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Lokalne, regionalne i tradycyjne produkty   

dziedzictwo kulinarne, istota krótkich 
łańcuchów dostaw, możliwość sprzedaży 

produktów przez KGW 
 

Izabella Byszewska, Polska Izba Produktu Reionalnego i Lokalnego 

         Instytucją odpowiedzialną za treść materiału jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 



Dziedzictwo kulinarne 

Dziedzictwo kulinarne - ważny element dziedzictwa 
kulturowego:   

 informacje o historii kuchni; 

 o życiu naszych przodków i ich obyczajach; 

 o dawnym nazewnictwie i o zmianach w języku i o gwarach 
regionalnych. 



W poszukiwaniu straconego smaku czyli pamięć 
o magdalence  

(...) matka widząc, że mi jest zimno, namówiła mnie, abym 
się napił wbrew zwyczajowi trochę herbaty. 
Odmówiłem zrazu; potem, nie wiem czemu, namyśliłem 
się. Posłała po owe krótkie i pulchne ciasteczka zwane 
magdalenkami, które wyglądają jak odlane w 
prążkowanej skorupie muszli. I niebawem (...) 
machinalnie podniosłem do ust łyżeczkę herbaty, w 
której rozmoczyłem kawałek magdalenki. Ale w tej 
samej chwili, kiedy łyk pomieszany z okruchami ciasta 
dotknął mego podniebienia, zadrżałem, czując, że się 
we mnie dzieje coś niezwykłego. Owładnęła mną 
rozkoszna słodycz (...). Sprawiła, że w jednej chwili 
koleje życia stały mi się obojętne, klęski jako błahe, 
krótkość złudna (...). Cofam się myślą do chwili, w 
której wypiłem pierwszą łyżeczkę herbaty (...). I nagle 
wspomnienie zjawiło mi się. Ten smak to była 
magdalenka cioci Leonii.(...)  

 
magdalenki  
fot. Wikipedia 



W poszukiwaniu straconego smaku czyli pamięć 
o magdalence  

• Miasteczko Illiers we Francji, w którym Proust 
często spędzał wakacje, uznawane jest za 
pierwowzór powieściowego Combrey, co świetnie 
wykorzystano do promocji miasta i przyciągnięcia 
doń turystów. W 100 lecie urodzin pisarza 
zmieniono nazwę na  Illiers-Combray, urządzono 
muzeum Prousta pod nazwą Dom cioci Leonii.  A 
magdalenki? Sprzedaje się ich ponad 2 tysiące 
miesięcznie turystom, którzy odwiedzają to 
miejsce pod wpływem lektury powieści  „W 
poszukiwaniu straconego czasu”. Tak oto 
sentymentalne kulinarne wspomnienia przyczyniły 
się do promocji i rozwoju niewielkiego, 
kilkutysięcznego miasteczka.  



W poszukiwaniu straconego smaku czyli pamięć 
o magdalence  

• Pamięć smaku: pascha, sandacz otmuchowski, paska bukowińska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Produkty lokalne, regionalne i tradycyjne 

Produkt lokalny wytwarzany jest na małą skalę, z 
lokalnych surowców. Produktem lokalnym może być 
żywność (w tym przede wszystkim ta wytwarzana 
tradycyjnymi metodami), rękodzieło ale także 
specyficzne dla danej społeczności usługi, zwłaszcza te 
wszystkim te, które tworzą lokalną, często wyjątkową, 
nie spotykana gdzie indziej ofertę turystyczną. 
Wytwarzane na małą skalę („lokalnie”), przez  małych 
producentów rolnych lub niewielkie lokalne firmy, np. 
gminne spółdzielnie „Samopomocy Chłopskiej” czy 
małe spółdzielcze mleczarnie, trafiają bezpośrednio do 
konsumenta, 

  
 



Produkty lokalne 

Uznane produkty lokalne: schab dołhobrodzki, sery Honoraty, sójki mazowieckie,  

sery Popek 

 



Produkty lokalne, regionalne i tradycyjne 

Produkt regionalny produkowany jest na obszarze szerszym niż teren 
lokalny – jego wytwarzanie może mieć zasięg obejmujący cały region, 
lub czasem tereny graniczących regionów:  

 Oscypek czy bryndzy podhalańska -  wyjątkowe polskie produkty 
zarejestrowane na unijnej liście produktów regionalnych i 
tradycyjnych - wytwarzane na terenie Małopolski i Śląska.  

 Miody z Sejneńszczyzny i Łoździejszczyzny /Lazdijai - ciekawy 
przypadek produktów terytorialnie obejmujących swym zasięgiem 
polską gminę Sejny oraz leżącą kilkanaście kilometrów dalej litewską 
gminę Łoździeje (Lazdijai).  

Produkty regionalne to produkty znanego pochodzenia:  są związane z 
konkretnym regionem i  swoje wybitne, specyficzne cechy zawdzięczają 
charakterowi regionu, od którego zazwyczaj przyjmują nazwę (np. 
wielkopolski ser smażony, podkarpacki miód spadziowy, bryndza i 
jagnięcina podhalańska). Elita tych produktów zarejestrowana jest w 
unijnym rejestrze jako Chronione Nazwy Pochodzenia i Chronione 
Oznaczenia Geograficzne, a ich nazwy są prawnie chronione przed 
nieuczciwymi podróbkami.  
 



Produkty regionalne 

Uznane produkty regionalne: jabłka łąckie, oscypki, jagnięcina podhalańska, 
kołocz śląski, kiełbasa lisiecka, krupniok śląski 



Produkty lokalne, regionalne i tradycyjne 

Produkty tradycyjne 

• swą specyficzną, często wyjątkową jakość zawdzięczają 
tradycyjnym recepturom, tradycyjnym, niezmiennym od lat 
metodom wytwarzania i tradycyjnym surowcom. Dlatego 
mogą ( i często są) ale nie muszą być powiązane z regionem.  

• Produkty tradycyjne mogą być rejestrowane jako 
Gwarantowane Tradycyjne Specjalności.  

• Mogą być wytwarzane wszędzie, pod warunkiem zachowania 
tradycyjnej, specyficznej dla tych wyrobów receptur.  

• Dopuszczalne są pewne odstępstwa od dawnych metod, np. 
zamiast ręcznych, mechaniczneh techniki przetwórcze, jednak 
nie może to zmieniać tradycyjnego charakteru produktu i 
pogarszać jego jakości, wynikającej właśnie z zachowania 
tradycji.  



Produkty tradycyjne 

Olej rydzowy, kiełbasa jałowcowa, kabanosy 



Produkty lokalne, regionalne i tradycyjne 

Produkty: 
lokalne               regionalne          tradycyjne

niewielkie 
terytorium,

np. wieś, gmina
szerszy obszar  -
region

specyficzna receptura



Regionalne specjały nie biorą się znikąd 

Specyfika produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych związana jest z 
trzema ważnymi czynnikami  

•              Terytorium 

•              Kultura 

•              Ludzie 
 

 warunki naturalne: klimat, gleba, ukształtowanie terenu 

roślinność, zwierzęta (specyficzne odmiany i gatunki występujące 

tylko na danym obszarze) 

 umiejętności ludzi (przekazywane z pokolenia na pokolenie)         

 dziedzictwo kulturowe (zwyczaje, nazewnictwo, obrzędy) 

 



Terytorium 
Z terytorium ściśle związana jest m.in. wybitna jakość wiśni 
Nadwiślanki, truskawki kaszubskiej,  róży pomorskiej, serów 
podhalańskich, chrzanu nadwarciańskiego, fasoli wrzawskiej, 
korczyńskiej,  Pięknego Jasia z Doliny Dunajca czy jabłek łąckich.  
 
Chrzan nadwarciański 



Terytorium 

Z terytorium ściśle związana jest m.in. wybitna jakość wiśni Nadwiślanki, 
truskawki kaszubskiej,  róży pomorskiej, serów podhalańskich, chrzanu 
nadwarciańskiego, jabłek łackich, fasoli wrzawskiej, korczyńskiej, 
Pięknego Jasia z Doliny Dunajca 



Terytorium 

Tożsamość produktu związana z obszarem pochodzenia: dodatkowa 
jakość, podkreślana przez producentów  
 

Róża pomorska z gospodarstwa Sedina 



Kultura 

Dziedzictwo kulturowe, zwyczaje, nazewnictwo, obrzędy 

Truskawka kaszubska – Edyta Klasa 

Holunder sznaps – Anna i Piotr 

Szafrańscy Popielów 

Żarnówczok – KGW Śląsk Cieszyński 



Ludzie 
 

Umiejętności ludzi (przekazywane z pokolenia na pokolenie) 

Warsztaty masarskie 
Pokaz wyrobu piroga 
biłgorajskiego 
Wyrób oscypka w 
bacówce 
Młodzi kucharze poznają 
tradycyjne produkty 



Miejsce – My - Tradycja 

• Modelowy związek produktu z regionem:  góralski ser 

oscypek 

Terytorium                                       Kultura                                Ludzie    



Wyjątkowe surowce 

     Owoce dawnych odmian (np. wiśnia nadwiślanka, śliwka 
węgierka, jabłka antonówki itp.); dawne rośliny uprawne (np. 
orkisz, lnianka) 

 

Wiśnia nadwiślanka       Śliwka węgierka       



Wyjątkowe surowce 

Truskawka kaszubska 

Jabłka złota reneta 



Wyjątkowe surowce 

Dawne odmiany roślin uprawnych (orkisz, płaskurka, 

samopsza, lnianka) 



Wyjątkowe surowce 

Stare rodzime rasy zwierząt 

Świnia 

złotnicka 

biała 

Krowa polska 

czerwona 

Kura 

zielononóżka 

Gęś 

biłgorajska 



Specyficzne sposoby produkcji 
• ser opalany 

• kiełbasa „palcem napychana” 

• pieczywo na zakwasie 

• ogórki topione w beczkach 

• sękacze pieczone na wałkach  

 



Unikatowe, historyczne i regionalne nazwy 

rumpuć, kluski z łacha 
Syrop buraczany fiut, 
ruchańce anielskie 



Unikatowe, historyczne i regionalne nazwy 

• Kindziuk 
• Dzionie 
•   Sołdra 
•   Żymlok 
•   Kumpia 
•   brukowiec 
mazurski 
•   hekele 



Dawne receptury 

często kilkusetletnie: 
 

 Oscypek (XIV w) 
 

 Ser opalany (XIV w) 
 

 Sękacz (XVI w.) 
 

 Chleb prądnicki (XV w. 
 

 Półgęsek (XVII w 
 

 Andruty kaliskie (XIX w.) 
 

 Piwo „kozicowe” (XIX w.) 
 

 Sójki mazowieckie (XIX w.) 
 

 Fafernuchy (XIX )w.)      



Związek z regionem 

Związek z regionem (miejscem pochodzenia) podkreślony jest 
często w nazwie produktu: 
• Bryndza, jagnięcina– podhalańska 

• Andruty – kaliskie 

• Powidła – strzeleckie, świeckie, krzeszowskie 

• Kiełbasa – lisiecka, głogowska, tuchowska 

• Ser smażony z Wielkopolski 

• Sery z Korycina 

• Sery z Wiżajn 

• Miody drahimskie, z Borów Dolnośląskich, kurpiowskie 

• Ogórek kołobrzeski 

• Truskawka kaszubska 

• Jabłka łąckie, sandomierskie, grójeckie 

• Piróg biłgorajski 

• Sójki mazowieckie 

• Karp zatorski, milicki, z Oksy, rytwiański, ze Starzawy 



Znaczenie produktów  regionalnych i 
tradycyjnych  

Kulturowe 

• Podtrzymywanie tradycji i ochrona 
dziedzictwa kulturowego 

• Podkreślanie tożsamości i regionalnej historii 

• Dokumentowanie dawnych receptur, technik 
wytwarzania, surowców („narzędzi i 
sposobów”)  



Znaczenie produktów  regionalnych i tradycyjnych  

Podkreślanie tożsamości regionalnej i historii 



Znaczenie produktów  regionalnych i tradycyjnych  

Gospodarcze 

• możliwość różnicowania produkcji rolnej i osiągania 
dodatkowych dochodów  

• podnoszenie dochodów rolników i lokalnych 
przetwórców, inspiracja do podejmowania działalności 
związanej z wytwarzaniem produktów 

• rozwój regionalny – dzięki znanym (i uznanym) 
specyficznym produktom promowane są regiony i 
miejsca w regionach oraz  rozwija się  turystyka, w tym 
coraz bardziej popularna obecnie turystyka kulinarna.  



Znaczenie produktów  regionalnych i tradycyjnych  

Przetwórstwo w gospodarstwie 

Agnieszka Rekowska (woj.zachodniopomorskie), 
w swoim gospodarstwie przetwarza przede 
wszystkim okoliczne zioła 

Farmerski wyrób serów – bardzo 
ważne źródło dochodów gospodarstw 
rolnych 



Znaczenie produktów  regionalnych i tradycyjnych  

Enoturystyka i agroturystyka; biroturystyka, poznawanie 
dziedzictwa i technologii 



Znaczenie regionalnych produktów  

Wartość dodana dla producentów 

 
 Renoma 

 
 Konkurencyjność 

 
 Wyższa cena 

 
 Derogacje w produkcji (dla małych firm b. ważne) 
np. tradycyjny piec chlebowy lub wędzarnia opalane 
drewnem 
 



Znaczenie regionalnych produktów  

 Dodatkowe źródło dochodów dla rolników:  
• sprzedaż surowców najwyższej jakości  
• sprzedaż produktów zamiast surowców  
• możliwość różnicowania dochodów  
 Promocja i rozwój gospodarstw agroturystycznych i turystyki 

wiejskiej; 
 Gastronomia lokalna - odpowiedź na oczekiwania coraz 

większej liczby pasjonatów turystyki kulinarnej;  
 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości: 
• integracji społeczności lokalnych wokół produktu: tworzenie 

lokalnych partnerstw i organizacji, m.in. lokalne grupy 
działania; animacja aktywności  kół gospodyń wiejskich i 
stowarzyszeń. 

•  wokół produktów powstają różne inicjatywy, takie m.in. jak 
organizacja lokalnych imprez rozsławiających „małe ojczyzny”  
 

 



Znaczenie regionalnych produktów  

• Lokalny rozwój gospodarczy inspirowany 
produktami zaczyna się zazwyczaj od współpracy 
sąsiedzkiej poprzez tworzenie grup producentów i 
stowarzyszeń, od hobbystów, zafascynowanych 
regionalnymi przepisami do właścicieli małych i 
średnich firm: masarni, mleczarni,  piekarni i  
ciastkarni, zakładów przetwórstwa owoców i 
warzyw; obiektów gastronomicznych i hotelarskich 
a także agroturystyki i turystyki wiejskiej. 

 

 



Inspiracja do wytwarzania tradycyjnej żywności 

 Współpraca sąsiedzka 

 Tworzenie grup producentów 

 Od hobbystów do małych  
i średnich firm 

• Masarnie 

• Mleczarnie 

• Piekarnie 

• Przetwórstwo owoców i warzyw 

 Gastronomia i turystyka 

 

 



Inspiracja do wytwarzania tradycyjnej żywności 
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Inspiracja do wytwarzania tradycyjnej żywności 
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Inspiracja do wytwarzania tradycyjnej żywności 

 Współpraca sąsiedzka 

 Tworzenie grup producentów 

 Od hobbystów do małych i średnich firm 

• Masarnie 

• Mleczarnie 

• Piekarnie 
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Inspiracja do wytwarzania tradycyjnej żywności 

 Współpraca sąsiedzka 

 Tworzenie grup producentów 

 Od hobbystów do małych i 
średnich firm 

• Masarnie 

• Mleczarnie 

• Piekarnie 

• Przetwórstwo owoców i warzyw 

 Gastronomia i turystyka 

 
Dania z Karczmy Warmińskiej w Gietrzwałdzie 



Certyfikowane specjały z regionów 

Jabłka grójeckie (Mazowsze), rogal świętomarciński (Wielkopolska), miód wrzosowy  
z Borów Dolnośląskich (Dolny Śląsk); Wiśnia nadwiślanka (świętokrzyskie); obwarzanki 
krakowskie (Małopolska); fasola wrzawska (Podkarpacie) 



Certyfikowane produkty z regionów 

Pierekaczewnik (Podlasie);  truskawka kaszubska (Pomorze); cebularz 
lubelskie (Lubelskie); kołocz śląski (Opolskie); miód drahimski 
(Zachodniopomorskie); krupniok śląski (Śląsk, Opolskie) 



Jak wyszukiwać produkty? 

Źródła historyczne  

•  literatura (powieści, poezja, przyśpiewki) 

    sztuka  (obrazy) 

    dokumenty etnograficzne 

Relacje współczesnych („pamięć smaku”) 

Archiwa, fotografie, dokumenty 
parafialne, kroniki (też sądowe), spisy, 
rejestry (np. andruty kaliskie – żelazka) 

Książki kucharskie (kilkaset) 

 



 
 

Jak wyszukiwać produkty? 
Źródła historyczne 

 
 

Święty Antoni szuka trufli – średniowieczna miniatura francuska. 

Zbiór pieczarek w kamieniołomach – rycina francuska z 1854 roku 



Jak wyszukiwać produkty? 

Książki kucharskie i o kuchni 

Anthelme Brillat-Savarin „Fizjologia smaku” (1825).  

 

Stanisław Czerniecki - „Compendium ferculorum albo 

zebranie potraw” XVII w.  



Przydatne linki 

• www.minrol.gov.pl>jakość żywności>lista produktów 
tradycyjnych 

• www.produktyregionalne.pl 

• www.potrawyregionalne.pl 

• www.produkty-regionalne.pl; 

http://www.produktyregionalne.pl/
http://www.potrawyregionalne.pl/


Dziękuję za uwagę! 

                        Izabella Byszewska 
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 

                       www.produktyregionalne.pl 

                       izba@produktyregionalne.pl 

                     izabella.byszewska@gmail.com 

http://www.produktyregionalne.pl/


 

 

Zostań Partnerem  
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl 

http://www.ksow.pl/

