Radziwiłłowa, kiełbasa olszycka, 
miód wielokwiatowy ziemi tłuszczańskiej, marchwianka, ja-

strząbki – wiele ciekawych dań stało się dziś 
atrakcją gospodarstw agroturystycznych. To 
bardzo optymistyczna tendencja, która sukce-
sywnie przekłada się na rosnące zainteresowanie 
ofertą kulturalno-turystyczną naszego regionu. 

MAZOWSZE  
ze smakiem i na zdrowie

A może produkt  
tradycyjny

Adam Struzik, mar-
szałek województwa 
mazowieckiego:

Czym są produkty 
żywnościowe o pod-
wyższonej jakości? To 
m.in. regionalne specja-
ły wytworzone według 
tradycyjnych receptur, 
z odpowiedniego su-
rowca, bez sztucznych 

dodatków. Świadomy klient potrafi je odnaleźć wśród 
ogromnej ilości żywności wytwarzanej metodami 
przemysłowymi. Coraz częściej sięgamy po zdrowe 
wyroby lokalne, mimo nieco wyższej ceny, a niekiedy 
nawet trudu, który musimy włożyć w ich odszukanie 
na sklepowych półkach. Na szczęście pozytywne prze-
miany widać dziś również w zachowaniu handlowców 
i producentów – w ich ofercie na stałe zagościły trady-
cyjne specjały. I choć kierują się czystym rachunkiem 
ekonomicznym, stawiają na zdrowie i zadowolenie 
klienta. To bardzo ważne, byśmy mieli wybór między 
produktami przemysłowymi a żywnością wytwarzaną 
z naturalnych składników.

Samorząd województwa mazowieckiego za-
wsze traktował dziedzictwo kulinarne jako ważny 
element kulturowy, który współtworzy wizerunek 
i promuje nasz region. Mam świadomość, że odwie-
dzających nasze województwo przyciągają nie tylko 
malownicze krajobrazy i zasobna baza turystyczna, 
ale także możliwość skosztowania niepowtarzalnej, 
wysokiej klasy kuchni regionalnej. Chcemy i dokła-
damy starań, by z Mazowszem identyfikowane były 
również niezapomniane wrażenia kulinarne. Nasz 
region ze względu na położenie i uwarunkowania 
historyczne pełen jest smakołyków, które warto 
i trzeba szeroko popularyzować. Z zaangażowaniem 
promujemy mazowiecką kuchnię, wspierając solid-
nych producentów, którzy często z ogromną pasją 
i na przekór wszelkim trudnościom przywracają 
społecznej świadomości produkty „z duszą”. Od 
2008 roku nasze województwo należy także do Eu-
ropejskiej Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinar-
nego, zrzeszającej regiony, które dbają o to, aby za-
oferować mieszkańcom oraz turystom wyjątkową, 
wyborną w smaku żywność. Dokładamy też starań, 
aby na Liście Produktów Tra-
dycyjnych, prowadzonej przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, nie zabrakło mazo-
wieckich specjałów. 
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Myślistwo to tradycja naszych przodków oraz kopalnia 
wiedzy o kulturze. To też niewątpliwie sposób relaksu, a tak-
że integracja lokalnych społeczności i wytwórców. Kuchnia 
myśliwska jest cennym elementem dziedzictwa kulinar-
nego, a potrawy z dziczyzny są niezwykle aromatyczne, 
smaczne i zdrowe. Dziczyzna zawsze charakteryzowała się 
wysokimi walorami dietetycznymi i smakowymi. Ma dużą 
zawartość białka, niską zawartość tłuszczu, znaczny udział 
kwasów tłuszczowych i witamin. Wolna jest również od 
antybiotyków, ponieważ zwierzęta łowne żyją na wolności 
 i nie są sztucznie tuczone, a ich mięso niezwykle rzadko 
wywołuje uczulenia. 

Województwo podkarpackie z uwagi na swoje położe-
nie i bogactwo walorów natury jest idealnym miejscem, 
aby tradycje myśliwskie kultywować. Służą temu konkursy, 
które mają rozwijać, pielęgnować i promować tradycję wy-
twarzania produktów regionalnych według starych, rodzin-
nych receptur. 

Od trzech lat samorząd województwa podkarpac-
kiego organizuje konkurs „Podkarpackie Smaki My-
śliwskie” podczas Targów Rzemiosła, Przedsiębiorczości  
i Leśnictwa AGROBIESZCZADY, na którym swój kunszt 
kulinarny prezentują koła łowieckie, myśliwi, gospodarstwa 
agroturystyczne, zakłady produkujące tradycyjną żywność, 
koła gospodyń wiejskich oraz indywidualni wystawcy. 

 „Podkarpackie Smaki Myśliwskie” promują także lo-
kalną przedsiębiorczość, rolnictwo, myślistwo i leśnictwo. 
Cieszą się dużym zainteresowaniem, co dowodzi, że takie 
inicjatywy są potrzebne. 

Pielęgnowanie dawnych obrzędów i obyczajów ło-
wieckich jest tak ważnym działaniem nie tylko dlatego, 

że polowanie to zdobywanie mięsa i skór, sposób ochro-
ny przyrody czy miła forma relaksu. Promocja myślistwa 
i tradycji kulinarnych stanowi wyraz szacunku dla nasze-
go regionu. W krajach Unii  Europejskiej wzrasta zapo-
trzebowanie na tożsamość narodową, którą wyraża  także 
narodowa, regionalna i lokalna kuchnia. Podkarpacka 
kuchnia myśliwska jest ogromnym skarbem, który budu-
je markę turystyczną całego regionu.  

                                                         PODKARPACKIE

Myślistwo – skarb Podkarpacia
Położenie i bogactwo natury Podkarpacia od wieków sprzyjało rozwojowi 
myślistwa. Samorząd wojewódzki promuje i wspiera ten cenny element 
historii i kultury regionu. 

Na zdjęciach od lewej: gulasz z jelenia, nockowski przysmak z sarny, jeden z laureatów 2016 – szynka z dzika w cieście chlebowym

Marszałek województwa podkarpackiego  
Władysław Ortyl
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                                                         PODLASKIE

Przetwórnie,  
zajazdy, spiżarnie
Kumpia, kindziuk, kartacze, soczewiaki, piere-
kaczewnik – te tajemnicze nazwy to smakołyki 
charakterystyczne dla Podlasia. Z tych i wielu in-
nych produktów tradycyjnych region tworzy szlak 
kulinarny.

Oferta turystyczna Podlasia jest bardzo bogata: Kanał 
Augustowski, Puszcza Białowieska, Tykocin, Kruszyniany, 
spływ Czarną Hańczą... Województwo przyciąga swoją róż-
norodnością, tradycją, kusi wypoczynkiem i ciszą. Podlasie 
przemierzają co roku tysiące turystów. Chcą spróbować 
miejscowych specjałów. Podlaski Szlak Kulinarny będzie 
miał do zaoferowania wiele ciekawych kulinarnych propo-
zycji. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepie-
towie wyodrębnił około 100 producentów, którzy mogliby 
znaleźć się na szlaku kulinarnym - wytwarzają ciekawy pro-
dukt, spełniają wszelkie wymagania i mogą legalnie wpro-
wadzać go do obrotu. Są to producenci tradycyjnej żywno-
ści oraz gospodarstwa agroturystyczne, które taką żywność 
wytwarzają i mogą sprzedawać.

Stworzenie Podlaskiego Szlaku Kulinarnego – ruszył 
na początku lipca br. – jest działaniem innowacyjnym, 
pierwszą inicjatywą tego rodzaju w regionie. Jego po-
mysłodawca, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie, uważa, że będzie doskonałą metodą wspie-
rania lokalnych podmiotów funkcjonujących w branży 
przetwórczej i gastronomicznej w województwie. Do tej 
pory każdy z nich działał niezależnie od siebie, często po-
zostając w ostrej konkurencji. 

Szlaki kulinarne to już nie nowość. W Europie – i tak-
że w Polsce – wyspecjalizowane szlaki kulinarne są bardzo 
popularne. Podlaski Szlak Kulinarny ma być również for-
mą porozumienia wytwórców regionalnej żywności. Bę-
dzie miał swój znak. Producenci żywności tworzący szlak 
będą mogli wspólnie starać się o pieniądze. 

Jego zadaniem będzie też uporządkowanie organizacji 
lokalnego łańcucha żywnościowego, wyeliminowanie nie-
legalnej konkurencji, stworzenie wspólnej oferty sprzeda-

żowej, wypromowanie lokalnych produktów, a docelowo 
stworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich i rozwój 
gospodarczy. Na szlaku będą małe przetwórnie mięsa, 
mleka, ziół, owoców, jak również obiekty oferujące pro-
dukty gastronomiczne (agroturystyka, zajazdy, itp.). Za-
sadą podstawową ma być udział podmiotów, których pro-
dukty mają związek z podlaską tradycją kulinarną. Szlak 
ma promować ich produkty, a turyści je kupować.

Podlaskie to region ogromnych zasobów kulinarnych. 
Sery: podpuszczkowy dojrzewający z Wiżajn, narwiański, 
koryciński „Swojski”; wędliny: kumpia wieprzowa z komi-
na i kindziuk z Puńska; ryby słodkowodne; ogórki kwaszo-
ne narwiańskie. Oryginalne słodkości: mrowisko, sękacz 
litewski (Bankuchen), makowiec z Ejszeryszek. Masło tra-
dycyjne z Filipowa ma znak „Jakość Tradycja”. Miody spo-
tykane tylko w tym regionie: wielokwiat z Sejneńszczyzny, 
lipiec białowieski. I te wszystkie bliny, kartacze (cepeliny), 
soczewiaki, kołduny, kiszka i babka ziemniaczane, a także 
pierekaczewnik. Ta lista jest o wiele dłuższa. 

63 produkty są na Liście Produktów Tradycyjnych, 
wiele to laureaci nagród w ogólnopolskim konkursie „Na-
sze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, kilkana-
ście zdobyło Perłę. Są tu produkty z unijnym certyfikatem 
i posiadające znak „Jakość Tradycja”. Szlak ma je pokazać, 
ułatwić ich kupowanie. Projekt zakłada, że szlak obejmie 
lokalne spiżarnie oddające charakter lokalnej kuchni, np. 
spiżarnię litewską (na Suwalszczyźnie żyje mniejszość li-
tewska), białowieską, biebrzańską, szlachecką czy kurpiow-
ską, ale też spiżarnie dedykowane konkretnym rodzajom 
żywności, np. wędlinom czy serom, tak by miłośnicy tych 
smaków mogli wędrować ich szlakiem w poszukiwaniu in-
teresujących produktów. GaKa

Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego i Stefan Krajewski, 
członek zarządu degustowali produkty na XVI edycji konkursu „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Jego laureaci stanowią świetną bazę dla po-
wstającego Podlaskiego Szlaku Kulinarnego
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                       POMORSKIE   

Restauracja Zielona Brama z Przywidza wygrała  
konkurs kulinarny o Bursztynowy Laur Marszałka 
Województwa Pomorskiego „Pomorskie Smaki”.  
Zwycięstwo zapewniła jej szmurowana gęś. 

Konkurs o Bursztynowy Laur towarzyszył X Pomorskie-
mu Świętu Produktu Tradycyjnego, które na początku lata 
odbyło się w Gdańsku. Wydarzenie sfinansowano ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Tegoroczna edycja konkursu obejmowała dwie kate-
gorie: potrawa oraz produkt. W pierwszej z nich rywa-
lizowało 5 restauracji, w drugiej zaprezentowano 23 wy-
roby, m.in. ryby, wędliny, sery, syropy, nalewki i miody. 
Konkurs ma zachęcać restauracje i jej szefów do tego, aby 
chętniej wykorzystywali lokalne produkty i przygotowy-
wali z nich tradycyjne pomorskie potrawy. To także oka-
zja, żeby mieszkańcy województwa pomorskiego częściej 
sięgali po produkty, które mamy na wyciągnięcie ręki, 
a o których często zapominamy.

Smaki z Zielonej Bramy

Restauracja Zielona Brama znajduje się w Przywidzu 
oddalonym od Gdańska o 30 kilometrów. Szef kuchni, 
Tomasz Szydzikowski, tworzy tu potrawy z wysokiej ja-
kości surowców, w większości pochodzących z najbliższej 
okolicy. Spacerując po przywidzkich lasach czy wzdłuż je-
ziora, spotkać można kępy macierzanki, mięty i czarnego 
bzu. Te właśnie aromaty panują w kuchni, przywołując 
tradycyjne pomorskie potrawy. Także poza sezonem spi-
żarnia restauracji obfituje w skarby okolicznych lasów: su-
szone zioła, grzyby i owoce. Menu Zielonej Bramy czerpie 
inspiracje z pomorskich produktów, które znalazły się na 
Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa. 
Możemy tutaj zjeść m.in. śledzia po kaszubsku, czyli hy-
lynga opiekanego z cebulą, albo półgęsek, czyli pierśnik 
dębogórski z musem żurawinowo-chrzanowym. 

Tradycja chowu gęsi i przyrządzania gęsiny szczególnie 
mocno podtrzymywana jest na Kaszubach, gdzie domino-
wała odmiana kartuska gęsi pomorskiej. Szef kuchni Zielo-
nej Bramy bardzo często wykorzystuje także inne tradycyjne 
surowce województwa pomorskiego, np. dorsza bałtyckiego 
zwanego pomuchlem czy szczupaka odławianego w jezio-
rach Szwajcarii Kaszubskiej. Tutejsi kucharze znają nie tylko 
walory smakowe, ale także zdrowotne surowców używanych 
do serwowanych potraw. Jednym z nich jest – ceniona ze 
względu na dużą zawartość witaminy C – żurawina, która 

rośnie głównie na północy Polski. To właśnie żurawinowy 
sos podkreśla doskonały smak szmurowanej gęsi, która zo-
stała najlepszą pomorską potrawą 2016 roku.

Produkty z Bursztynowym Laurem

Tegoroczna edycja konkursu kulinarnego o Burszty-
nowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego „Po-
morskie Smaki” wyłoniła zwycięskie produkty w czterech 
podkategoriach: pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, 
napoje oraz inne produkty. Poniżej przedstawiamy tego-
rocznych laureatów w kategorii produkt.

Miód leśny z Biernatki

Miód jest znany człowiekowi od tysięcy lat jako środek 
spożywczy i lek używany w medycynie ludowej. Miód leśny 
z Biernatki to miód dziki, nie rolniczy, stosowany w domo-
wej medycynie jako środek podwyższający odporność or-
ganizmu oraz przy chorobach górnych dróg oddechowych 
i przeziębieniach. Różni się on smakiem w zależności od 
okresu zbioru, a pozyskiwany jest zarówno z nektaru, jak 
i spadzi. Do dziś pasieka ekologiczna „EKO BARĆ”, w któ-
rej produkuje się miód leśny niezmiennymi od lat metodami, 
mimo wielu przeobrażeń zachowała tradycyjny charakter. Jej 
miód cieszy się doskonałą renomą wśród konsumentów, cze-
go dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia na lokalnych 
i ogólnopolskich konkursach oraz targach.

Syrop z kwiatów czarnego bzu

Rośliny od zawsze towarzyszyły człowiekowi jako źró-
dło pożywienia, odgrywały też istotną rolę w walce z choro-
bami i w zachowaniu zdrowia. Zbierane podczas lata zioła 

Szmurowana gęś  
i syrop z czarnego bzu
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były nieodłącznym składnikiem każdej domowej apteczki. 
Sporządzano z nich soki, odwary oraz nalewki. Bez czarny 
zaliczany jest do najstarszych roślin leczniczych, a jego owo-
ce i kwiaty były doceniane w lecznictwie od niepamiętnych 
czasów. Bez czarny występuje powszechnie na terenie Ko-
ciewia, rośnie dziko na skraju lasów, przy domach i zagro-
dach. Od dawna wykorzystywano go na tym terenie w do-
mowym przetwórstwie do przyrządzania soków, konfitur, 
powideł, nalewek, wina. Bory Tucholskie to kraina silnie 
zalesiona, gleby są tu nieurodzajne, przeważnie piaszczyste, 
mało przydatne dla rolnictwa. To właśnie tutaj firma Fun-
gopol s.j. pozyskuje surowce do wyrobu syropu z kwiatów 
czarnego bzu. Przygotowuje się go ze zbieranych wiosną 
kwiatów, bogatych w witaminę C.

Nalewka ze świętojonki (czerwonej porzeczki)

Dawniej domowe nalewki podawano w efektownych 
karafkach, delektowano się ich smakiem, doceniano aro-
mat i barwę napoju. Cieszyły się uznaniem na spotkaniach 
towarzyskich i rodzinnych, serwowane je w długie jesienne 
i zimowe wieczory jako dodatek do kawy, herbaty, ciasta. 
Nalewka porzeczkowa, obok porzeczkowego wina, gala-
retki i kompotu to najczęściej spotykane przetwory z tego 
owocu na terenie Pomorza. Poradniki gospodyń zalecały sa-
dzenie krzewów porzeczkowych w przydomowych ogród-
kach, szczególnie odmiany czerwonej, doskonale nadającej 
się na przetwory i nie wymagającej specjalnych zabiegów 
pielęgnacyjnych. Dojrzałe owoce nadają wyrobom piękną 
czerwoną barwę. Nalewka z czerwonych porzeczek zawiera 
duże ilości witaminy C, co czyni z niej skuteczny środek 
wspomagający przy przeziębieniach. Wieloletnia tradycja 
wytwarzania nalewek sprzyjała niesłabnącemu zaintereso-
waniu tymi szlachetnymi trunkami. Także obecnie w wie-
lu pomorskich domach przyrządza się nalewki z owoców 
porzeczki czerwonej. Na Pomorzu nalewka z czerwonych 
porzeczek nazywana jest również nalewką ze świętojanki 
– to ludowe określenie owocu, które dojrzewa z końcem 
czerwca, na świętego Jana. W tegorocznej edycji konkursu 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” pro-
dukt zaprezentowała Agroturystyka Łapalice.

Dziki łosoś bałtycki 
w galarecie z warzywami
Kuchnia pomorska jest zróżnicowana, co wynika z wielu 

czynników. Specyfika przyrodnicza, nadmorskie położenie 
i przywiązanie do tradycji mieszkańców regionu sprawiły, 
że występuje tu wiele potraw, z których część jest efektem 
przenikania się kultur. Za najbardziej specyficzną cechę 
kuchni kaszubskiej uważa się bogactwo ryb i potraw ryb-
nych. Dość powszechne są polewki sporządzane na bazie 
ryb – zarówno morskich, jak i słodkowodnych. O rybach 

i potrawach z ryb mówi wiele ludowych opowieści i legend, 
a tradycje rybackie zachowały się również w kaszubskich 
strojach czy tańcach. W tym roku komisja konkursowa 
miała okazję spróbować i ocenić kilka propozycji przygo-
towanych właśnie z ryb. Statuetkę otrzymał dziki łosoś 
bałtycki w galarecie z warzywami, zaprezentowany przez 
restaurację Gryfon z Jastarni, której właściciele twierdzą, 
że „na Półwyspie Helskim łososia w galarecie można spo-
tkać na wigilijnym stole częściej niż karpia”.

Trzy pierwsze opisane produkty są zarejestrowane na 
Liście Produktów Tradycyjnych. Więcej informacji o nich 
można przeczytać na stronach: pomorskie.eu w zakładce 
pomorskie smaki i pomorskie.travel.

   SMAKI  REGIONÓW

   SMAKI REGIONÓW
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Śląskie zdobyło aż 31 nagród w konkur-
sie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów”. Przedstawiamy kilka wyjąt-
kowych produktów nagrodzonych Perłą 
i wyjątkowych ludzi, którzy je tworzą.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego od 2001 
roku jest partnerem merytorycznym Polskiej Izby Produk-
tu Regionalnego i Lokalnego, głównego organizatora kon-
kursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. 
We współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolni-
czego w Częstochowie urząd koordynuje finały regionalne 
konkursu, które na przestrzeni lat wyłoniły wiele lokal-
nych, tradycyjnych i regionalnych produktów, a od 2008 
roku również potraw. Corocznie podczas Wielkiego Fina-
łu Konkursu wręczane są nagrody Perły nominowanym 
przedstawicielom poszczególnych województw. 

 Nasz region może poszczycić się 31 nagrodami przy-
znanymi w części produktowej i gastronomicznej. Dla 
producentów lokalnych specjałów, kół gospodyń wiej-
skich, restauracji czy gospodarstw agroturystycznych już 
sam udział w konkursie jest niewątpliwą atrakcją i wyróż-
nieniem, a uzyskanie nagrody swoistym uhonorowaniem 
zaangażowania w pielęgnowanie tradycji kulinarnych re-
gionu. Wytwórcy tradycyjnych i regionalnych wyrobów 
to pasjonaci, kultywujący rodzinną lub lokalną tradycję, 
którzy kierując się zdobytą wiedzą, doświadczeniem i in-
tuicją, tworzą produkty wysokiej jakości o niepowtarzal-
nych walorach smakowych. Stają się one wizytówką tere-
nu, na którym są wytwarzane oraz elementem promocji 
województwa śląskiego jako regionu o bogatym dziedzic-
twie  kulturowym i różnorodnych tradycjach kulinarnych. 

Tatarczuch – symbol Żarek
Pierwszą Perłę otrzymał ciemny i słodki chleb tatar-

czuch z mąki gryczanej Jadwigi Plesińskiej z Żarek. Tra-
dycja wypieku tego pieczywa przekazywana była skrzętnie 
z pokolenia na pokolenie. Receptura stara, bo już w rodzi-
nie pradziadka pani Jadwigi  wyrabiano pieczywo z mąki 
tatarczanej. Kolejne pokolenie również poznało tajniki 
przygotowywania tatarczucha. Jeden bochen waży około 7 
kilogramów. Dawniej sprzedawany był na porcje, a obecnie 
na wagę. Pieczywo jest zawsze obecne na kramach odpusto-
wych podczas parafialnych uroczystości w Żarkach, Leśnio-
wie oraz okolicznych miejscowościach. Można go kupić na 
miejscowym jarmarku w Żarkach. Podobnie jak żareckie 

                           

Perły śląskiej  
tradycji

Piotr Kohut na Ochodzitej, fot. Centrum Produktu Regionalnego

obwarzanki odpustowe, tatarczuch stał się nieodłącznym 
elementem tradycji kulturowej tych terenów oraz ich sym-
bolem. Pieczywo jest prezentowane i sprzedawane również 
na wielu lokalnych imprezach w województwie. W 2015 
roku tatarczuch zajął III miejsce w ogólnopolskim konkur-
sie „Mój rynek – Mój produkt”  dedykowanym producen-
tom produktów lokalnych, oferowanych na targowiskach, 
które otrzymały wsparcie na realizację projektu „budowa 
lub modernizacja (przebudowa, remont, wyposażenie) lo-
kalnych targowisk” ze środków działania 321 „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. 

Góralski upór bacy Kohuta
Kolejne Perły w latach 2009 i 2010 uzyskały: jagnięci-

na beskidzka oraz bryndza wołoska wędzona wytwarzane 
przez Piotra Kohuta – bacę z Koniakowa. Pan Piotr kon-
sekwentnie i z góralskim uporem realizuje swoje marzenia. 
Jest współorganizatorem i inicjatorem życia kulturalnego 
w regionie Beskidu Śląskiego oraz współinicjatorem wielu 
imprez kulturalnych na terenie Trójwsi Beskidzkiej.  Co-
rocznie w maju organizuje redyk – Miyszani Owiec. Prowa-

Chleb tatarczuch, fot. UMWŚl.
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dzi Centrum Produktu Regionalnego, Centrum Pasterskie 
– Zagrodę Edukacyjną w ramach Ogólnopolskiej Sieci Za-
gród Edukacyjnych.  Jest także jednym z pomysłodawców 
powstania Porozumienia Karpackiego „Karpaty naszym do-
mem”, którego głównym celem jest ochrona i zrównoważo-
ny rozwój Karpat.  Wraz z Urzędem Marszałkowskim Wo-
jewództwa Śląskiego realizuje program Owca Plus, którego 
celem jest przywrócenie tradycyjnego wypasu kulturowego 
owiec na terenie Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej. W 2013 roku – od 11 maja do 14 września z jego ini-
cjatywy odbył się  Redyk Karpacki – tradycyjna wędrówka 
pasterzy  z  owcami przez tereny państw karpackich: Rumu-
nia – Ukraina – Polska – Słowacja – Czechy. 

Piotr Kohut wraz z innymi pasterzami z Polski, Ukrainy 
i Rumunii poprowadził trasą długości około 1200 km (10–
15 km dziennie)  stado składające się z około 300 owiec  
oraz psów, osłów i koni. Redyk Karpacki  został zorgani-
zowany  dla uczczenia wędrówek pasterzy wołoskich, które 
doprowadziły do zasiedlenia Karpat i powstania wspólnej, 
wysokogórskiej kultury pasterskiej, łączącej społeczności 
zamieszkujące Karpaty. Piotr Kohut jest jednym z nielicz-
nych  baców w Polsce, posiadających certyfikaty Unii Eu-
ropejskiej na produkcję tradycyjnych produktów regional-
nych, takich jak oscypek, bryndza, redykołka.   Aktywnie 
uczestniczy w konkursach, wystawach i prezentacjach pro-
duktów tradycyjnych w Polsce i na targach zagranicznych, 
zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody.  

„Klucz do Polskiej Spiżarni” jest uhonorowaniem 
jego zaangażowania w popularyzację tradycji góralskich. 
Wszystkie działania pana Piotra wspiera grono oddanych 
współpracowników  i oczywiście rodzina, dalsza i najbliż-
sza:  żona Maria i dzieci – córki Zosia, Zuzia  i syn Paweł. 

Winnica Mnich z morawskiego szlaku
Z miłości i pasji do wina zrodziła się Winnica Mnich 

we wsi Mnich, położonej na Śląsku Cieszyńskim.  Pań-

   ŚLĄSKIE

Czerwone wina z winnicy Mnich, fot. Aleksander Kotulecki

Bryndza wołoska wędzona, fot. UMWŚl.

stwo Sylwia i Roman Gabrysiowie wykorzystali tradycję 
uprawy winorośli na tym terenie, bowiem winnice ist-
niały tu już kilkaset lat temu, szczególnie na południu 
regionu, gdzie stanowiły koniec winnego szlaku moraw-
skiego. Mnich położony między Strumieniem a Cieszy-
nem nie bez powodu nazywano kiedyś Winogradem. 
Od 2006 roku na obszarze 2,5 ha uprawianych jest 16 
odmian winorośli, w tym Leon Milot, Cascade, Rondo, 
Regent, Aurora, Bianka, Seyval Blanc, Gewurztraminer, 
Hibernal. Produkowane są tu wina białe i czerwone, wy-
trawne i półsłodkie. 

W 2014 roku wino Mnich otrzymało Perłę. Z roku 
na rok przybywa smakoszy tego wina i zainteresowanych 
poznaniem tradycji winiarstwa na Śląsku. Państwo Ga-
brysiowie przygotowali specjalny program zwiedzania 
winnicy, połączonej z degustacją win oraz wiele innych 
atrakcji, m.in. warsztaty artystyczne dla dzieci i  doro-
słych. Winnica Mnich prowadzi zagrodę edukacyjną, 
a głównym tematem zajęć jest winifikacja i uprawa wi-
norośli. Dzielą się one na grupy tematyczne: uprawa 
winorośli, produkcja wina (omawia się wszystkie eta-
py – od zbioru do butelkowania), wybrane zagadnienia 
enologiczne, dobór wina do potraw oraz wino i sztuka, 
podczas których odbywają się plenery malarskie i pre-
lekcje o winiarstwie w sztuce. 

W tegorocznej edycji konkursu państwo Gabrysiowie 
zgłosili esencję z czerwonych winogron, która zdobyła 
uznanie jurorów i otrzymała wyróżnienie w kategorii 
produktów i przetworów pochodzenia roślinnego. Esen-
cja to naturalny sok z czerwonych winogron o konsy-
stencji gęstego syropu, zawierająca wyłącznie naturalne 
cukry oraz resweratrol, słynący z korzystnego wpływu na 
organizm ludzki. Produkt nie zawiera alkoholu (idealny 
dla kierowców), nadaje się do deserów  jako sos, można 
dodawać  go do wody, herbaty, jogurtu itp. 

Opracowała:
Agnieszka Kotwa

Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd  Marszałkowski  Województwa Śląskiego
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Kolejne produkty wpisane na Listę Pro-
duktów Tradycyjnych, różnorodny program 
imprez pokazujących wagę i bogactwo 
kuchni regionalnej, największa Sieć Regio-
nalnego Dziedzictwa Kulinarnego w kraju. 
Województwo warmińsko-mazurskie prio-
rytetowo traktuje swoje kulinarne tradycje 
i ma w tej dziedzinie szczególne osiągnięcia. 

Samorząd województwa warmińsko-ma-
zurskiego od wielu lat realizuje działania, które 
wspierają rozwój sektora żywności naturalnej, 
tradycyjnej, lokalnej i regionalnej. Wsparcie i promocja 
żywności wysokiej jakości to jeden z priorytetów samo-
rządu województwa, bowiem w Strategii rozwoju społecz-
no-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 
do roku 2025 została ona wskazana jako jedna z trzech 
inteligentnych specjalizacji, wyróżniająca nasz region spo-
śród innych województw.

Promocja, wsparcie, współpraca

Od 2010 roku samorząd realizuje w regionie program 
imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tra-
dycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-ma-
zurskiego. Ma on popularyzować kulinarne dziedzictwo re-
gionu oraz pokazać korzystny wpływ współpracy pomiędzy 
producentem, przetwórcą, restauratorem a konsumentem. 
Warmia i Mazury starają się wspierać zarówno produkcję 
wysokotowarową, jak i regionalną żywności wysokiej jako-
ści. W rozwoju tej drugiej mamy szczególne osiągnięcia. 

– Jesteśmy pierwszym regionem, który został włączony 
do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinar-
nego pod nazwą „Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury, 
Powiśle”. Nasza regionalna sieć jest jedną z największych 
w Europie i największą w Polsce – mówi marszałek woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. 
– W czasach, gdy rynek zalewa żywność wysoko przetwo-
rzona, trzeba wskazywać konsumentom alternatywę w po-

staci żywności, której produkcja i przetwarzanie wpisuje się 
w historię regionu, odbywa się na jego terenie i jednocze-
śnie stanowi naszą niezaprzeczalną tradycję. 

W tym roku Warmia i Mazury mogą pochwalić się 
kolejnymi produktami wpisanymi na Listę Produktów 
Tradycyjnych prowadzoną przez ministra rolnictwa i roz-
woju wsi. Znalazły się na niej miody Ziemi Oleckiej oraz 
unikatowy kawior ze szczupaka, który znowu wraca do 
łask i stanowi w menu niektórych mazurskich restauracji 
wyjątkowy rarytas. Coraz więcej osób wie, że już w wie-
kach średnich w Rosji kawior szczupakowy był bardziej 
ceniony niż jesiotrowy.

Na Warmii i Mazurach mamy również produkty mo-
gące poszczycić się znakiem „Jakość Tradycja”. W ubie-
głym roku podczas targów „Smaki Regionów” w Poznaniu 
do tego systemu dołączył Browar Kormoran z Olsztyna 
z wielokrotnie nagradzanym porterem warmińskim.

Festiwal Dziedzictwa Kulinarnego  
Warmii, Mazur i Powiśla

Większość wydarzeń kulinarnych z tegorocznego ka-
lendarza mamy już za sobą. 27 sierpnia na olsztyńskim 
zamku odbyła się najważniejsza impreza prezentująca cały 
dorobek w tej dziedzinie – Festiwal Dziedzictwa Kulinar-
nego Warmii, Mazur i Powiśla. Z roku na rok festiwal 
gromadzi coraz większą rzeszę wielbicieli i smakoszy tra-
dycyjnej kuchni. Na dziedzińcu zamku w Olsztynie od-

Tysiąc jezior,  
tysiąc smaków

Na zdjęciach od lewej: sandacz w ogrodzie warzyw, Stary Folwark, Tumiany; kawior ze szczupaka, Mirosław Gworek – Firma Handlowo-Usługowa Gościniec, 
Głodowo k. Rucianego Nidy; Miody Ziemi Oleckiej – Gospodarstwa Pasieczne: „Mazurska Pasieka” Szymon Kalejta,  „Pasieka Jurewicz”, Waldemar Jurewicz

Firma Gastronomiczna Krys-Stan z Olsztyna - kociołek leśny oraz pieczeń z dzika, I miejsce 
podczas finału regionalnego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” w 2009 roku
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były się pokazy kulinarne połączone z degustacją potraw 
regionalnych. Były pierogi z gęsiną, babka ziemniaczana 
oraz zupa gulaszowa, wykonane przez przedsiębiorstwa 
należące do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Pokazom ku-
linarnym towarzyszyły prelekcje na temat ziół, napojów 
regionalnych, miodów oraz lodów naturalnych. Podczas 
imprezy można było kupić na kiermaszu regionalne pro-
dukty, w tym: sery z mleka koziego, tra-
dycyjne wędliny, pieczywo, oleje tłoczo-
ne na zimno oraz regionalne piwa.

Laureaci XVI regionalnej  
edycji konkursu  

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo  
– Smaki Regionów”

Festiwalowi towarzyszył finał re-
gionalny konkursu „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów”, pod-
czas którego dwie komisje konkursowe 
dokonały wyboru najlepszego produktu 
i potrawy. Konkurs na najlepszy regio-
nalny produkt żywnościowy podzielony 
został, zgodnie z regulaminem, na ka-
tegorie.

W kategorii produkt regionalny 
pochodzenia zwierzęcego uznanie ju-
rorów i I miejsca zdobyły produkty:
 Szynka wędzona, Zakład Wędliniar-
ski Flis-Pol z Miłomłyna,  Kiełbasa 
kasztelana, Zakład Przetwórstwa Mię-
snego Gołogóra,  Miód wielokwiato-
wy z Margrabowa, Pasieka Hodowlana 
KRIR z Olecka,  Miód lipowy, Halina 
Smyk z Pieniężna,  Miód rzepakowy, 
Gospodarstwo Pasieczne Miody Wileń-

Nominacje do nagrody Perła 2016 w kategorii produkt otrzymali:
 Szynka wędzona, Zakład Wędliniarski Flis-Pol z Miłomłyna,
 Kiełbasa kasztelana, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Gołogóra,
  Miód wielokwiatowy z Margrabowa, Pasieka Hodowlana KRIR 

z Olecka,
 Porter warmiński, Browar Kormoran z Olsztyna (na zdj. powyżej)
  Miód pitny „Dwójniak Nidzicki” z Wytwórni Win i Miodów Pitnych 

Almes Sp. z o.o. z Nidzicy

Nominacja do Perły w kategorii najlepsza potrawa regionalna 
  Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Stary Folwark z Tumian za 

karmuszkę oraz sandacza w ogrodzie warzyw.

skich z Rogit k. Braniewa,  Miód pszczeli nektaro-
wy pochodzący z chabru i lipy drobnolistnej, Pasie-
ka Wędrowna Jan i Remigiusz Pleszkun z Olsztyna.

W kategorii produkt regionalny pochodze-
nia roślinnego zwyciężyły:
 Ocet jabłkowy z linii Ocet z Olsztynka, OCTIM 
Wytwórnia Octu i Musztardy z Olsztynka,  Chleb 
żytni staropolski z pestkami dyni, Gminna Spółdziel-
nia Samopomoc Chłopska, Piekarnia Dźwierzuty.

W kategorii napoje regionalne I miejsca 
zdobyły:
 Porter warmiński, Browar Kormoran z Olsz-
tyna,  Miód pitny „Dwójniak Nidzicki” z Wy-
twórni Win i Miodów Pitnych Almes Sp. z o.o. 
z Nidzicy,  „Bairille Honey Distillate”, Mazur-
skie Miody, Tomaszkowo.

Jednocześnie jury wyróżniło dodatkowo dwa 
produkty: 
 Udziec z dzika, Zakład Masarski Zbigniew 

Rolka z Małdyt,  Olej rzepakowy tłoczony na zimno 
z czosnkiem i papryczką habanero Marek Bieżuński, Fit-
ness Natura Polska z Ostródy.

W części gastronomicznej do konkursu przystąpiły 
cztery ekipy. Laureaci konkursu na najlepszą potrawę 
regionalną:

I miejsce oraz Puchar Marszałka Województwa War-
mińsko-Mazurskiego zdobył Ośrodek Szko-
leniowo-Wypoczynkowy Stary Folwark z Tu-
mian za karmuszkę oraz sandacza w ogrodzie 
warzyw,

II miejsce – Bar Młyn z Bań Mazurskich za 
zupę grzybową z łazankami oraz kartacze,

III miejsce – załoga reprezentująca Karcz-
mę Krys-Stan z Olsztyna, która przygotowała  – 
czerninę z gęsi podaną z szarymi kluchami oraz 
pieczeń z dzika.

Wyróżnienie otrzymała Restauracja Stella 
z Sząbruka koło Tomaszkowa za krupnik war-
miński z grzybami oraz sandacza na rabarbarze 
z jajem sadzonym.

Na zdjęciach z lewej: bezpłatna degustacja potraw kuchni mazurskiej i warmińskiej 
na dziedzińcu olsztyńskiego zamku podczas Festiwalu Dziedzictwa Kulinarnego War-
mii, Mazur i Powiśla; z prawej  zwycięska ekipa ze Starego Folwarku
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                       WIELKOPOLSKIE   

Województwo wielkopolskie położone jest 
na nizinnych terenach dorzeczy trzech rzek: 
Warty, Noteci i Prosny. Dzięki pięknym krajo-
brazom, licznym jeziorom, lasom i wzgórzom 
region jest bardzo atrakcyjny dla osób zaintere-
sowanych aktywnym wypoczynkiem. Ponadto w Wielko-
polsce turyści mogą znaleźć miejsca związane z dziedzic-
twem kulturowym i kulinarnym naszego kraju. Niektóre 
potrawy nierozerwalnie związane są z rejonem ich wytwa-
rzania, a ich receptury przekazywane są z pokolenia na po-
kolenie. Każdy region może poszczycić się charakterystycz-
ną dla siebie kuchnią, powstałą w wyniku wielowiekowych 
doświadczeń kulinarnych. Wytwarzanie zdrowej, tradycyj-
nej żywności, z wykorzystaniem lokalnych surowców, od-
bywa się przede wszystkim w małych przedsiębiorstwach. 
Niestety mali producenci w zderzeniu z przemysłowym 
systemem produkcji żywności, w której liczą się tylko eko-
nomiczne korzyści, często przegrywają. Dlatego między 
innymi z potrzeby niesienia pomocy takim podmiotom 
zrodził się projekt pn. Europejska Sieć Regionalnego Dzie-
dzictwa Kulinarnego. Obecnie należą do niej 44 regiony 
z 13 państw Europy, w tym 10 województw z Polski.

Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego powstała 
w 1994 roku, kiedy to władze lokalne duńskiego Born-
holmu oraz szwedzkiej południowo-wschodniej Skanii 
zaczęły rozwijać współpracę producentów żywności z obu 
obszarów. W 1995 roku zdecydowano, że należy specjalnie 
oznakować produkowaną żywność i pozwolić wytwórcom 
na wykorzystanie tych oznaczeń w celach marketingowych. 
Współpraca transgraniczna obu regionów zacieśniała się, 
poprawiały się wyniki finansowe zaangażowanych w nią 
przedsiębiorstw, a o lokalnych specjałach zrobiło się gło-
śno nie tylko w Szwecji i w Danii. Do projektu dołączyła 
niemiecka wyspa Rugia oraz polskie Świnoujście. W 1997 
roku inicjatywa uzyskała poparcie Komisji Europejskiej, 
w konsekwencji czego Sieć zaczęła nabierać coraz bardziej 
międzynarodowego charakteru. Wielkopolska dołączyła do 
tego grona w 2008 roku. 

Główną ideą Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne-
go jest zachowanie dziedzictwa kulinarnego i podkreślenie 
odrębności regionalnej poszczególnych rejonów Europy, 
co jest szczególnie ważne przy obecnej globalizacji rynku 
żywności, opartym na przemysłowym systemie produkcji. 
Dziedzictwo kulinarne stanowi jeden z obszarów pozwa-
lających na wyróżnienie się i zbudowanie potencjału tury-
stycznego regionu: lokalne smaki są czymś, co przyciąga 

Wielkopolska Sieć 
podbija Europę

turystów, co powoduje, że chcą wracać w dane miejsce. 
Doskonale sprawdza się to na przykładzie Wielkopolski, 
która aktywnie rozwija swoją działalności w obrębie Sieci. 
W latach 2009-2016 liczba członków w regionie wzrosła 
z 9 do 122.

Podstawowym celem Europejskiej Sieci Regionalnego 
Dziedzictwa Kulinarnego jest ułatwienie konsumentom 
i turystom odnalezienia miejsc, w których produkuje się 
i sprzedaje tradycyjną żywność regionalną. Z kolei podmio-
ty należące do Sieci mogą liczyć na poprawę rozpoznawal-
ności swojej marki i zwiększenie zbytu oferowanych przez 
siebie produktów. Restauratorzy i  producenci żywności 
dostrzegają w tym szansę na odniesienie biznesowego suk-
cesu. Korzyści z członkostwa wiążą się m.in. z działaniami 
promocyjnymi koordynowanymi na szczeblu regionalnym 
i europejskim. Istotnym elementem jest tutaj wspólne logo 
pojawiające się na wszystkich opakowaniach produktów 
sprzedawanych przez przedsiębiorstwa zrzeszone w Sieci, 
jak również znajdujące się w kartach menu przy potrawach 
w obiektach gastronomicznych. W szerszym kontekście 
rola Sieci to promowanie zdrowego stylu życia i tradycyj-
nych smaków. Domeną żywności wytwarzanej w oparciu 
o regionalne tradycje jest fakt, że jest to żywność naturalna, 
bez żadnych sztucznych dodatków.

Dzięki uczestnictwu w Sieci każde przedsiębiorstwo 
może liczyć na działania promocyjne podejmowane 
przez samorządy województw. Jedną z form promocji 
jest umieszczenie na liście członków Sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego, która publikowana jest na stronie interne-
towej województwa, oraz dodanie do internetowej bazy 
podmiotów należących do Europejskiej Sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego. Istotną rolę w promowaniu firm zrzeszo-
nych w Sieci odgrywają przedsięwzięcia organizowane 
przez samorząd województwa. Szereg wydarzeń związa-
nych z obszarami wiejskimi, zarówno w Polsce, jak i poza 
granicami kraju, sprzyja prezentacji regionalnego dzie-
dzictwa kulinarnego. Przykładem działań promocyjnych 
w Wielkopolsce jest zapraszanie członków Sieci do pre-
zentowania swoich produktów i współorganizacji stoisk 
targowych  m.in.: w Berlinie (Grüne Woche),  Kielcach 

Na zaproszenie Krzysztofa Grabowskiego gościem forum Sieci Dzie-
dzictwa Kulinarnego był Robert Makłowicz
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(Agrotravel), Poznaniu (Smaki Regionów), jak również 
podczas dożynek prezydenckich w Spale oraz dożynek 
wojewódzkich. Z kolei już w 2017 roku Wielkopolska 
będzie gospodarzem Europejskiego Forum Sieci Dzie-
dzictwa Kulinarnego. Wówczas wszyscy europejscy pro-
ducenci zrzeszeni w Sieci będą gościli w naszym regionie.

 Jak podkreśla wicemarszałek województwa wielko-
polskiego Krzysztof Grabowski, nie są to jedyne działania 
służące promocji członków Sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego Wielkopolska. – Naszą Sieć promu-
jemy nie tylko w kraju, ale i za granicą, ponieważ 
chcemy propagować to, co jest najlepsze, regio-
nalne, tradycyjne. Samorządowi województwa 
bardzo na tym zależy – podkreśla.

Poza wymienionymi atutami wynikającymi 
z przynależności do Siedzi Dziedzictwa Kuli-
narnego Wielkopolska warto wspomnieć rów-
nież o innych korzyściach. Udział w projekcie 
daje bowiem możliwość zamieszczania bezpłat-
nych reklam w materiałach publikowanych 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego. Wydany został katalog w ca-
łości poświęcony promocji członków wielko-
polskiej Sieci, a ponadto na bieżąco prowadzona 
jest zakładka internetowa na stronie urzędu oraz profil 
na Facebooku o nazwie „Sieć Dziedzictwa Kulinarnego 
Wielkopolska”.

 Urząd Marszałkowski organizuje corocznie Forum 
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, stwarza-
jąc wszystkim podmiotom okazję do integracji, wymia-
ny doświadczeń i poglądów oraz dyskusji nad przyszłym 
kształtem Sieci. Forum stanowi również jedną z okazji do 
uroczystego przyjęcia nowych członków. – For-
muła projektu jest otwarta i zakłada możliwość 
przyjmowania kolejnych podmiotów chcących 
włączyć się we wspólne dzieło promocji naszego 
pięknego regionu. Wielkopolska może poszczycić 
się bogatymi tradycjami kulinarnymi i potrawa-
mi unikalnymi w skali Europy. Wszystkich zain-
teresowanych serdecznie zachęcam do składania 
wniosków o członkostwo w Sieci – mówi wice-
marszałek województwa wielkopolskiego Krzysz-
tof Grabowski. 

Przykład Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska 
pokazuje, że sukces w branży spożywczej nie zawsze musi 
wynikać z innowacji, postępu technologicznego i produkcji 
na masową skalę. Dobry produkt może powstać również 
w tradycyjnych warunkach, na bazie dobrze znanych, choć 
często zapomnianych przepisów. Walory smakowe i zdro-
wotne tak wytworzonej żywności są dla konsumentów nie 
do przecenienia. Zachęcamy producentów rolnych, prze-

twórców żywności, których  wyroby powstają na bazie wiel-
kopolskich surowców, a także restauracje, lokalne sklepy, 
które w swojej ofercie proponują wielkopolską, naturalną 
żywność, do przystąpienia do Sieci Dziedzictwa Kulinarne-
go Wielkopolska. Aby zostać członkiem Sieci, należy zło-
żyć wniosek do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu. Naprawdę warto!  

   WIELKOPOLSKIE

   SMAKI REGIONÓW
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Nowi członkowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska

Informacje dotyczące Sieci:
Koordynator Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska 

– Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Siedziba Departamentu: al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
sekretariat – V piętro, część B, pokój 564

tel. 61 626 65 00/36, fax 61 626 65 01
www.culinary-heritage.com – wersja angielska

www.facebook.pl/siecdziedzictwawielkopolskiego – wersja polska
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Dzięki inicjatywie opolskiego samorządu wojewódz-
kiego – po sześciu latach starań – krupnioki śląskie 
uzyskały europejski certyfikat Chronione Oznaczenie 
Geograficzne.

 
Komisja Europejska Rozporządzeniem Wykonaw-

czym nr 2016/984 z dnia 7  czerwca  2016 roku zareje-
strowała w  rejestrze chronionych nazw pochodzenia 
i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę krupnioki 
śląskie – jako produkt o Chronionym Oznaczeniu Geo-
graficznym (ChOG).

Z inicjatywą przystąpienia do prac nad uzyskaniem 
certyfikatu Chronione Oznaczenie Geograficzne dla tego 
produktu wystąpił Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego w 2011 roku. Do współpracy zaproszono 
przetwórców mięsa z województwa opolskiego oraz za-
trudniono eksperta z Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu – dr Macieja Oziembłowskiego. Ze względu 
na charakter produktu i obszarów jego wytwarzania do 
współpracy zaproszono samorząd województwa śląskiego 
oraz przetwórców mięsa z  obu regionów w 2012 roku. 
Oba samorządy wspierały prace nad przygotowaniem 
wniosku dla  produktu krupnioki śląskie oraz utworze-
niem stowarzyszenia uprawnionego do złożenia wniosku 
do Komisji Europejskiej. 

W grudniu 2013 roku zostało założone Stowarzysze-
nie Krupnioki Śląskie, w skład którego weszli producenci 
krupnioków śląskich z województwa opolskiego i ślą-

Krupnioki śląskie 
zarejestrowane

skiego. Mając osobowość prawną, stowarzyszenie złożyło 
wniosek o uzyskanie certyfikatu Chronione Oznaczenie 
Geograficzne do  Komisji Europejskiej poprzez ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi.

Wniosek o rejestrację krupnioków jako Chronionego 
Oznaczenia Geograficznego został ostatecznie opubliko-
wany w dniu 20 lutego 2016 roku w Dzienniku Urzędo-
wym Komisji Europejskiej.

W związku z brakiem sprzeciwów produkt krupnio-
ki śląskie został zarejestrowany 7 czerwca 2016 roku jako 
Chronione Oznaczenie Geograficzne. 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje 
wiele działań promujących krupnioki śląskie. Obejmują 
one udział ich wytwórców w różnego rodzaju festynach, 
targach, wyjazdach, szkoleniach, m.in. konkursie „Na-
sze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, odby-
wającym się w ramach Pikniku Ekologicznego 3 lipca 
w Muzeum Wsi Opolskiej, Targach POLAGRA FOOD 
w dniach 24–27 września w Poznaniu. Podczas tych 
przedsięwzięć promowane są krupnioki śląskie wytwarza-
ne przez opolskich przetwórców metodami tradycyjnymi, 
nie przemysłowymi. 
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Hekele, strucle  
i kompot z kramlików

Tegoroczny finał regionalny konkursu „Na-
sze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”  
w województwie opolskim odbył się jak co roku w Muzeum Wsi 
Opolskiej.  Dwie komisje konkursowe oceniały produkty i po-
trawy regionalne wywodzące się zarówno z dziedzictwa śląskiego,  
jak i kresowego. Do konkursu zostało zgłoszonych 37 produktów 
w czterech kategoriach: produkty i przetwory pochodzenia zwie-
rzęcego, produkty i przetwory pochodzenia roślinnego, napoje re-
gionalne oraz produkty mieszane. Przyznanych zostało 11 nagród 
oraz 8 wyróżnień. Ponadto jury przyznało nominacje do nagrody 
Perła 2016.

Nagrody otrzymali: Grzegorz Ptak – za szynkę Krysi; Jerzy Wilk 
– za schab wiśniowy; Beata Machoń  (Związek Śląskich Kobiet Wiej-
skich w Kórnicy) za hekele, czyli sałatkę śledziową; Sabina Blaut za ser 
kozi dojrzewający; Szczepan Mały za miód faceliowy; Maria Przysiężnik 
(KGW Zawiszyce) za korniszony w zalewie słodko-kwaśnej;  Zofia Ry-
bicka za drożdżowiec z rabarbarem truskawkowym i kruszonką;  Ger-
truda Drost (ZŚK W Żużela) za struclę z powidłami; Lidia Fronia za sy-
ro-mak; Renata Polok (ZŚKW Dobieszowice) za ostrężynówkę; Teresa 
i Norbert Kern za napój ziołowo–jabłkowy.

Nominacje do nagrody Perła 2016 otrzymali: Jerzy Wilk za salce-
son gospodarza; Teresa i Norbert Kern za kompot z kramlików i Ge-
rard Kosytorz za pietrasovkę borówkową oraz restauracja „Niebo w 
gębie”  za żur śląski i roladę (zraz wołowy) z kluskami śląskimi.

Szynka Krysi Schab wiśniowy

Miód faceliowy

Ser kozi dojrzewający

Drożdżowiec Syro–mak Strucla z powidłami

Kompot z kramlików

Pietrasovka borówkowa
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Mówi JAROSŁAW RZEPA, wicemarszałek woje-
wództwa zachodniopomorskiego:

Zachodniopomorskie dzięki swojemu położeniu geo-
graficznemu, niezwykłej przyrodzie oraz zabytkom zali-
czane jest do najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów 
Europy. Prawie 185-kilometrowe wybrzeża z pięknymi, 
otulonymi pasem wydm i lasów plażami, ponad 1400 je-
zior o powierzchni od 1 ha oraz liczne lasy nadają regiono-
wi niezwykły charakter. 

Turyści wędrujący po regionie szukają miejscowego je-
dzenia. A regionalna kuchnia Pomorza Zachodniego swój 
niepowtarzalny charakter zawdzięcza ludności napływo-
wej, która osiedliła się na tych terenach po II wojnie świa-
towej. Przybysze przywieźli tu produkty i potrawy, które na 
stałe wkomponowały się w określone rejony województwa. 
Tworzą one unikatowy szlak kulinarny. W ostatnich latach 
uzupełniany jest przez „smaki zastane”, zapomniane pro-
dukty i potrawy przedwojennych mieszkańców regionu. 

Na popularność regionalnych produktów i potraw wpły-
wają, według mnie, dwa czynniki: moda i poszukiwanie. 
Moda na jedzenie regionalne to przede wszystkim wzrost 
zainteresowania i sięganie po produkty naturalne, ekolo-
giczne, tradycyjne. Mówiąc o poszukiwaniu, mam na myśli 
powrót do smaków dzieciństwa, sięganie do naszej „pamięci 
kulinarnej”. W tych poszukiwaniach stara się pomóc Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. 
Wspieranie wytwórców produktów tradycyjnych, regional-
nych i lokalnych, pomoc w przygotowywaniu różnego typu 
wniosków służących promocji ich wyrobów (certyfikacja, 
wpis na LPT itp.), dopłata do 
stoisk na kiermaszach i targach, 
a także inne rodzaje dofinanso-
wania to tylko kilka z listy dzia-
łań urzędu.

Organizujemy lub współor-
ganizujemy imprezy, na których 
regionalne jedzenie jest prezen-
towane i sprzedawane. Bardzo 
wspieramy promocję ryb, waż-
nego bogactwa Zachodnio-

                           

pomorskiego. W województwie organizowane są m.in. 
Myśliborskie Dni Karpiowe, Święto Śledzia Bałtyckie-
go, Żabnickie Lato z Rybką. W Nowym Warpnie mamy 
Święto Leszcza, Węgorzyno szczyci się Świętem Węgorza, 
a Dziwnów  imprezą pn. Ster na Dziwnów, wydarzeniem 
morskim połączonym z Festynem Rybaka. Zależy nam na 
rozwoju Targu Rybnego. Przez wieki kwitł na szczecińskim 
brzegu Odry, dzisiaj wrócił na statku Ładoga, na stałe przy-
cumowanym do wybrzeża. Wspieramy rozwój sklepów, 
przetwórni ryb oraz gospodarstwa rybackie.

Wprawdzie nasz region „rybą stoi”, ale mamy też Leśne 
Smaki czy Potrawy z Grzybów w Drawnie, które promują 
bogactwo zachodniopomorskich lasów.

Kolejne edycje ogólnopolskiego konkursu „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” przynoszą no-
we-stare odkrycia. Pielęgnowane w domach, zachowane 
w rodzinnych przepisach wychodzą do ludzi i zostają 
w ich pamięci. Cieszy nas każda Perła, polski „kulinarny 
Oskar” . Większość „perłowych” potraw i produktów żyje 
i ma się dobrze, produkowana i sprzedawana albo dostęp-
na w restauracjach.

Już po raz trzeci Wydział Rolnictwa i Rybactwa UMWZ 
organizuje konkurs „Poszukiwacze Smaków”. Konkurs 
skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachęca 
uczestników do: „poszukiwania produktów/potraw  trady-
cyjnych, charakterystycznych dla danej rodziny, miejscowo-
ści, regionu; wskazania kulinarnych odrębności kulturowych 
pielęgnowanych  w rodzinnych domach; kultywowania toż-

samości regionalnej; pielęgnowania ku-
linarnych więzi międzypokoleniowych; 
poszukiwanie produktów/potraw. Do 
tegorocznej edycji zgłosiły się 52 szkoły. 
Takie zainteresowanie wśród młodych 
ludzi dobrze wróży naszym produktom 
i potrawom regionalnym.

Wysłuchała: Grażyna Kurpińska

Zdjęcia:  
Archiwum UrzęduMarszałkowskiego  

Woj. Zachodniopomorskiego 

Sięgamy do kulinarnej 
pamięci

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Artykuł opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020: Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi.
Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Nowoczesność 
zgodna 
z tradycją

Gdy w 1913 roku powstawała Okrę-
gowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Krasnymstawie, mleko dostarczało 
do niej 40 rolników. Przerabiano je 
w urządzeniach z ręcznym napędem. 
Dziś to nowoczesna firma o rozpozna-
walnej marce, największy producent 
branży mleczarskiej w regionie i dzie-
siąty w kraju.

Działalności spółdzielni nie przerwała 
II wojna światowa. W 1957 roku powo-
łano Okręgową Spółdzielnię Mleczarską 
z siedzibą w Zażółkwi koło Krasnegostawu. Kolejne lata 
to okres rozbudowy zakładu i inwestowania w coraz no-
wocześniejsze linie produkcyjne. Szybko rosło grono rol-
ników – dostawców mleka, którzy dowozili je do coraz 
liczniejszych punktów skupu. Ponieważ rósł skup mleka, 
trzeba było racjonalnie go zagospodarować, dlatego spół-
dzielnia zdecydowała się na budowę proszkowni, którą 
oddano do eksploatacji w 1974 roku. Kolejne lata rodziły 
nowe potrzeby, stąd dziesięć lat później powstał zakład 
specjalizujący się w wytwarzaniu mleka spożywczego, ma-
sła oraz twarogu. Dzięki konsekwentnej strategii Okręgo-
wa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie zbudowała 
rozpoznawalną i cenioną markę firmy. W 2003 roku po-
łączyła się z OSM w Lublinie, a w 2004 roku z Zamojską 
Spółdzielnią Mleczarską.

Dziś OSM Krasnystaw to firma, która odbiera mle-
ko od ponad 2000 dostawców ze wszystkich powiatów 
województwa lubelskiego, zatrudnia blisko 600 
pracowników, przetwarza rocznie 160 
mln litrów mleka i dynamicznie 
zwiększa swoje przychody. To 
największy producent bran-
ży mleczarskiej w regionie. 
Nieustannie inwestuje w swój 
rozwój, wprowadza nowoczesne 
rozwiązania i technologie, które 
mają wzbogacić asortyment wy-
robów i zapewnić ich najwyższą 
jakość. Dzięki temu spółdzielnia 
pod względem produkcji i jakości 
swoich wyrobów mieści się w pierw-
szej dziesiątce w kraju.

Zsiadłe mleko nagrodzone

17 lipca 2016 roku na regionalnym finale wojewódz-
twa lubelskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
– Smaki Regionów” OSM Krasnystaw zaprezentowała 
zsiadłe mleko. Był to bardzo dobry pomysł, bowiem pro-
dukt znalazł uznanie jury, otrzymując I nagrodę. 

Przyznanie tak znaczącej nagrody było uzasadnio-
ne, zdaniem jury, odwołaniem się do dawnej, tradycyj-
nej receptury, brakiem w zsiadłym mleku jakichkolwiek 
konserwantów i wykorzystaniem najlepszych surowców 
z najczystszych rejonów Lubelszczyzny. Mleko rywalizo-
wało z ponad 140 tradycyjnymi specjałami, które przy-
wiozło na konkurs ponad 100 producentów.

Zdaniem Krzysztofa Bortackiego, kierownika Działu 
Handlu i Marketingu spółdzielni, zsiadłe mleko produ-
kowane tak jak przed laty przebojem zdobyło podniebie-

nia ogromnej liczby konsumentów. 
Informacja z ostatniej chwi-
li: kierownictwo i pracownicy 
OSM w Krasnymstawie po-
stanowiło ubiegać się o prawo 
używania Znaku „Jakość Tra-

dycja”. Znak ten przyznawany 
jest przez Kapitułę  uznanego 
przez ministra rolnictwa i rozwo-
ju wsi  Krajowego Systemu Jako-
ści Żywności „Jakość Tradycja”. 
System jest notyfikowany przez 

Komisję Europejską. 

Tekst: Jan Zwoliński

   DOBRE PRAKTYKI
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4 czerwca w Centrum Techniki Kulinarnej DORAM 
w Warszawie odbył się finał V edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu dla ponadgimnazjalnych szkół gastro-
nomicznych na najlepszy przepis kulinarny wyko-
rzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące 
o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia 
(ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) 
oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS), 
którego pomysłodawcą i organizatorem jest Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem konkursu jest popularyzacja oraz rozpowszech-
nianie wiedzy na temat produktów regionalnych i tradycyj-
nych zarejestrowanych w unijnym systemie Chronionych 
Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficz-
nych oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności.

Finałowe potrawy przygotowali autorzy 10 najlep-
szych przepisów, które oceniła komisja konkursowa.  
Zgodnie z regulaminem konkursu, komisja oceniała po-
trawy na podstawie przyjętych kryteriów: pomysłowość 
i kreatywność przepisu, walory organoleptyczne, dobór 
składników, pracochłonność i prezentacja potrawy. Nad 
odpowiednim przygotowaniem stanowiska pracy, czysto-
ścią pracy, dbałością o surowce, zachowaniem prawidło-
wych technik kulinarnych i procesów technologicznych, 
przestrzeganiem receptury, sprzątnięciem stanowiska oraz 
brakiem opóźnienia w czasie pracy czuwała komisja tech-
niczna składająca się z techników kulinarnych.

Po naradzie komisji konkursowej oraz komisji tech-
nicznej ogłoszono i nagrodzono zwycięzców konkursu.

Nagrody główne zdobyli:
I miejsce – Julia Krawceniuk i Mikołaj Augustyniak 

pod opieką Małgorzaty Węglewskiej, Zespół Szkół Ga-

stronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego w Łodzi, 
przepis na Comber z jagnięciny podhalańskiej w pestkach 
dyni, z musem rabarbaru i truskawki kaszubskiej, przy-
prawiony miodem kurpiowskim, podany z puree z bata-
tów z czarną soczewicą i szparagami

II miejsce – Kinga Brataniec i Weronika Matała pod 
opieką Lucyny Prorok, Zespół Szkół Zawodowych im. 
K. Pułaskiego w Gorlicach, przepis na Śliwkę zanurzoną 
w cieście marchewkowym, otuloną wanilią i białą czeko-
ladą z listkiem mięty

III miejsce – Kamil Piotrowski pod opieką Grzegorza 
Papiewskiego, Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Ar-
mii Wojska Polskiego w Łodzi, przepis na  Polędwiczkę 
wieprzową z ziemią orzechową, na puree z batatów i mar-
chwi, sosem wiśniowym na wędzonych śliwkach z rozma-
rynem i chipsem z kaszy jaglanej

Wyróżnienia otrzymali:
Monika Kucharska pod opieką Rajmunda Króli-

ka, Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Wałbrzychu, przepis na  Jagnięcinę po staropolsku na 
puree z selera w sosie śliwkowym

Kacper Bejlik i Kacper Chalecki pod opieką Alicji 
Skoczylas, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Wincentego Witosa w Suwałkach, przepis na Łososia 
marynowanego w trójniaku i miodzie z Łoździejszczyzny 
i Sejneńszczyzny z puree z pasternaku i bryndzy z sosem 
pomarańczowo-szafranowym

Ida Popis pod opieką Grażyny Kondek, Zespół Szkół 
Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, przepis 
na Miodową jagnięcinę z puree z papryki i ciecierzycy, ciast-
kiem selerowym, bobem z migdałowym fenkułem, emulsją 
miętową, sosem z bryndzy z czekoladą i pianką z jagód.

Gratulujemy!

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych na najlepszy przepis 
kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako ChNP, ChOG i GTS  

Comber z jagnięciny najlepszy! 

I miejsce  – comber z jagnięciny II miejsce – śliwka zanurzona w cieście marchewkowym III miejsce – polędwiczka wieprzowa
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LUBELSKIE
Żeberka wieprzowe na kaszy z dudkami (1)
Składniki: żeberka wieprzowe, kasza gryczana, płucka 

wieprzowe (dudki), jabłko, cebula, czosnek, kurki, przy-
prawy.

Żeberka podzielić na mniejsze części, cebulę pokro-
ić w plasterki, czosnek rozgnieść, obrane  jabłko pokroić 
w plasterki. Wszystkie składniki dusić, aż żeberka będą 
miękkie. Posolić i popieprzyć. Ugotowane płucka zmielić. 
Kaszę gryczaną ugotować. Obydwa składniki dokładnie 
wymieszać. Kurki udusić na maśle. Podawać z dodatkiem 
ogórków kiszonych.

LUBUSKIE
Wojnowski sandacz w wojnowskim serze (2)
Składniki: sandacz, ser kozi długo dojrzewający (ok. 10 

miesięcy), ser zgliwiały kozi lub krowi (ok. 1 miesiąc), białe 
półwytrawne wino, masło, sól, pieprz.

Oskrobać, wypatroszyć i odfiletować sandacza. Na-
stępnie pokroić w półdzwonki. Doprawić solą i pieprzem. 
Odstawić w chłodne miejsce na ok. godzinę. 

Sos: Ser kozi długo dojrzewający rozpuścić w gorącym 
naczyniu, po czym dodać ser zgliwiały. Doprowadzić do 
płynnej masy. Dodać wino i mieszać ok. 10 minut. Do-
prawić do smaku.

Naczynie żaroodporne wysmarować masłem, ściśle 
poukładać kawałki sandacza, piec w piekarniku w tem-
peraturze 180 stop. C ok. 20 minut. Gdy ryba będzie 
miękka (po wbiciu widelca puszcza charakterystyczny 
biały sos). Całość zalać serem i ponownie zapiec – wyjąć 
z piekarnika, gdy ser uzyska złoty kolor, a na wierzchu 
utworzy się skorupka.

MałopoLSKa
Pstrąg w borowikach (3)
Składniki: świeży pstrąg, borowiki, cebula, masło, śmie-

tana 30-procentowa, sól, pieprz.

Świeżego pstrąga należy oczyścić, usunąć z niego krę-
gosłup i ości, przyprawić solą i pieprzem. Borowiki pokro-
ić i razem z posiekaną cebulą smażyć na maśle, dolewając 
śmietanę, doprawić solą i pieprzem. Usmażyć pstrąga. 
Do środka włożyć borowiki i jeszcze bardzo krótko sma-
żyć. Podawać na ciepło, z szafranowym ryżem i surówką 
(może być biała rzepa).

MazowSzE
Kugiel z  żeberkami (4)
Składniki: 2 kg ziemniaków, 2 jajka, 2 cebule, płaska 

łyżka soli, szczypta pieprzu, 0,5 l ciepłego mleka, 1 kg żebe-
rek, 0,5 szklanki tłuszczu.

Ziemniaki zetrzeć, dodać tartą cebulę, zalać gorącym 
mlekiem, dodać całe jajka, sól i pieprz. Dokładnie wy-
robić ciasto. Udusić żeberka. Do ciasta włożyć żeberka. 
Całość przełożyć do blachy keksowej i piec ok. 60 minut 
w temperaturze 200 stop. C. Podawać z ogórkiem kiszo-
nym lub kiszoną kapustą.

opoLSKIE
Rolada (zrazy) wołowa (5)
Składniki: mięso wołowe, ogórki kiszone, boczek surowy 

wędzony, bulion, cebula, ostra musztarda, smalec, sól pieprz.

Pokroić ogórki w słupki około 2 cm, cebulę w piór-
ka, boczek jak ogórki w słupki. Pokroić mięso na plastry, 
rozklepać (jak schabowego). Każdy plaster posmarować 
musztardą, położyć  ogórek, cebulę, boczek, zwinąć cia-
sno plaster i spiąć, aby się nie rozpadł. Roladki podsmażyć 
na dużym ogniu z każdej strony. Gdy mięso będzie moc-
no zrumienione, zalać niewielką ilością bulionu i gotować 
ok. 2 godziny. Z resztki wywaru zrobić sos zagęszczony 
niewielką ilością mąki ziemniaczanej. Podajemy – jak na-
kazuje tradycyjna opolska kuchnia z kluskami śląskimi 
i czerwoną (modrą) kapustą.

(1) (2) (3)

Bogactwo 
regionalnego stołu
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ŚLąSKIE
Karminadle z ciaper kapustą (6)
Składniki: 80 dag gotowanego mięsa (z rosołu – wie-

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

Ugotowane mięso wyjąć i obrać z kości. Zmielić przez 
maszynkę. Bułkę namoczyć w mleku lub wodzie, odcisnąć 
nadmiar płynu. Cebulę obrać i razem z bułką zmielić. Po-
łączyć z mięsem, dokładnie wymieszać na jednolitą masę. 
Dodać jajko, sól i pieprz do smaku. Następnie formować 
(kulać) niewielkie, lekko spłaszczone kulki. Obtoczyć je 
w bułce tartej i smażyć z obu stron na rozgrzanym tłusz-
czu. Podawać z ciaper kapustą, czyli tradycyjnym śląskim 
dodatkiem do obiadu – kapustą kiszoną gotowaną razem 
z ziemniakami.

warMIńSKo-MazUrSKIE
Karmuszka – warmińska zupa gulaszowa (7)
Składniki: szynka wieprzowa, boczek wędzony, fasola 

czerwona, pietruszka, marchewka, kapusta, seler, cebula, 
przecier pomidorowy, masło klarowane, śmietana, przypra-
wy.

Mięso pokroić w kostkę, kapustę poszatkować, warzy-
wa pokroić w kostkę. Podsmażyć mięso i włożyć je do 
garnka. Na tej samej patelni podsmażyć warzywa bez ka-
pusty. Włożyć do garnka z mięsem. Składniki zalać wodą, 
dodać kapustę i przyprawy, gotować. Kiedy mięso i wa-
rzywa będą miękkie dodać przecier pomidorowy i śmieta-
nę, doprawić do smaku. 

zachodnIopoMorSKIE
Sztufada z dziczyzny (8)
Składniki: mięso z różnego rodzaju dziczyzny, bu-

lion, warzywa, jabłka, białe wino, cytryna, rodzynki, 
pieprz, cynamon, goździki.

Mięso należy dusić w bulionie, warzywach i przypra-
wach w niskiej temperaturze od 3 do 6 godzin. Przy-
gotować sos z sosu od duszenia, zaprawiony winem 
i dosmaczony cytryną. Podawać na ciepło z sosem od 
duszenia jako danie obiadowe albo na zimno jako przy-
stawkę.

 

(4)

(5)

(6)
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DZIEJE POLSKI W OBRAZACH (ARKADY) Piotr Marczak
Zamierzenie było oryginalne i trudne – pokazanie poprzez malarstwo bardzo bogatej historii Polski. 

Malarstwo w procesie tym odegrało niebagatelną rolę, służąc w okresie największej potęgi Rzeczypospo-
litej dokumentowaniu tryumfów wojennych państwa, zaś w okresie utraty niepodległości – w zachowaniu 
pamięci historycznej. W dwujęzycznym albumie autor przedstawia najważniejsze momenty dla państwa 
polskiego, które miały olbrzymi wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej Polaków. Obrazowa-
niu historii służą dzieła znanych: Matejki, Gersona, Kossaków, Rodakowskiego, ale też mniej popularnych: 
Lewickiego, Milwitza, Szwedkowskiego i innych. Pełno tu zaskoczeń, odkryć i zachwytów. Znakomita 
odtrutka na codzienność i oryginalne zajęcie w jesienny wieczory.

W   CIENIU KORONKOWEJ PARASOLKI. O modzie i obyczajach w XIX wieku 
(ARKADY) Joanna Dobkowska, Joanna Wasilewska
Książka obejmuje czas od Wielkiej Rewolucji Francuskiej do wybuchu I wojny światowej. W ciągu 

tego okresu Europa szybciej zmieniała się niż w poprzednich stuleciach. Był to też okres – nie bez przy-
czyny zwany wiekiem pary, w którym czas biegł coraz szybciej, stroje zaś ulegały zmianom mniej więcej co 
dziesięć lat: niekiedy diametralnie, niekiedy subtelnie, lecz zawsze na tyle znacząco, że widziany na ulicy 
ubiór można było ocenić jako modny lub też nie. Autorki piszą o sukniach, fryzurach, dodatkach oraz 
o ich powiązaniach z zachowaniem, kodami towarzyskimi, moralnością, erotyką i polityką. Dają również 
obraz modowych i obyczajowych zmian na ziemiach polskich. Cytują XIX-wieczną prasę światową i pa-
miętniki polskich arystokratek. Ta książka to nie jest dokument, to fascynująca opowieść o ludziach i ich otoczeniu.

MAMUSZKA. Od Lwowa do Baku (BUCHMANN) Olia Hercules
Kuchnia ukraińska od Karpat, wzdłuż Dniepru, aż po Morze Czarne ma bardzo bogatą historię i ofe-

ruje różnorodne dania. Niektóre są bliskie polskiej kuchni, inne wywodzą się z centralnej Azji, Krymu czy 
Kaukazu. Wiele „pożyczyła” z kuchni polskiej, niemieckiej, rosyjskiej, żydowskiej. Autorka przygotowała 
ponad sto przepisów. Okrasiła je rodzinnymi wspomnieniami i anegdotami. Tę książkę można oglądać, 
czytać i traktować użytkowo – gotować.

PIJ ZIELONE (BUCHMANN) Praca zbiorowa
Koktajle z owoców i warzyw to naturalna dawka energii, witamin, przeciwutleniaczy i błonnika. 

Oczyszczają organizm, poprawiają jego odporność, wzmacniają serce. To także zdrowy i skuteczny śro-
dek wspomagający odchudzanie. Autorzy przypominają zasady przyrządzania dobrych soków: surowce 
muszą być świeże; porządnie zmiksowane; składniki powinny być tak dobrane, aby spełniały założony 
cel. Warto mieć zapas świeżych dodatków: przypraw, ziół, orzechów, migdałów. Green smoothies, czyli 
smaczne, zielone koktajle to prawdziwa eksplozja zdrowia w pysznej formie! GaKa

   SMACZNE KSIĄŻKI

   ZAPROSILI NAS
  Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką na spotkanie 

z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja.
  Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Burmistrz By-

chawy na XVII Ogólnopolski Festiwal w Krainie Pierogów, 
na Kulinarnym Szlaku Wschodniej Polski

  Marszałek Województwa Mazowieckiego na wręczenie na-
gród laureatom IX edycji Konkursu o Laur Marszałka dla ma-
zowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku.

  Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
na XXVI Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Kościerzynie.

  Wójt Gminy Korycin na XXI Ogólnopolskie Dni Truskawki,  
XLII Dni Korycina oraz XIII Święto Sera.

  Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wójt Gmi-
ny Lubaczów na XII Festiwal Kultur i Kresowego Jadła.

  Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Powia-
tu Otwockiego oraz Prezydent Miasta Otwocka na Dożyn-
ki Województwa Mazowieckiego.

  Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Barzkowicach na 29 AGRO POMERANIĘ

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych na uroczystość 

z okazji jubileuszu 120-lecia powstania pierwszej na zie-
miach polskich izby rolniczej oraz 20-lecia reaktywacji izb 
rolniczych.

  Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Narol na XVII Jarmark Galicyjski Smaki 
Roztocza.

  Wójt Gminy Ludwin, Prezes „GS Ludwin” oraz Prezes 
„POL-MAK S.A.” na II Święto Chleba i Makaronu.

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

  Wójt Gminy Osjaków, Prezes Grupy „Nadwarcianka” oraz 
Dyrektor GOK w Osjakowie na VI Święto Chrzanu w Osja-
kowie.

  Agencja Rynku Rolnego oraz Burmistrz Miasta Augustów 
na Targi AgroEko Turystyczne – Polska Smakuje.

  Wójt Gminy Krzeszów oraz Dyrektor GOK na Powidlaki 
2016 w Krzeszowie.

  Właściciele firmy SEMCO – Specjalistyczne Gospodarstwo 
Nasienne i Przetwórcze na uroczystość 25-lecia istnienia firmy.



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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