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Mazowieckie dziedzictwo w ofercie 
handlowej, gastronomicznej  
i turystycznej

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego reali-
zuje projekt, którego celem jest upowszechnienie wiedzy 
o mazowieckich produktach tradycyjnych, o dziedzic-
twie kulinarnym Mazowsza w kontekście wzbogacenia 
i uatrakcyjnienia oferty handlowej małych firm rodzin-
nych oraz promocja mazowieckich produktów tradycyj-
nych w ofercie turystycznej i gastronomicznej regionu 
a także wśród konsumentów.

Projekt skła-
da się z kilku 
uzupełniających 
działań, skie-
rowanych do 
p ow i ą z a n yc h 
z jego ideą grup 
d o c e l o w y c h , 
czyli producen-
tów. Adresatami 
są małe firmy 

rodzinne działające na terenie Mazowsza; spółdzielnie 
mleczarskie, rolnicze i gminne spółdzielnie „Samopomoc 
Chłopska” oraz gospodarstwa rolne mające zarejestrowaną 
działalność Marginalną, Lokalną i Ograniczoną (RHD), 
gestorzy sektora gastronomicznego i turystycznego oraz 
konsumenci (klienci i turyści). 

W lipcu w ramach projektu zorganizowane zostało 
seminarium dla przedstawicieli producentów oraz restau-
ratorów i hotelarzy (sektor HoReCa) z Mazowsza, które-
go celem było wzajemne poznanie, informacja o ofercie 
i możliwościach obydwu sektorów.

W programie szkolenia były m.in. teamty: poten-
cjał mazowieckiego dziedzictwa kulinarnego, sposoby 
wyszukiwania produktów tradycyjnych, sposoby wyróż-
niania produktów tradycyjnych (Lista Produktów Tra-
dycyjnych, unijne systemy jakości i krajowy system Ja-
kość Tradycja) jako wartość dodana do oferty rynkowej, 
turystycznej i gastronomicznej, warsztaty wypełniania 
wniosków na LPT. 

PIPRiL patronowała wielu wydarzeniom ogólnopol-
skim i lokalnym dotyczącym promocji produktów trady-
cyjnych i regionalnych. Wśród nich znalazły się: 

XIX Jarmark Galicyjski Smaki Roztocza 
w Narolu (woj. podkarpackie) – 12-15 lipca. W cza-
sie Jarmarku prezentowane były po raz pierwszy produkty 
z polskich lasów. Członkowie zarządu PIPRiL, Izabella 
Byszewska i Jan Zwoliński współtworzyli koncepcję i we-
szli w skład jury konkursów:

 – „Polskie Smaki Kniei” dla przetwórców dóbr le-
śnych. Uczestnikami konkursu była firma „Smak Gór-
no” – członek PIPRiL i posiadacz certyfikatów „Jakość 
Tradycja”

 – „Smaki Roztocza” dla kół łowieckich
 – „Spod Galicyjskiej Strzechy” dla kół gospodyń wiej-

skich
Braliśmy także udział w konferencji „Dobrodziejstwa 

polskich lasów”, na której Izabella Byszewska przedstawiła 
prezentację „Dziedzictwo kulinarne polskich lasów”.

Projekt „Mazowieckie dziedzictwo w ofercie handlowej, gastro-
nomicznej i turystycznej”  jest współfinansowany ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego
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W czasie Jarmarku tradycyj-
nie odbył się V Konkurs Kulinar-
ny „Galicyjskie Smaki wczoraj, 
dziś i jutro”, którego zwycięzca 
otrzymał nominację do Kulinar-
nego Pucharu Polski 2018. Było 
wiele atrakcji, w tym Ryneczek 
Produktów Tradycyjnych i poka-
zy edukacyjno-kulinarne a także 
„Galicyjski gulasz prosto z kotła” 

przyrządzony przez Władimira Iwana, słowackiego eks-
perta kulinarnego.

Puchar dla Strzałkowa
W połowie września odbył się w Uniwersytecie War-
mińsko-Mazurskim Olsztynie VI Festiwal Serów i Twa-
rogów Polskiego Mleczarstwa. Impreza została objęta 

patronatem Izby. Udział wzięli 
małe serowarnie oraz średnie 
i duże mleczarnie. Program 
był ciekawy: pokazy kulinarne 
z serem „w roli głównej”, de-
gustacje serów, twarogów raz 
wyrobów regionalnych, pokazy 
wykorzystania serów w kuchni 
i gastronomii; pokazy technolo-
giczno-laboratoryjne i filmowe, 
wystawa fotograficzna, spotka-
nie z autorytetami serowarstwa. 
Przez dwa dni festiwalu trwał 
konkurs dla konsumentów „Se-
rowy i twarogowy król”. Impre-
zę zakończyło wręczenie nagród 
zwycięzcom konkursu oraz wrę-

czenie statuetek laureatom konkursu na hit serowy i hit 
twarogowy. Wśród nagrodzonych była Spółdzielnia Mle-
czarska Udziałowców w Strzałkowie – otrzymała za swoje 
wyroby puchar ufundowany przez Polską Izbę Produktu 
Regionalnego i Lokalnego.

Konkurs „Podkarpackie  
Smaki Myśliwskie” w Lesku

Prezes PIPRiL, Izabella 
Byszewska była członkiem 
jury konkursu, objęliśmy też 
patronat nad konkursem, 
odbywającym się czasie im-
prezy AGROBIESZCZA-
DY 2018. W konkursie 
brali udział także członko-
wie PIPRiL (m.in. Masarnia 
Osip z Wierzawic), którzy 
otrzymali nagrody.
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