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Regionalnego i Lokalnego
Szanowni Państwo,
są kraje, których mieszkańcy odznaczają się dużym
poczuciem patriotyzmu konsumenckiego i podczas zakupów wybierają przede wszystkim rodzime produkty. Celują w tym Niemcy, Francuzi, Włosi, ale również wiele
innych nacji. My jeszcze niedawno poddawani byliśmy
presji, że odwoływanie się do polskości, rodzimości to coś
nienormalnego, niezgodnego z nowoczesnym duchem
wspólnej Europy, świata – a może nawet Wszechświata…
Kilka lat temu pojawiła się w mediach reklama jednego z niemieckich samochodów, w której słynna modelka podkreślając jego zalety, z naciskiem mówiła o „niemieckiej jakości”. Gdyby w takiej samej kampanii podkreślano „polską jakość” jakiegoś
produktu, natychmiast zarzucono by jej autorom szowinizm, faszyzm a delikatniej
– niepotrzebne narodowe sentymenty.
Tymczasem, sięganie po krajowe wyroby to zdrowy przejaw wspierania rodzimej
gospodarki, tym bardziej wtedy, gdy produkty te nie ustępują swoją jakością produktom zagranicznym a często tą jakością je przewyższają. Tak jest w przypadku polskiej
żywności, zwłaszcza tej wytwarzanej przez małe i średnie firmy rodzinne i spółdzielcze, często według tradycyjnych receptur i z najwyższej jakości lokalnych surowców.
Te tysiące małych zakładów muszą konkurować z globalną ofertą wielkich sieci handlowych, oferujących żywność z całego świata, rozmaitego pochodzenia i wytwarzaną
według rozmaitych technologii, nie zawsze lepszą od naszej. Oczywiście, ktoś powie
– jest wolny rynek, otwarte drzwi dla wszystkich, konsument ma wolny wybór. I właśnie o to chodzi – o ten wybór. Kupujmy przede wszystkim polską żywność, zwłaszcza
tę, której jakość potwierdzają sprawdzone certyfikaty, takie jak krajowy znak Jakość
Tradycja. Kupujmy żywność, której renoma jest znana i potwierdzona przez konsumentów, która jest wytworzona z lokalnych surowców w lokalnych firmach, dających
zatrudnienie lokalnym pracownikom.
Jak czytamy na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dla siedmiu na dziesięciu Polaków polskie pochodzenie produktów jest wystarczającą zachętą do ich zakupu,
a prawie połowa kupujących manifestuje swój patriotyzm przy zakupie produktów żywnościowych. Jednak ważne jest nie tylko pochodzenie produktów, ale i ich jakość – produkty byle jakie, nieznanego pochodzenia, nie poprawiają wizerunku polskiej żywności.
Dlatego Ministerstwo Rolnictwa, wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa
właśnie uruchomiło kampanię promującą program „Produkt polski” i, co się z tym wiąże,
polską żywność. Co ważne, kampania jest skierowana nie tylko do konsumentów, ale i do
producentów – zachęca ich do stosowania znaku „Produkt polski”, do zakupu rodzimych
surowców i do przestrzegania zasad regulaminu programu „Produkt polski”.
W czasach, gdy rynek spożywczy pęka w szwach od najrozmaitszych produktów
żywnościowych z całego świata rozmaitej, nie zawsze wysokiej jakości, oznaczenie to
jest gwarancją dla konsumentów, że kupują żywność znanego pochodzenia, wytworzoną w Polsce i z polskich surowców. I co ważne – świetnie wpisuje się w kampanię
na rzecz skracania drogi od producenta do konsumenta, coraz powszechniejszą w kręgach świadomych konsumentów. Można zatem powiedzieć językiem młodzieżowym,
że program „Produkt polski” jest jak najbardziej „trendy”.

Izabella Byszewska
Prezes PIPRiL

Numer dofinansowany z Funduszu Promocji
Owoców i Warzyw w ramach projektu PIPRiL
„Polskie owoce i warzywa gwarancją jakości i smaku"
Numer dofinansowany z Funduszu Promocji Mięsa
Wieprzowego w ramach projektu PIPRiL
„Polska wieprzowina gwarancją jakości i smaku"

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 regionalnych 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
gospodarczego;
– Promuje i wspiera inicjatywy gospodarcze swych
członków;
– Informuje konsumentów o walorach produktów
regionalnych i lokalnych.
Zarząd:
Prezes Zarządu – Izabella Byszewska;
Wiceprezes Zarządu – Jan Zwoliński;
Członek Zarządu – Dariusz Goszczyński.
Rada:
Aleksander Bednarski– Przewodniczący
Członkowie:
Marcin Bielec, Grażyna Borkowska, Ludwika Chamera,
Halina Dobrowolska, Agnieszka Idzikowska, Ryszard
Jaszczowski, Marcin Just, Franciszek Kesler, Jan Lisiecki,
Andrzej Olkowski, Małgorzata Prządak, Barbara
Stelmach, Czesław Ślusarczyk, Grażyna Wiatr, Wioletta
Wilkos – Sekretarz.
Sąd koleżeński:
Dorota Kowalewska, Karol Majewski, Joanna Pecio.
Oddziały regionalne PIPRiL:
Lubelskie: prezes – Tomasz Solis, kontakt: 504 162 617,
tsolis@o2.pl;
Łodzkie: kanclerz – Stanisław Staniszewski, kontakt:
46/874 62 98; e-mail: intersol@intersolar.com.pl;
Mazowieckie: prezes – Wojciech Radzikowski, kontakt:
731 117 907; e-mail: mazowieckie@produktyregionalne.pl;
Świętokrzyskie: prezes – Alicja Stępień, kontakt
606 464 932, e-mail: biuro@izbaprodukturegionalnego.org.pl;
Wielkopolskie: wiceprezes – Kazimiera Szymańska,
kontakt: 508 114 352, e-mail: biuro@izbawlkp.pl;
Zachodniopomorskie: kanclerz – Ryszard Jaszczowski,
kontakt: 608 288 354; e-mail: brjaszczowscy@poczta.onet.pl

PIPRiL opiniuje wnioski
o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych
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Z ŻYCIA IZBY
W dniu 12 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Wyborcze Członków Polskiej Izby Produktu
Regionalnego i Lokalnego. Wybrane zostały nowe
władze Izby: Rada, Prezes Zarządu, Sąd Koleżeński.
Prezesem Zarządu została ponownie wybrana Izabella
Byszewska.
Wszyscy nowo wybrani składają serdeczne podziękowania Członkom Izby, dziękując za zaufanie i poparcie.

Podwójny debiut
Kwietniowe targi „Sielskie Smaki” debiutowały dwa
razy: odbyły się po raz pierwszy w nowej hali wystawienniczej na warszawskim Żeraniu. Zainteresowanie imprezą
było duże zarówno ze strony wystawców, jak i odwiedzających – w hali obok działała wystawa starych samochodów.
W targach udział wzięli: Nalewki Staropolskie Karol Majewski i Wspólnicy, Browar EDI, Furex Wódki Regionalne
i VIN KON sprzedające wyroby alkoholowe; Consonni,
Junakor i Cukiernia M&K z regionalnymi sękaczami i ciastami; Gospodarstwo
Ekologiczne „Sedina”
B.R. Jaszczowscy, Gospodarstwo Ogrodnicze Waldemar Marek
Kozłowski i Ogródek
Dziadunia z wyrobami owocowo-warzywnymi; SEMCO i Gospodarstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kowalski”
– z olejami tłoczonymi na zimno; SLOTH FOOD Bartłomiej Janicki i KOWAL Aleksandra Kowalska – sprzedający
pierogi i inne przetwory garmażeryjne; Piekarnia R. Dobrowolski z pieczywem, Wiatrowy Sad z sokami. Najliczniej
były reprezentowane firmy z mlecznymi produktami: Sery
Ślubowskie, OSM w Strzałkowie, OSM Piaski oraz Lazur, na
którego stoisku można było degustować, kupić i spróbować
dań z serami z błękitną pleśnią.
Bogata oferta, wysoka jakość produktów i umiejętność
producentów opowiadania o nich to najlepsza wizytówka
PIPRiL.

Piknik na Służewcu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprosiło
członków PIPRiL oraz firmy posiadające wyroby ze
znakiem „Jakość Tradycja”
na Piknik Poznaj Dobrą
Żywność.
Piknik odbył się w plenerze, „w pięknych okolicznościach przyrody” na terenie
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Toru Wyścigów Konnych
„Służewiec” w Warszawie.
Podczas imprezy promowana była żywność wysokiej jakości – produkty regionalne i tradycyjne oraz
ekologiczne. W trakcie tegorocznego Pikniku zwiedzający mogli zapoznać się
z ofertą gospodarstw agroturystycznych, obejrzeć wystawę
zabytkowych maszyn rolniczych, czy odwiedzić mini zoo ze
zwierzętami gospodarskimi.
Udział w imprezie był bezpłatny. Swoje produkty
sprzedawali: miody Bartnik Żuromiński, Browar Edi –
piwo, Cherry Tree – przetwory z wiśni, Consonni
– przepyszne ciasta i lody,
Gospodarstwo Ogrodnicze Waldemar Marek Kozłowski – sadzonki kwiatów i warzyw, Ogródek
Dziadunia – przetwory owocowo-warzywne,
OSM Bychawa, OSM Wart-Milk w Sieradzu, SM KaMos – wyroby mleczne. Swoje namioty mieli członkowie
PIPRiL z Oddziałów Mazowieckiego i Świętokrzyskiego.

Degustacje
W tym roku członkowie PIPRiL mogli zaprezentować
swoje wyroby na degustacjach: dla Korpusu Dyplomatycznego (pisaliśmy w poprzednim numerze SiT), na
zakończenie konkursu dla uczniów szkół gastronomicznych, który PIPRiL realizowała dla Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na Forum Ekonomicznym
w Krynicy.
Na degustacyjnym stole dla laureatów konkursu, ich
nauczycieli i zaproszonych gości znalazły się głównie produkty z unijnymi znakami od oscypka i redykołek po jabłka grójeckie i łąckie, po rogale świętomarcińskie i kołocze
śląskie (wszystkie rodzaje – z serem, makiem i jabłkiem!).
Były również takie unikaty jak chleb prądnicki i miód
z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny. Lista uzupełniona została przez produkty ze znakiem „Jakość Tradycja”: soki
z Wiatrowego Sadu, Masło Wielkopolskie ze średzkiej
SM „Jana” oraz Sery Babuni z OSM Michowianka.
Na Forum Ekonomicznym w Krynicy Izba była
współgospodarzem – razem z „Polską Ekologią”
i Oddziałem Terenowym
KOWR w Krakowie – wydzielonej części, w której
zgromadzono
najlepsze
produkty karmiąc „foruwrzesień 2019
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mowych” gości. PIPRiL
zgromadziło ponad 20
produktów, z których
każdy mógł się pochwalić znakiem „Jakość Tradycja” i 6 ze znakami
unijnymi (kiełbasa piaszczańska i lisiecka, oscypek i redykołki, dwa rodzaje sera korycińskiego
i jabłka łąckie). Zapachy
ściągały tłumy, kto zdążył
mógł spróbować wspaniałych produktów i równie smakowitych dań.

Dożynki Prezydenckie
W dniach 14-15 września br. już po raz ósmy członkowie Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego
oraz posiadacze znaku „Jakość Tradycja” zostali zaproszeni do udziału w Dożynkach Prezydenckich w Spale.
Udział w kiermaszu dożynkowym był bezpłatny i można
było swoje produkty sprzedawać.

Uczestnicy i organizatorzy mieli jedno pytanie: czy
pogoda dopisze – czy będzie lało, a może będzie zimno
i wietrznie. Pogoda jak zwykle zrobiła psikusa – tym razem, przez dwa dni dożynkowe, było słonecznie i całkiem
ciepło. Wśród drzew, na trawnikach i alejkach stanęły
namioty: duże, małe, kolorowe. Niektóre miały wystrój
z dożynkowymi symbolami. Dopisali producenci wyrobów z mleka. Na kiermaszu byli: OSM Bidziny, OSM
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w Głuchowie, OSM w Łowiczu, OSM w Siedlcach, OSM
WART-MILK z Sieradza, OSM w Skierniewicach, SDM
w Wieluniu, Średzka Spółdzielnia Mleczarska JANA.
W niebieskim namiocie LAZURA – Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych, do spróbowania były
potrawy z użyciem sera z błękitną pleśnią.
Tradycyjnie były alkohole: Nalewkarnia R. Dziliński,
Browar KOREB, Furex Wódki Regionalne, Browar Edi.
Byli producenci olejów: SEMCO, Franciszek Kesler i Michał Musiał. Nie zabrakło cukierni: Lody ze Złotej, Cukiernia M&K Łabędzcy, Cukiernia Roksana. Były miody
z Bartnika Żuromińskiego i przetwory owocowe z Eterno. W namiocie Oddziału Świętokrzyskiego królowało
Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy”. Karmił
i edukował Polski Związek Łowiecki. Z Podkarpacia przyjechało Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „TAURUS”, a ze Śląska Ogródek Dziadunia. Było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów „Polska
Ekologia” z wędlinami ze świń starych ras. Do popicia
były soki z Wiatrowego Sadu.
W niedzielę nasz kiermasz odwiedziła Para Prezydencka i minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ardanowski. Gościom zostały wręczone kosze – wizytówka
żywności wysokiej jakości. Parę Prezydencką oprowadzała Izabella Byszewska,
prezes Zarządu PIPRiL.
Przedstawiła uczestników Kiermaszu, opowiedziała o ich produktach. Para Prezydencka
smakowała i kupowała
wyroby naszych członków i posiadaczy znaku
„Jakość Tradycja”. Ta
wizyta była też swoistą
„sesją” zdjęciową. Każdy z wystawców chciał
mieć fotografię z Parą
Prezydencką, aby można się było nią pochwalić na swojej stronie lub
w mediach społecznościowych.
GaKa
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Z życia Odziału
Mazowieckiego Izby
Zarząd PIPRiL Oddział Mazowiecki dąży, aby wszyscy
jego członkowie uczestniczyli w imprezach promujących
i prezentujących ich działalność:
W dniach 5-7 kwietnia w Warszawie obył się Festiwal Produktów Regionalnych Sielskie Smaki. Oddział
Mazowiecki zaprosił członków do swojego namiotu
oznaczonego logo oddziału. Odwiedzający degustowali
produkty ze znakiem „Jakość Tradycja”, były to: twaróg
tradycyjny tłusty i mleko pełne w proszku z Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach, chleb Razowiec
Marszałkowski i chleb razowy Ratuszowy wypiekane
w Piekarni Ratuszowa Radzikowscy w Siedlcach oraz
olej rzepakowy Franciszka Keslera. Częstowano też pierniczkami i dostępne były susze ziół ze Spółdzielni Socjalnej Zioła Siedleckie.
Również w kwietniu Oddział został zaproszony do
udziału w Mistrzostwach Młodych Kelnerów, które, jak rokrocznie, zorganizowano z ZSP 3 w Siedlcach.
Wojciech Radzikowski przedstawił prezentację „Produkty
tradycyjne i regionalne w turystyce kulinarnej i gastronomii”. Przedstawiono nową formę promocji – ściankę, na
której pokazano tradycyjne produkty z Mazowsza.
W maju uczelnia siedlecka obchodziła 50-lecie istnienia; w ramach obchodów zostały przygotowane wykłady „Środowisko, Żywność, Zdrowie”, przedstawiono też
prezentację dotyczącą produktów tradycyjnych z regionu
Mazowsza. Aby przekonać się o wysokiej jakości produktów, uczestnicy spotkania mogli degustować i kupować
olej rzepakowy Franciszka Keslera, wędliny tradycyjne
w firmy Białki, chleby razowe żytnie z Piekarni Ratuszowa
Radzikowscy, nabiał z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach, pierniki i susze ziół Spółdzielni Socjalnej Zioła Siedleckie oraz sery kozie Eko na Szerokim.
W czerwcu Wawerskie Centrum Kultury oraz Zarząd
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zaprosili wytwórców
produktów wysokiej jakości do
udziału w Zielonych Świątkach
na Urzeczu, gdzie urządzono strefę
regionalnych potraw i wyrobów.
W końcu czerwca producenci
Oddziału Mazowieckiego wykazali
swoją aktywność podczas zorganizowanego przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Siedlcachs Święta
Mleka. W czasie tego wydarzenia
Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy,
Franciszek Kesler, Eko na Szerokim,
Eko Turystyka w Raju oraz Pasieka
Pachniczówka promowali produkty
tradycyjne pochodzące z regionu.
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Większości producentów Oddziału Mazowieckiego
w ostatnim dniu czerwca było obecnych na Turnieju
Smaków na Zamku w Liwie. Odwiedzający ich stoiska
mieli okazję skosztowania oraz zakupu oleju rzepakowego Franciszka Keslera, konfitur Eterno, owoców oraz soków z Ekoturystyki w Raju z Sarnak, nalewek Longinus,
Czosnku Latowickiego, pieczywa z Piekarni Ratuszowa
Radzikowscy, serów kozich z Eko na Szerokim, miodu
i miodolad z pasieki Pachniczówka
20 lipca w Cegłowie odbył się XIII Festyn Regionalny Sójka Mazowiecka. Podczas imprezy reprezentowane
były produkty tradycyjne z gminy Cegłów i innych pobliskich gmin przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. Prezes Oddziału Mazowieckiego, Wojciech Radzikowski brał udział w obradach jury konkursowego na
najlepszy produkt.
4 sierpnia odbył się Festiwal Miodu i Chleba w Kamieńczyku. Franciszek
Kesler zajął pierwsze
miejsce w konkursie
Najlepszy Produkt Festiwalu. Olej rzepakowy Franciszka Keslera
obronił pierwsze miejsce
w konkursie na Najlepszy Produkt Żywnościowy Targów, podczas XIII
targach Zdrowie ma
Smak w Świdnicy.
W Ciechanowie, 8 września br., obyły się Dożynki
Województwa Mazowieckiego, podczas których nie zabrakło produktów tradycyjnych z Mazowsza. Były: chleb
Razowy Ratuszowy oraz chleb razowiec Marszałkowski
z Piekarnii Ratuszowa Radzikowscy z Siedlec, konfitury
z firmy Eterno, olej rzepakowy Franciszka Keslera ze znakiem Jakość Tradycja, miody z Bartnika Żuromińskiego,
przetwory borówkowe firmy Zielono Mi, nalewki z Nalewkarni Longinus, czosnek Latowicki.
15 września odbyła się XV edycja Jarmarku Piaseczyńskiego, podczas którego można było nabyć tradycyjne wędliny z Szydłowca firmy BEKON, tradycyjne chleby
z Siedlec Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy, czosnek Latowicki z gospodarstwa Grzegorza Odalskiego, sery kozie
z gospodarstwa Eko na Szerokim.
Dzięki staraniom Producentów Oddziału Mazowieckiego w ramach projektu dofinansowanego ze środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego pn. Popularyzacja
i Upowszechnianie Produktów Tradycyjnych i Regionalnych
z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza
na Liście Produktów Tradycyjnych znalazły się: Nalewka
z orzecha czarnego, Mazowieckie powidła śliwkowe, chleb
razowiec żytni na zakwasie z Siedlec (marszałkowski).
W dniach 2-3 października Oddział Mazowiecki zamierza zrealizować wyjazd studyjny do członków PIPRiL
wrzesień 2019
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i Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Zadanie „Wizyty studyjnej” zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
Oddział Mazowiecki uczestniczył także w dwóch ważnych wydarzeniach. W maju mieliśmy swój namiot na
kiermaszu PIPRiL „Stół
Darów Ziemi” w trakcie
Pikniku Poznaj Dobrą
Żywność. W połowie
września Eterno, Gospodarstwo Rolne Franciszek Kesler, Nalewkarnia
R. Dziliński i Bartnik
Żuromiński wystawili się na Dożynkach Prezydenckich
Spała 2019.

Z życia Odziału
Świętokrzyskiego Izby
Targi Smaki Regionów odbywające się w Poznaniu od
29 września do 1 października 2018 r. zgromadziły ok. 200
wystawców z 15 województw, którzy prezentowali swoje
tradycyjne produkty. Na scenie kulinarnej wystąpił Mateusz Gessler, Jarosław Uściński i inni znani kucharze. Nie
zabrakło także szefów kuchni z lokalnych restauracji, którzy przygotowywali dania wykorzystując produkty regionalne i tradycyjne. Region Świętokrzyski reprezentowała
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział
Świętokrzyski obecna na stoisku ogólnopolskiego PIPRiL.
Kulinarnych perełek można było popróbować podczas
finału konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki
Regionów”, organizowanego przez Polską Izbę Produktu
Regionalnego i Lokalnego przy współpracy z samorządami województw.
Z naszego regionu trzy produkty
otrzymały
nagrodę „Perła
2018”: krówka
kielczanka Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej Bidziny

Z ŻYCIA IZBY

w gminie Wojciechowice, kiełbasa wiejska od Bonarka
z Wiązownicy Dużej w gminie Staszów oraz sandomierskie jabłko suszone w plastrach Inkubatora Przetwórczego
w Dwikozach. Laureatom zdobycia pereł pogratulował
dyrektor Departamentu Promocji i Jakości Żywności Michał Żytki.
23 listopada 2018 r. odbyła się Konferencja promocyjno-informacyjna na temat realizowanego przez nas
projektu. Ideę projektu pod nazwą „PIPRIL OŚ dla świętokrzyskich MSP” przedstawił nasz ekspert, Mariusz Detko. Po konferencji odbyło się posiedzenie Rady Oddziału
i Zarządu, na którym podsumowano dotychczasową działalność PIPRiL OŚ oraz podjęto uchwałę o wpisaniu do
stowarzyszenia firmy „Sad Sandomierski”.
Kieleckie Targi Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH 13-14.02.2019r.: PIPRiL
o/Świętokrzyski reprezentował Sandomierski Szlak Jabłkowy i Sad Sandomierski. Sad Sandomierski przedstawił
ofertę naturalnie tłoczonych soków jabłkowych oraz soków wieloowocowych, z dodatkiem porzeczki, gruszki,
truskawki i wiśni, zaś Sandomierski Szlak Jabłkowy częstował gości wyciskanymi na miejscu zdrowymi sokami
i musami owocowo-warzywnymi. Najważniejszym tematem prezentacji Świętokrzyskiego Oddziału PIPRiL na
targach był nowy zakres usług doradczych i szkoleniowych, związanych z realizacją projektu „Profesjonalizacja
oferty usług PIPRiLOŚ poprzez wyjście na rynek z pakietyzowaną ofertą 8 usług dedykowanych świętokrzyskiemu
sektorowi MSP”.

Na Piknik „Poznaj Dobrą Żywność” na warszawskim Służewcu 11 maja 2019 r., organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach kiermaszu
PIPRiL „Stół Darów Ziemi” zostały zaproszone dwa oddziały Izby: Mazowiecki i Świętokrzyski. Wystawcy z oddziałów i innych regionów Polski prezentowali produkty
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wysokiej jakości ze znakiem „Jakość Tradycja”, znakami
unijnymi, nagrodzone „Perłą” w konkursie NKD-SR.
Wśród licznych gości nasze stoisko odwiedził również
minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ardanowski
W niedzielę, 16 czerwca br., w kieleckim Parku Miejskim odbył się Finał Wojewódzki XIX edycji Konkursu
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”. PIPRiL o/Świętokrzyski przygotowała stoisko promocyjne,
uczestniczyła w pracach Jury i była fundatorem jednej
z nagród konkursu. Konkurs NKD-SR promuje tradycyjne produkty i pokazuje jak bogaty potencjał drzemie
w polskiej wsi. Podkreśla wyróżniające region tradycje kulinarne, stanowiące jego wizytówkę i atrakcję turystyczną,
a także służy do promocji i budowy marki regionu.
Podczas tegorocznej edycji oceniono 56 produktów,
nagrodzono jedenaście najlepszych, wyróżniono piętnaście, a trzy nominowano do nagrody „Perła 2019”. Wśród
członków Oddziału w konkursie NKD udział brali: Piekarnia R. Dobrowolski z Kielc – otrzymała I nagrodę za Bułkę
Parkę w kat. Wyroby cukiernicze; Gospodarstwo Mleczne
„Buncok Strzałkowski” ze Strzałkowa, Teresa i Piotr Łukasik – wyróżnienie za masło ze
Strzałkowa w kat. Produkty mleczne; członkowie stowarzyszenia
„Sandomierski Szlak Jabłkowy”:
Gospodarstwo Pasieczne Mateusz
Zygmunt – 1 nagrodę za miód fasolowy w kat. Miody; Waldemar
Jurkowski-Waldiwain – za wino
półwytrawne białe; Mariusz Małkiewicz Produkcja Serów-„Dziedzic” – I nagroda za Ser
sandomierski Panicz z kozieradką w kat. Produkty mleczne.
Na Festiwalu „Chleb Wino Ser” w Sandomierzu 2223 czerwca 2019r. Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak
Jabłkowy” przygotowało stoisko wystawiennicze, prezentując produkty lokalne i częstując gości wyśmienitymi
sokami owocowo-warzywnymi. Festiwal sławi polskie naturalne produkty, rodzimą kuchnię, tradycje i wszystko,
co na naszych stołach najlepsze. Sandomierz od dłuższego
czasu kojarzy się z dobrym jedzeniem, winem i owocami, a niezaprzeczalne walory turystyczne miasta i okolicy
ściągają tu całe rodziny. Liczne atrakcje na sandomierskim
Rynku, zarówno dla zwiedzających
jak i wystawców, to pokazy, degustacje, animacje oraz Festiwalowa
Kawiarenka, w której odbywały się
spotkania i prezentacje gości specjalnych. Gości i uczestników wydarzeń
festiwalowych „prowadził” znany i lubiany prezenter Maciej Orłoś.
Nową atrakcją była I Edycja Konkursu „Laur dobrego smaku – Sandomierskie 2019” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy.
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W setną rocznicę powołania Policji Państwowej na
kieleckim Placu Artystów 21 lipca 2019 r. przygotowano
rodzinny piknik z mnóstwem atrakcji dla całych rodzin.
Można było zobaczyć sprzęt, który w swojej pracy wykorzystują funkcjonariusze, porozmawiać z policjantami wszystkich policyjnych pionów, podziwiać wystawę policyjnych
samochodów i motocykli. Dzieci i młodzież mogli wziąć
udział w licznych konkursach z nagrodami, zabawie z policyjną maskotką Koziołkiem. Były pokazy tresury psów.

Ogromnym powodzeniem na stoisku Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego cieszyły się świeże
soki, smoothie owocowo-warzywne w wielu smakach. Do przygotowania
tych zdrowych, kolorowych mikstur wykorzystywaliśmy
pełnowartościowe owoce i warzywa z ziemi sandomierskiej.
Rolniczy Handel Detaliczny – Portal Gospodarstw:
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział
Świętokrzyski postanowiła włączyć się w proces skracania
drogi produktu od producenta żywności do konsumenta; uruchomiliśmy portal, na którym gospodarstwa będą
mogły zaprezentować swoje produkty, a konsumenci będą
mieli możliwość poznać i kupić je bezpośrednio od nich.
Od 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia
16 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw
w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz.U. poz. 1961), która wprowadza nową formę sprzedaży produktów żywnościowych wytworzonych przez rolników – rolniczy handel detaliczny.
Nasz portal przeznaczony jest właśnie dla tej formy sprzedaży. Każdy producent prezentujący swoje produkty na
portalu spełnia wymogi rejestracji tej formy sprzedaży
w wymaganych prawem instytucjach. Jako Polska Izba
Produktu Regionalnego i Lokalnego oddz. Świętokrzyski
chcemy być jednocześnie strażnikiem wiarygodności pochodzenia oraz ilości sprzedawanych produktów, tak aby
do minimum zapobiec nieuczciwym praktykom. Konsumentów zachęcamy do kontaktów z gospodarstwami, nie
tylko telefonicznych, ale także bezpośrednich. Więcej informacji na stronie: https://www.rolniczyhandel.pl/
wrzesień 2019

Polskie produkty wieprzowe ze znakiem „Jakość Tradycja” to:





surowiec najwyższej jakości
sprawdzony proces produkcji
naturalne składniki i tradycyjny smak

Szukaj produktów wieprzowych ze znakiem „Jakość Tradycja”
To jedyny polski system
certyfikacji produktów tradycyjnych !
Zapraszamy na spotkania w regionach
producentów tradycyjnych wyrobów wieprzowych
Informacje:
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
Tel. 519 592 001; 22 692 71 11
izba@produktyregionalne.pl www.produktyregionalne.pl
Projekt „Polska wieprzowina gwarancją jakości i smaku” sfinansowany jest z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Koła Gospodyń Wiejskich podtrzymują
tradycję i aktywizują lokalne społeczności
statutowych celów, aż po trudności związane z formalno-prawnymi aspektami prowadzenia koła.
– Brak świetlicy do organizowania spotkań, niejasności
w przepisach dotyczących zasad sprzedaży własnoręcznie przygotowanych produktów spożywczych, trudności w prowadzeniu
ewidencji finansowej, z którymi borykają się osoby niebędące
ekspertami z dziedziny księgowości, a czasami również niewielkie zainteresowanie i chęć współpracy ze strony samorządów
lokalnych, to obecnie główne problemy Kół Gospodyń Wiejskich. Większość z nich można rozwiązać poprzez odpowiednie
wsparcie w formie dodatkowych szkoleń, ale także stwarzanie
okazji do spotkań i wymiany doświadczeń pomiędzy kołami –
mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, organizatora szkoleń dla
KGW.
Mimo tych przeciwności Koła Gospodyń Wiejskich nie
poddają się i starają się sprostać nowym wyzwaniom, dostosowując swoją działalność do zmieniającego się stylu życia
na polskiej wsi. Angażują się nie tylko lokalnie, organizując w swoich miejscowościach pikniki, warsztaty dla dzieci
i seniorów, ożywiając wiejskie świetlice i przywracając blask zapomnianym
skwerom i placom, czy kultywując lokalną kulturę ludową. Przedstawiciele
kół coraz częściej przejmują również
rolę lokalnych ambasadorów i reprezentują swoje miejscowości oraz gminy na
regionalnych oraz ogólnopolskich wydarzeniach.
– Podczas spotkań z kołami widać ich
entuzjazm oraz energię i chęć do działania.
Ten potencjał należy nie tylko promować,
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich ze Starego
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Równe” ze
ale przede wszystkim doceniać – zarówno
Kłębowa (gmina Żelechów, powiat garwoliński)
Strachówki (powiat wołomiński)
lokalnie, jak i w skali całego kraju. Mimo,
że ich działalność polega przede wszystkim
na realizacji szeregu z pozoru drobnych
inicjatyw na rzecz swojej miejscowości, to
skala tego działania przekłada się nie tylko
na integrację międzypokoleniową, ale także
na budowanie aktywnej społeczności lokalnej – dodaje Krzysztof Podhajski.
Członkinie kół coraz śmielej – korzystając z możliwości sprzedaży okazjonalnej – promują także lokalne oraz regionalKoła Gospodyń Wiejskich z woj. warmińsko-mazurskiego
ne wyroby i potrawy, podczas gminnych
Przypominają młodszym pokoleniom o lokalnych tradycjach i zwyczajach, promują miejscowe dania i produkty,
pomagają seniorom i aktywizują mieszkańców swoich miejscowości do wspólnego działania. Niektóre z nich istnieją
nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat, inne dopiero zaczynają. Koła Gospodyń Wiejskich aktywnie włączają się w życie
swoich społeczności i cały czas szukają sposobów, aby rozszerzać swoją działalność.
Blisko 120 Kół Gospodyń Wiejskich wzięło udział w cyklu szkoleń realizowanych w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”.
Już po raz drugi przeprowadziła ją Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z Polską Izbą Produktu
Regionalnego i Lokalnego.
Szkolenia były dla kół okazją, aby podzielić się swoimi
dotychczasowymi doświadczeniami, ale także dowiedzieć się,
jak efektywnie rozszerzać swoją działalność. Jak się okazuje
panie, a coraz częściej również panowie, zrzeszający się w lokalnych KGW, napotykają sporo problemów – poczynając
od pozyskiwania środków finansowych na realizację swoich
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wrzesień 2019

i powiatowych imprez,
szukają
dofinansowań
i grantów na realizację
projektów edukacyjnych
i społecznych, a ich zaangażowanie doceniane jest
podczas wojewódzkich
konkursów i plebiscytów.
Koła Gospodyń Wiejskich są naturalnym ogniwem krótkich łańcuchów
KGW z Małopolski
dostaw żywności, a z roku
na rok rośnie również
ich wkład w zachowanie
kulinarnego dziedzictwa
kulturowego. KGW nie
tylko wpisują swoje produkty na listę produktów
tradycyjnych MRiRW,
ale także są wsparciem
dla rolników produkujących żywność lokalną
i tradycyjną, przekazując
informacje nt. krajowych Koła Gospodyń Wiejskich z woj lubuskiego
i unijnych systemów jakości żywności. Swoją
wiedzą dzielą się również z młodszymi pokoleniami, organizując m.in. warsztaty kulinarne dla dzieci.
Przebojowość lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich sprawia, że coraz częściej przejmują one rolę ambasadorów swojej miejscowości i regionu – nie tylko w reprezentacji poza
ich granicami, ale przede wszystkim w budowaniu aktywnej, lokalnej wspólnoty. Współczesne KGW oferują swoim
członkom wiele nowych możliwości, dlatego warto nie tylko
kibicować ich pracy, ale dołączyć do ich grona i wspólnie
zmieniać swoje najbliższe otoczenie.
– Blisko 70 proc. kół uczestniczących w naszych szkleniach
została założona w przeciągu ostatniego roku po uchwaleniu
ustawy o KGW. Zarówno możliwość uzyskania osobowości
prawnej, jak i wsparcie finansowe dla zarejestrowanych kół dało
mieszkankom obszarów wiejskich potężny impuls do podejmowania wspólnego działania na rzecz swoich społeczności. Wiele
kół reaktywowało także swoją działalność po latach. Wielkie zaangażowanie tych kobiet, wspierane przez doświadczone KGW
oraz inne organizacje pozarządowe, wpływa na pełniejszy

Koła Gospodyń Wiejskich z woj świetokrzyskiego

i wszechstronniejszy rozwój obszarów wiejskich – podsumowuje K. Podhajski.
Operacja „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla
Kół Gospodyń Wiejskich” jest realizowana przez Fundację
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego od lipca do
października 2019 roku. Bierze w niej udział ok. 420 przedstawicieli KGW z blisko 120 kół z siedmiu województw:
lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, opolskiego,
małopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego. W ramach operacji członkowie KGW wzięli udział
w jednodniowych szkoleniach z zakresu lokalnych, regionalnych i tradycyjnych produktów, zasad uczestniczenia
w krajowych i międzynarodowych systemach jakości produktów regionalnych i tradycyjnych czy promocji i finansowania. W ramach operacji powstał również praktyczny
poradnik dla Kół Gospodyń Wiejskich rozszerzający tematykę szkoleń, a 14 kół zostanie zaproszonych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych w szkołach gastronomicznych w swoich regionach.
Więcej informacji: www.efrwp.pl
Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Operacja realizowana w ramach Planu Działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koła Gospodyń Wiejskich z woj. wielkopolskiego

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
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Kampania promująca
polską żywność
Aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzonych z polskich surowców,
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „Produkt polski” i zasady jego
stosowania.
1stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie
ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, która wprowadza możliwość stosowania oznakowania „Produkt polski”. Określa ona jednolite kryteria
dotyczące dobrowolnego umieszczania informacji „Produkt polski”. Stanowią one, że produkty muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się
użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii)
w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem,
że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.
Produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowane
informacją „Produkt polski” jeżeli produkcja, uprawa lub
hodowla, w tym zbiory, dojenie w przypadku krów, owiec
i kóz odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku mięsa dodatkowo wymaga się, aby zostało
pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku
innych niż mięso produktów pochodzenia zwierzęcego,
aby zostały one pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Produkty przetworzone uzyskane w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych, dla których można
stosować informację „Produkt polski” muszą dodatkowo
odpowiadać następującym wymaganiom:
1. ich przetworzenie odbyło się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. wszystkie ich składniki nieprzetworzone spełniają wymagania wskazane powyżej dla produktów nieprzetworzonych, które mogą zostać oznakowane informacją „Produkt polski”;
3. inne, niż wskazane wyżej składniki nie mogą przekraczać 25% łącznej masy wszystkich składników
w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu (z wyłączeniem użytej wody) oraz składników tych
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nie można zastąpić takimi samymi składnikami, które
zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podmiot odpowiedzialny za oznakowanie produktu,
który będzie chciał w oznakowaniu podać informację
o spełnianiu powyższych kryteriów - może to zrobić albo
poprzez umieszczenie informacji „Produkt polski” albo
poprzez umieszczenie znaku graficznego zawierającego tę
informację. Podmioty, które umieszczą informację „Produkt polski” bez spełnienia powyższych kryteriów będą
podlegały karze określonej przepisami ustawy z dnia 21
grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych .
Wzór znaku graficznego zawierającego informację
„Produkt polski” określiły przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” (Dz.U. z 2016 r. poz. 2148).
Określenie wzoru znaku „produkt polski” umożliwi
konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów spełniających kryteria określone w ustawie o jakości handlowej dla informacji „Produkt polski” czyli wytworzonych
w Polsce z użyciem polskich surowców.
Więcej informacji:
1. Ustawa o z dnia 4 grudnia 2016 roku o zmianie
ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spoźywczych
(Dz. U. z 2016, poz. 1604 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” (Dz.U.
z 2016 poz. 2148).
3. //www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/
4. KONTAKT
• w sprawach merytorycznych:
Departament Promocji i Jakości Żywności – MRiRW
tel: (22) 623-16-32
• w sprawach technicznych:
Departament Rozwoju Rynku – KOWR
tel: (22) 376-70-50 produktpolski@kowr.gov.pl
wrzesień 2019
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Nowe produkty w systemie
„Jakość Tradycja”
Masło Ekstra ze Skierniewic
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skierniewicach,
96-100 Skierniewice, ul. Jana III Sobieskiego 83
(woj. łódzkie)
Masło wytwarzane jest ze śmietany pochodzącej z mleka od krów rasy polska czarno-biała, kupowanego od rolników gospodarujących w okolicach Krajobrazowego Parku
Bolimowskiego oraz Wodnego Rezerwatu rzeki Rawki, którzy w chowie stosują zasady Dobrej Praktyki Hodowlanej, a w karmieniu wykorzystują naturalne pasze oparte na zbożach
krajowych, wolnych od GMO. Masło Ekstra
ze Skierniewic produkowane jest wyłącznie ze śmietany
z mleka krowiego i nie zawiera dodatków takich jak oleje
roślinne czy tłuszcze zwierzęce innego pochodzenia. Jego
wysoka jakość i popularność wśród konsumentów wynika
z przestrzegania tradycyjnych zasad produkcji.
Makaron: Gniazdka wałkowane 5 – jajeczne
Makarony Polskie SA, ul. Podkarpacka 15,
35-082 Rzeszów (woj. podkarpackie)
Gniazdka wałkowane to linia makaronów 5-jajecznych
ręcznie pakowanych w kartoniki. Idealnie łączących klasyczny smak makaronu jajecznego z nowoczesną sztuką gotowania. Sprawdzają się
w zupach oraz jako pełne gniazdka, które
można zapiec z ulubionymi składnikami.
Makaron ma kształt nitek lub wstążek,
zwijanych w gniazdka. Po ugotowaniu staje się miękki i sprężysty. Ma smak i zapach
tradycyjnego makaronu domowego, delikatny rozpływający się w ustach. Stosowane w Makaronach Polskich SA
urządzenia w założeniach technologicznych nawiązują do
stosowanych w pierwszej połowie XX wieku co zapewnia wysoką jakość produktów. Do produkcji makaronu
używana jest mąka pszenna, z krajowych odmian pszenicy uprawianej z zachowaniem Dobrej Praktyki Rolniczej
wolna od GMO. Dla polepszenia wskaźnika glutenowego
używanej stosowana jest również mąka z pszenicy durum
– wolna od GMO.
Sok z owoców jagodowych „Prosto ze wsi”
przecierowy i tłoczony, Gospodarstwo
„Prosto ze Wsi”, Zaprężyn 27 B, 55-095 Mirków
(woj. dolnośląskie)
„Soki prosto ze wsi” to niewielka rodzinna firma, która
zajmuje się uprawą owoców jagodowych i produkcją zdro-
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wych naturalnych soków. Soki są
produkowane z polskich, świeżych,
zbieranych ręcznie owoców. Produkcja odbywa się na zasadzie manufaktury. Soki są przecierane wyłącznie ze
świeżych owoców. Proces przecierania odbywa się tego samego dnia co
zbiór. Wysoka jakość i popularność
wśród konsumentów wynika z rygorystycznego przestrzegania zasad technologicznych i niestosowania konserwantów i polepszaczy smaku.
Szynka z Bedonia Wsi, Kiełbasa z Bedonia Wsi,
Kaszanka z Bedonia Wsi, Ogonówka z Bedonia Wsi,
Kiełbasa z gęsi podsuszana, Zakład Mięsny „Zbyszko”
Zbigniew Kruk, Bedoń Wieś, (woj. łódzkie)
W Zakładach Mięsnych «Zbyszko» produkcja wszystkich wyrobów oparta jest na tradycyjnych, regionalnych
recepturach przekazywanych przez mieszkańców regionu
oraz w rodzinie właściciela firmy. Szynka z Bedonia Wsi
produkowana jest z naturalnych surowców i z dodatkiem
tradycyjnych przypraw stosowanych od lat w tym rejonie,
bez konserwantów. Kiełbasa ma smak i zapach wędliny
wędzonej, wyrazisty, z lekko wyczuwalnym smakiem i zapachem czosnku oraz pieprzu. Kaszanka wytwarzana jest
także według tradycyjnej receptury, z podrobów wieprzowych, kaszy gryczanej i jęczmiennej z dodatkiem podrobów wołowych i przypraw. Ogonówka z Bedonia Wsi ma
lekko słony smak i intensywny zapach wędzonki, charakterystyczny dla wyrobów wędzonych tradycyjną metodą,
z wyczuwalnym zapachem przypraw (pieprzu, czosnku,
ziela angielskiego, liści laurowych). Produkowana jest
według regionalnej receptury, z naturalnych surowców
i z zastosowaniem tradycyjnych przypraw, bez dodatku
konserwantów. Kiełbasa z gęsi podsuszana to prawdziwy
rarytas. Produkowana jest według regionalnej receptury,
z naturalnych surowców i przypraw stosowanych od lat
w tym rejonie, bez dodatku konserwantów.
Twarogi, twarożki sernikowo-kanapkowe, kremowe,
maślanka, kefir, jogurty, wyroby z serii „Mój ulubiony”, Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu,
Kolejowa 63, 98-300 Wieluń (woj. łódzkie)
Produkcja twarogów w mleczarni na ziemi wieluńskiej trwa od ponad 80 lat. Twarogi produkowane są tym
samym sposobem, jakim przed laty wytwarzały go gospodynie w podwieluńskich wsiach a jakość mleka wpływa na walory smakowe i zapachowe wyrobu. Teren, na
wrzesień 2019

którym ulokowane
są gospodarstwa to
obszary
typowo
rolnicze, o nieskażonej przemysłowo glebie i wodzie oraz czystym
powietrzu. Mleko do przetwórstwa pozyskiwane jest
w większości z rodzinnych hodowli. Ręczne wykrawanie
kostek i nalewanie klinków powodują, że każdy produkt
jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Lokalne położenie gospodarstw dostarczających mleko do mleczarni, wypas
krów na terenie czystym i niezdegradowanym przemysłowo gwarantują, że surowiec do produkcji twarogów
jest najwyższej jakości.
Sok tłoczony z sandomierskich jabłek
Sad Sandomierski Spółka z o. o. Węgrce 33 A,
27-642 Obrazów (woj. świętokrzyskie)
Jabłoniowe sady, z których tłoczony jest sok położone są w Kotlinie Sandomierskiej, charakteryzującej się
specyficznym mikroklimatem, wyjątkowo żyznymi glebami oraz wielowiekowymi tradycjami sadowniczymi. Sposób tłoczenia
naturalnych mętnych soków był znany w tym regionie od pokoleń. Dziś,
pomimo wzrostu skali tłoczenia, sok
z jabłek sandomierskich nie stracił swoich wyjątkowych walorów smakowych,
aromatycznych i zdrowotnych. Chociaż tłoczenie odbywa się obecnie przy
wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń, wyciskanie trwa
4 godziny, pozwala to zachować niemal wszystkie walory świeżego soku. Dodatkowo, w procesie produkcji nie
dochodzi do zgniatania pestek, dzięki czemu sok nie ma
gorzkiego posmaku. Do soku z jabłek sandomierskich nie
dodaje się wody, cukru, konserwantów czy barwników,
a lekka pasteryzacja zapewnia trwałość produktu.
Zsiadłe mleko ze Strzałkowa
Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców, ul. Gen. Sikorskiego 28, 62-420 Strzałkowo
(woj. wielkopolskie)
Zsiadłe mleko ze Strzałkowa charakteryzuje się szczególnymi walorami smakowymi i zapachowymi oraz wyjątkowo gęstą, zwartą konsystencją (produkt można „kroić łyżką”). Produkowane jest z mleka
pochodzącego z gospodarstw rolnych
położonych na terenie Wielkopolski. Zsiadłe mleko ze Strzałkowa nie
zawiera żadnych dodatków – jest to
tzw. produkt z czystą etykietą. Zsiadłe
mleko jest źródłem mikroflory bakteryjnej, która wspiera funkcjonowanie
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układu pokarmowego człowieka. Zawiera witaminę B2,
zwaną witaminą młodości oraz witaminę B12, wzmacniającą układ nerwowy, a także bierze udział w tworzeniu
czerwonych krwinek. Jest też źródłem witaminy A i K2
oraz wapnia.
Chleb tradycyjny ze Srocka, Chleb żytni ze Srocka
P.P.H.U „TROJAN” S.C. Józef Trojan, Rafał Trojan,
Łódzka 16A, 97-310 Srock (woj. łódzkie)
Chleb tradycyjny ze Srocka wypiekany jest w piecu
ceramicznym, z mąki pszennej i żytniej, na zakwasie,
według tradycyjnej receptury, przekazywanej z pokolenia na pokolenie, z wykorzystaniem lokalnych od lat tu
używanych surowców. Wypiekany jest metodą pięciofazową,
z mąki pszennej, mąki żytniej,
soli, drożdży i wody. Dzięki
przestrzeganiu starej receptury
sporządzania kwasów oraz wypiekowi w odpowiednim piecu,
utrzymuje długo świeżość i wilgotność. Piekarnia «Trojan» jest
piekarnią rodzinną, od pokoleń
przywiązującą szczególną wagę do wysokiej jakości swoich wyrobów.
Chleb żytni ze Srocka wypiekany jest z mąki żytniej
z dodatkiem soli, drożdży i wody oraz ziaren słonecznika.
Dodawanie ziaren, otrębów i innych dodatków do ciasta chlebowego jest tradycją potwierdzoną przez badania
etnograficzne; wykorzystywane są receptury piekarskie
z XIX i początku XX wieku. Chleb żytni pieczony jest na
zakwasie, bez żadnych dodatków, w piecu ceramicznym
opalanym węglem. Chleby mają kształt okrągły lub podłużny.
Świeży sok marchewkowy, Marwit sp. z o.o.
Zławieś Wielka (woj. kujawsko-pomorskie)
Sok marchewkowy Marwit praktycznie nie różni się
w smaku od soków robionych na domowej wyciskarce.
Nie zawiera konserwantów ani dodatkowych cukrów. Nie jest pasteryzowany,
dzięki czemu zachowane są wszystkie właściwości marchwi (smak, zapach, witaminy i składniki mineralne). Prawdziwa siła
świeżych soków Marwit tkwi w jakości,
bo w jednej butelce zamknięte jest bogactwo smaku i wartości odżywczych trzech
marchewek. Dlatego każdy łyk dostarcza
do organizmu beta-karotenu, który m.in.
wspomaga odporność i zmniejsza ryzyko
rozwoju zaburzeń widzenia. Sok marchewkowy ma też
działanie odkwaszające i odtruwające, a zawarty w nim
błonnik korzystnie wpływa na funkcjonowanie jelit, żołądka, trzustki i wątroby.
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Finały regionalne
DOLNOŚLĄSKIE
Jak w latach poprzednich,
finał regionalny konkursu
odbył się w galerii handlowej
Pasaż Grunwaldzki. Odwiedzający ja klienci wiedzą, że
w czasie imprezy mogą kupić
najlepsze dolnośląskie specjały, nieczęsto dostępne na rynku, dlatego licznie odwiedzali stoiska konkursowiczów.
Nagrodzone zostały m.in. takie produkty jak: kiełbasa
pieczona, ser klinek międzyborski, ser podpuszczkowy
dojrzewający gouda, miód
wielokwiatowy wiosenny
z krainy Łęgów Odrzańskich, dżem brzoskwiniowy, konfitura z płatków
róż, sok z kiszonej czerwonej kapusty czy ciastka „legnickie bomby”. Do „Perły
2019” nominowano 6 produktów.

KUJAWSKO-POMORSKIE
Tradycyjnie finał co roku odbywa się na
popularnej imprezie plenerowej „Powitanie lata” w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Tu również
tłumnie zgromadziła się publiczność, także by kupować przywiezione przez producentów specjały. Nagrodzone zostały m.in.
takie produkty jak: pasztet z gołębi, lody
koronowskie, ser hrabiego Kazimierza, powidła strzeleckie, olej
rzepakowy tłoczony
na zimno czy mięta
pieprzowa unisławska. Do „Perły 2019”
nominowane zostały
4 produkty.
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LUBELSKIE
Finał konkursu w Lubelskiem
co roku odbywa się w innym
miejscu i za każdym razem jest to
miejsce niezwykłe. W tym roku
gościliśmy w przepięknym, zabytkowym Zamościu, gdzie odbywał
się plenerowy festyn. Można było
oczywiście także posmakować i kupić tradycyjne wyroby.
Ku zadowoleniu producentów chętnych nie brakowało.
Lubelskie jak zwykle przedstawiło w konkursie prawie
100 produktów i 8 ekip gotujących. Nagrodzone zostały
m.in.: karp wędzony z Bełżca, mięso po wiejsku, miód
lipowy ze spadzią, ser jabłeczny, cymes na ostro, lemoniada pokrzywowa, ciasto beza. Nominacje do „Perły 2019”
otrzymało aż 8 produktów.

LUBUSKIE
Od
pewnego
czasu nasz konkurs
odbywa się w czasie
wojewódzkich dożynek, co nadaje mu
jeszcze większej rangi. W województwie
lubuskim zorganizowany został w Otyniu, właśnie
w czasie imprezy dożynkowej, na
którą licznie przybyli mieszkańcy
nie tylko gminy. Dopisali także
producenci, mimo dokuczliwego
upału. Najlepsze tegoroczne lubuskie tradycyjne produkty to m.in.
poleski udziec jagnięcy, smalczyk
z rybackiej wędzarni, doskonałe
miody – lipowy i faceliowy, leśna
żurawina, chleb „odpustowy” i –
jak przystało na kolebkę polskiego
winiarstwa – wino białe gronowe.
Były specjały z lasów, pól, łąk –
miody, dziczyzna, zioła. Do „Perły” 2019 nominowanych zostało
7 produktów.
wrzesień 2019

ŁÓDZKIE
Od kilku lat
o statuetkę „Perła”
łódzcy producenci
ubiegają się uczestnicząc w wojewódzkim konkursie Łódzki Tygiel
Smaków. Laureaci
tego
konkursu
mogą przedstawić
swoje produkty na kapitule krajowej, po zakończeniu
wszystkich regionalnych finałów. W tym roku o „Perłę
2019” ubiegało się 9 produktów: wędliny, miody, sery,
ciasta, napoje. „Perły” otrzymało 5 produktów.

MAZOWIECKIE
Regionalny finał na Mazowszu odbył
się w Górze Kalwarii – miejscu historycznej nadwiślańskiej krainy – mazowieckiego Urzecza, czyli terenów położonych
nad Wisłą, niedaleko Warszawy. Nie
brakowało akcentów nawiązujących do
kultury Urzeczan, zarówno w strojach
jak i tradycyjnych daniach. W konkursie
licznie reprezentowany był sektor serów
zagrodowych, wystawianych głównie
przez uczestników warsztatów serowarskich, organizowanych przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski. Nagrody
otrzymały takie produkty jak: twaróg tradycyjny z OSM Siedlce, ser kozi z Witkowizny, kozi ser twarogowy z Cegłowa,
nadwiślańskie miody: miód nawłociowy
z nadwiślańskich łąk i miód
nawłociowy z Tęczowej Pasieki, ocet śliwkowy z Radziwiłłowa, salceson czosnkowy, kisiel z siemienia
lnianego. Nominacje do
„Perły 2019”przyznano 4
produktom.

MAŁOPOLSKIE
Konkurs jak zwykle odbywał się w Nawojowej pod
Nowym Sączem, w czasie
prestiżowych targów Agropromocja 2019 – największej
imprezy rolniczej w regionie.
Co roku gromadzi ona tysiące zwiedzających. Publiczność
tłumnie odwiedza stoiska z regionalną żywnością. W Nawojowej nagrodzone zostały m.in. takie rarytasy jak: młoda wołowina kulinarna, kabanosy wieprzowe, pasztet
z koziołka karpackiego, sery dojrzewające i twarogowe,
masło z OSM w Nowym Sączu, ocet ze śliwek i kwiatów lawendy, wódka litworówka z kwiatów bzu czarnego.
Nominowano do „Perły 2019”
6 produktów.

OPOLSKIE
Także w województwie opolskim finał konkursu odbył się
w czasie Dożynek Wojewódzkich
w Lewinie Brzeskim, w pięknej oprawie uroczystego Święta
Plonów. Wręczanie nagród odbywało się na scenie głównej co
dodatkowo nadawało rangi konkursowi. Opolszczyzna to patchwork dziedzictwa kulinarnego
miejscowego, śląskiego lecz także
smaków kresowych i przywiezionych z różnych zakątków Polski. Potwierdziły to nagrody
dla produktów o rozmaitym dziedzictwie: śląski lejberwurst
w krauzie i marcepany wielkanocne, i kresowe kiszonki, i wicyński barszcz chrzanowy. Nagrodzono
produkty z lokalnych
surowców jak karp
markowy wędzony,
kozi serek podpuszczkowy, miód leśny
i imbirowe jabłuszka.
Nominacje otrzymało 7 produktów.
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PODKARPACKIE
Gdyby nie olbrzymia ulewa, festyn w Nowosielcu pod Przeworskiem, gdzie odbywał się finał konkursu zapewne by trwał
do późnej nocy. Była to doroczna impreza na Szlaku św. Jakuba,
a przy okazji dobre miejsce do pokazania najlepszych regionalnych
produktów Podkarpacia. Na licznych stoiskach można było kupić
lokalne wyroby i rękodzieło, przede wszystkim jednak tradycyjne
smakołyki. W imprezie licznie uczestniczyły koła gospodyń – widać, że bardzo pomogło im wsparcie z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Nagrodzone zostały takie produkty jak:
polędwica wędzona z Nowego Sioła, ser bieszczadzki z ziołami, hreczanki, huski, jabłko w kapuście kiszonej z Bolestraszyc. Nominowane zostały 4 produkty.

POMORSKIE
Produkty w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” oceniane sa
na Pomorzu w czasie prestiżowej imprezy „Pomorskie Smaki”, której uczestnicy walczą
o bursztynowy laur Marszałka

Województwa Pomorskiego. Jak przystało na region
o bardzo bogatym i różnorodnym dziedzictwie kulinarnym, pokazane zostały produkty
o korzeniach kaszubskich, pruskich,
kociewskich, żuławskich… Uznanie
jury zyskały zarówno produkty z dawnej pomorskiej kuchni, jak i produkty
wytwarzane na bazie lokalnych surowców, z lasów i łąk, jak zupa podgrzybkowa, powiślańska śliwka w occie, ryby
i lokalne piwo. Nominacje do „Perły
2019” otrzymało aż 10 produktów.
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PODLASKIE
Finał regionalny konkursu już po raz drugi zorganizowany został w Augustowie, podczas Targów
Ekologicznych Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Impreza na miejskim
rynku zgromadziła rzesze turystów i mieszkańców regionu. Jarmark już po raz kolejny odbywał się pod hasłem
„Polska smakuje” i takie
smakołyki można było zobaczyć i smakować nie tylko na
konkursie, lecz także na stoiskach
wystawców. Okazale zaprezentowali się członkowie Podlaskiego
Szlaku Kulinarnego. W konkursie
nagrodzone zostały m.in.: udziec
pieczony w piecu chlebowym,
szczupak z angielki, lody tradycyjne u Matczaka, baranina pieczona, gołąbki gryczano-ziemniaczane. Nominacje do „Perły 2019”
otrzymało 7 produktów.

ŚLĄSKIE
Śląskie produkty i potrawy
oceniane były w czasie festynu w Parku Etnograficznym
w Chorzowie. W ogromnym
namiocie zagościły najlepsze śląskie smaki. Przyjechały licznie
kola gospodyń oraz właściciele
lokalnych rzemieślniczych firm
rodzinnych: masarni, piekarni,
olejarni. Swoje wyroby prezentowali rolnicy prowadzący rolniczy
handel detaliczny i gospodarstwa agroturystyczne. Nagrodzone zostały m.in. cieszyńska kita
wędzona, twaróg krzepicki, konfitura z płatków róży Różana Mgiełka, aromatyczny syrop
z rózy, ciasto maślane orzechowe, krem herbaciany zaparzany. Nominacje do „Perły 2019” otrzymały 3 produkty.

wrzesień 2019

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Jak co roku, tak i w tej edycji najlepsze świętokrzyskie produkty oceniane były w czaie festynu w Parku
Miejskim w Kielcach. Mieszkańcy
miasta już znają tę imprezę, dlatego
licznie odwiedzali stoiska z tradycyjnymi wyrobami i rękodziełem. Bardzo okazale zaprezentowali się członkowie Świętokrzyskiego Oddziału Polskiej Izby Produktu
regionalnego i Lokalnego. Nagrodzone
produkty to, m.in.: boczek przerastany,
zakamieński ser kozi z orzechami, miód
wielokwiatowy wiosenny, bułka parka,
wino z regionu sandomierskiego, piwo
z Kurozwęk. Nominacje przyznane zostały trzem produktom.

WIELKOPOLSKIE
Na Święcie Sielawy w Powidzu, nad
największym wielkopolskim jeziorem
odbył się finał regionalny naszego konkursu. Licznie przybyli turyści mogli
smakować i kupować najlepsze wielkopolskie tradycyjne produkty. Mocnym akcentem wśród uczestników były
w tym roku koła gospodyń wiejskich, prezentując tradycyjne
wyroby, pieczołowicie odtwarzane według starych receptur. Komisja konkursowa zauważyła
(i nagrodziła) m.in. takie wyroby
jak: kaszanka z pęczakiem, serek
śmietankowy ręcznie wyrabiany
ze SM Września, szparagi zielone marynowane, babeczki marchwiowe. Nominacje do „Perły
2019” otrzymały 4 produkty.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
W niedzielny, upalny dzień na pięknym rynku olsztyńskim królowały tradycyjne produkty i potrawy. Swoje stoiska wystawili na zaproszenie Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie członkowie Europejskiej Sieci dziedzictwa
Kulinarnego oraz uczestnicy konkursu.
Tu także, podobnie jak na Pomorzu,
sięgano do miejscowego dziedzictwa
kulinarnego, także do kuchni pruskiej i wyrobów z przedwojennego Królewca. Nagrody otrzymały takie produkty
jak: miejscowy marcepan królewiecki i przywieziony ze
Wschodu sękacz. Były doskonałe dojrzewające wędliny,
z których region Warmii i Mazur słynie: szynka dylewska, polędwica z dzika, serwolatka, kiełbasa piwna z gęsiną. Doskonałe miody lipowe i masło tradycyjne z OSM
w Olecku. Nominacje otrzymało 6 produktów.

ZACHODNIOPOMORSKIE
Od kilku już lat stało się tradycją, że finał konkursu w Zachodniopomorskiem odbywa
się w czasie Pikniku nad Odrą
– imprezy znanej i gromadzącej rzesze turystów. Co roku też
w czasie Pikniku organizowany
jest kiermasz, na którym można
zakupić regionalne produkty.
Tegoroczne nagrodzone produkty to m.in.: faszerowany
udziec z dzika, jurajski łosoś wędzony, twaróg krowi marwicki,
miód gryczany, marmolada z rabarbaru, trójniak tradycyjny, syrop malinowy, krówka koszalińska. Nominacje do „Perły 2019”
otrzymało 6 produktów.
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Nagrody „Perła 2019” – produkt regionalny
Woj. dolnośląskie
1. Ser podpuszczkowy dojrzewający tylżycki –
Ślubowskie Sery Igor Pietrzyk
2. Wino gronowe Sey – Winnica Świdnica
3. Miód lipowy „Złoto Damaszkowa” – pasieka Zuzia
Wino gronowe Sey

Woj. kujawsko-pomorskie
4. Ser Pielgrzym – Janusz Adamczyk Sery
Adamczyk
5. Baba muślinowa (sakramentka) – Agata
Minda
6.

Bronicka szyneczka w skórze

7.
8.
9.
10.
11.

12.
Miód leśny z Malinówki

13.
14.
15.

Woj. lubelskie
Bronicka szyneczka w skórze – Maria Kruk
MZ Kruk
Maślanka naturalna – OSM Bychawa
Zsiadłe mleko – OSM Krasnystaw
Sok jabłkowo-buraczkowy – Vita Natura
Ekosusz Jolanta Chlebek
Nalewka gruszkówka – Janina Bańka
Szparagi konserwowe – Grzegorz Maryniowski PHU Biogrim
Woj. lubuskie
Szynka z sarny pieczona na dziko – Gospodarstwo Agroturystyczne ROMA Danuta
Cieśla
Udziec solony dojrzewający – PW Salcum-Fixum Jarosław Szlachetko
Salceson wiejski – Przetwórstwo Mięsne
Zbigniew Motyka
Miód leśny z Malinówki – Magdalena
i Sylwester Świderscy

16. Ser podpuszczkowy dojrzewający – gospodarstwo ekologiczne Agatka
Woj. łódzkie
– laureaci Łódzkiego Tygla
17. Kiełbasa swojska w słoiku – Rolniczy Handel Detaliczny Jan Lisiecki
18. Mini tarta owocowa – NITA Tomasz
Niciński
19. Napój „Jałowiec” z Piotrkowa Trybunalskiego – PPHU „DUNINEX II” s.c. T.
Sakrajda, P. Sakrajda
20. Groseran królewski – Monika Lasoń
Groser
21. Sok jabłkowy z Kałęczewa z truskawką –
Wiatrowy Sad Grażyna Wiatr
22.
23.
24.
25.

Woj. Małopolskie
Szynka dziadka – Zakład Masarski Dariusz
Kmak
Kiełbasa polędwicowa – Szczepan Gawor
Produkcja Wędlin Jakość Tradycja
Miodula tatrzańska – FHU u Bafii
Wino czerwone Rondo – Winnica Chodorowa

Woj. mazowieckie
26. Smalec ze świni złotnickiej białej – Krzysztof Kowalski
27. Kiełbasa podsuszana z Karniewa – Adam
Węgłowski
28. Chleb żytni z ziarnem – Piekarnia Hanna
Milewska

Salceson wiejski

Szynka dziadka

Smalec ze świni złotnickiej białej

Szpajza omy

Miodula tatrzańska

Chleb żytni z ziarnem

Ścierka

Napój „Jałowiec”

Mini tarta owocowa
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Masło krzepickie

29.
30.
31.
32.
33.

Mus z gruszki cukrówki

Woj. Opolskie
Masło extra z Olesna – OSM Olesno
Szpajza omy – Irena Wala
Chrust (faworki) – Teresa Kamieniecka-Hreczaniuk
Rolada makowa – GS „SCh” w Praszce
Ścierka – Krystyna Henzel

Woj. Podkarpackie
34. Ser biały w beczce – Bożena Wisła Bukowiec
35. Salceson w Maćku – Zygmunt Osip
Wierzawice
36. Ser wolczan z kozieradką – Leda Ser Leszek Jakimowicz Wólka Krowicka
37.
38.
39.
40.

Woj. podlaskie
Miód majowy leśny – Małgorzata Ostapowicz Agroturystyka Leśny Dworek
Kiełbasa biebrzańska podsuszana – Małgorzata Wojtach
Rejbak – Monika Kosiorek-Obryś zajazd
Herbu Wielbut
Sękacz – Terasa Biziewska

Woj. pomorskie – Laureaci
Konkursu Pomorskie Smaki
41. Ser werderkase – Mleczarnia Skarszewy sp.
z o.o.
42. Mleko regionalne „Blisko od krowy 3.2%”
– OSM Nowy Dwór Gdański
43. Powiślańska śliwka w occie – Gospodarstwo Rolne Rakowiec Elżbieta i Ryszard
Szczukowscy
44. Likier jajeczny (advocat) – Zakład Produkcji Spożywczej Stefan Skwierawski
45. Piwo Jopenbier – Browar PG4

Ser biały w beczce

Rejbak

Białe wino gronowe Sydonia

Polski łosoś jurajski

Woj. śląskie
46. Masło krzepickie – OSM w Krzepicach
47. Miód rzepakowy – Krzysztof i Kacper Widuch
48. Chleb żytni razowy – ZPHU Ba-Ja S.C.
J.Babula D.Janicka
Woj. świętokrzyskie
49. Rytwiański karp wędzony – Gospodarstwo
Rybackie Rytwiański Karp
50. Lody jagodowe ze Złotej – Zakład Cukierniczy Jacek Poniewierski
Woj. warmińsko-mazurskie
51. Kiełbasa królewiecka krojona – Zakład
Przetwórstwa Mięsnego Gołogóra
52. Ser pełnotłusty gouda olecka – OSM
w Olecku
53. Miód pszczeli nektarowo-leśny z nostrzykiem – Pasieka Wędrowna Remigiusz
Pleszkun
54. Miód pitny trójniak nowowiejski – Pasieka Rancho w Kaczej Dolinie
Woj. wielkopolskie
55. Gzik wrzesiński – SM Września
56. Mus z gruszki cukrówki – Małgorzata
Lempka
57. Miód akacjowy noteckie miody – Zbigniew Lisiński

Woj. zachodniopomorskie
58. Polski łosoś jurajski – Jurrasic Salmon sp.
z o.o. Grzegorz Karapuda
59. Chleb morski z Bobolic – GS „SCh”
w Bobolicach
60. Białe wino gronowe Sydonia – Sebastian
Pilczuk Winnica Sydonia

Ser werderkase
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Ser pełnotłusty gouda olecka

Kiełbasa królewiecka krojona

Lody jagodowe ze Złotej

Rytwiański karp wędzony

Mleko regionalne „Blisko od krowy 3.2%”
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Nagrody „Perła 2019” – potrawy regionalne
Województwo
kujawsko-pomorskie
1. Zespół Szkół im. Powstańców
Wielkopolskich w Bielicach
(pod opieką p. Ewy Hardwich) – za żurek oraz kotleciki z kaszanki;
Województwo
lubelskie:
2. Paweł Gałecki, Hotel Restauracja PIANO – za chłodnik
jabłkowy oraz roladę z polędwiczki wieprzowej nadzianą
wątrobianą;
3. KGW Szopinki – za chłodnik
z buraków czerwonych oraz
kurczaka z młyna;
Barszcz chrzanowo-buraczany i sytocha – Mazowsze

Chlodnik jablkowy – lubelskie

Mazurskie farszynki – Ryński Młyn

Obrady Jury – warmińsko-mazurskie

22 SMAK I TRADYCJA

Województwo
łódzkie
7. KOWAL Aleksandra Kowalska – za gołąbki domowe
Województwo
małopolskie
8. Stowarzyszenie Gospodyń
w Podwilku – za orawskie
moskoliki z masłem chrzanowym oraz orawską krzonówkę;
Województwo
mazowieckie
9. Fanaberia Grażyna Leśniak – za
barszcz chrzanowo-buraczany
i sytochę;

Województwo
lubuskie:
4. Winnica KINGA Kinga
Kowalewska-Koziarska – za
jesienne owoce marynowane w winie i zapiekane pod
lokalnym pleśniowym serem
z piecuchem lubuskim oraz
szynkę winiarza duszoną
w białym winie;
5. Fundacja Lubuska Spiżarnia
za przywrócenie potraw z ra-

Polędwiczki wieprzowe

ków lubuskiej kuchni;
6. D
 .E.C. Magdalena Dec, Mirosław Dec – za żeberka z dzika w pomidorach z miodem;

Województwo
opolskie
10. P.H.U.P. Hotel Spałka – za
gołąbki z kaszy gryczanej
oraz pstrąga poliwodzkiego z buchtami i kiszonymi
pomidorami;

Żeberka z dzika w pomidorach z miodem – lubuskie

Chrupiące stynki Gościniec Ryński Młyn

Karmuszka Gęsia Chata

wrzesień 2019

Klopsy królewieckie – pomorskie

Chachor szałot z kotletem z kością

Województwo
pomorskie
11. Kafebe coffe&bistro, Host Mirosława Smilgin – za konigsberger
klopse, czyli klopsy królewieckie;
Województwo śląskie:
12. KGW Popielów-Radziejów – za
zupę z marchwi na mleku oraz
wieprzowinę po śląsku z gałuszkami;
13. KGW Ornontowice – za rosół
z perliczki oraz chachor szałot
z kotletem z kością;
Województwo warmińsko-mazurskie:
14. Grupa Producentów Rolnych
Marpol Sp. z o.o. – Lokal Gęsia
Chata – za dania z gęsiny;

Rosół z perliczki – śląskie

Wieprzowina po śląsku (śląskie niebo)
z gałuszkami, zupa z marchwi na mleku

15. G
 ościniec Ryński Młyn – za
chrupiące stynki oraz mazurskie
farszynki;
Województwo
wielkopolskie
16. KGW w Powidzu – za dania
z ryb słodkowodnych z jeziora
Powidzkiego;
Województwo
zachodniopomorskie
17. Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja
Reja w Szczecinie (pod opieką p.
Wioletty Skuratowicz) – za kremowy żurek na bursztynowym
piwie z pierożkami z farszem
z białej kiełbasy i powideł śliwkowych oraz pstrąga łososiowego
w kapuście włoskiej.

Pstrąg poliwodzki – Hotel Spałka

Gołąbki z kaszy gryczanej – Hotel Spałka

Raki w lubuskiej kuchni

Lubuska spiżarnia Kamila Wojnowska – raki

Szynka winiarza w białym winie, Winnica Kinga

Orawskie moskoliki z masłem krzanowym i orawska krzonówka –
małopolskie
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Żurek oraz kotleciki z kaszanki

Powidzka zupa rybna, sandacz w śmietanie
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KLUCZ DO POLSKIEJ SPIŻARNI 2019
LUBELSKIE – Stowarzyszenie Partnerstwo Producentów Cebularza Lubelskiego – rekomendacja Stowarzyszenia Miłośników Tradycyjnego Dobra oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice: organizacja
przyczynia się do promocji żywności tradycyjnej i regionalnej,
a w szczególności cebularza lubelskiego.
Członkowie Stowarzyszenia przyczynili
się do wpisania produktu do unijnego
rejestru chronionych
produktów regionalnych, cebularz lubelski posiada oznaczenie Chronione Oznaczenie Geograficzne. Członkowie
Stowarzyszenia angażują się nie tylko działania promujące
cebularza, ale też w edukacyjne, organizują pokazy, także
dla najmłodszych, jego przygotowania i wypieku.
LUBUSKIE – Arkadiusz Dąbrowski, dyrektor departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego – rekomendacja Fundacji Lubuska Spiżarnia: pan Arkadiusz Dąbrowski od wspiera
rolników i producentów produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych. Jego wkład
i wieloletnie zaangażowanie są
bezinteresowne, ponieważ tego
typu działania nie wpisują się
w jego obowiązki służbowe.
Dzięki działalności Arkadiusza
Dąbrowskiego wielu producentów zaistniało nie tylko na rynku lokalnym, ale także na ogólnopolskim. Również dzięki
niemu województwo lubelskie wpisało na Listę Produktów
Tradycyjnych (prowadzoną przez ministerstwo rolnictwa
i rozwoju wsi) 78 produktów.
OPOLSKIE – Kamil Klekowski – rekomendacja Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”: kucharz
robiący pokazy na terenie woj. opolskiego, w których promotor opolskich
ryb i innych produktów tradycyjnych
z regionu. Robi to w przystępny
i atrakcyjny sposób, gotując tradycyjne dania z lokalnych, świeżych, wysokiej jakości składników. Swoją wiedzą
i doświadczeniem chętnie dzieli się
z młodymi adeptami sztuki kulinar-
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nej. Prowadzi szkolenia w skołach gastronomicznych,
warsztaty i pokazy kulinarne. Jest pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu Kuchni Tradycyjnej i Regionalnej, który odbywa się od trzech lat w woj. opolskim, promując
i kultywując dziedzictwo kulinarne regionu.
PODKARPACKIE
– Piotr Pilch, wicemarszałek Województwa
Podkarpackiego – rekomendacja Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„PRO CARPATHIA”:
Marszałek ma osobisty
wkład w rozwijanie i rejestrowanie produktów
tradycyjnych z regionu.
Wspomaga
działania
promujące obszary wiejskie i rolnictwo, które mają poprawić wizerunek podkarpackiej wsi i zwrócić uwagę na
żywność tradycyjną, lokalną i regionalną, ekologiczną.
Jest pomysłodawcą publikacji „Podkarpackie Tradycje
Kulinarne.
PODLASKIE – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – rekomendacja: Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”: specjalistki z PODR i z powiatów z Sekcji Wiejskiego
Gospodarstwa Domowego służą radą i pomocą
wytwórcom produktu regionalnego i tradycyjnego, zarówno firmom, jak
i KGW, gospodarstwom
agroturystycznym i rolnym. Opracowują informacje, organizują szkolenia, wspierają rozbudowę Podlaskiego Szlaku Kulinarnego
WIELKOPOLSKIE
– Piotr Borowski, Prezes
Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej
Udziałowców
Strzałkowo, z którą jest
związany od 2005 roku.
Rekomendacja
Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:
w swojej karierze zawodowrzesień 2019

wej przeszedł przez wszystkie działy: od produkcji, przez
dział techniczny po zarząd. Doprowadził do unowocześnienia i rozbudowy zakładu produkcyjnego, wymieniono park maszynowy oraz nastąpiła termomodernizacja
zakładu. W spółdzielni technologia produkcji opiera się
na tradycyjnych metodach, zapewnia to wyrobom niepowtarzalny smak. Wysoką jakość produktów potwierdza
znak „Jakość Tradycja” dla kilku z nich.
Teresa Palacz, z wykształcenia etnograf, zawodowo
zajmuje się ochroną i dokumentacją dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Od
2012 roku kieruje Oddziałem Terenowym Narodowego
Instytutu Dziedzictwa w Poznaniu. Rekomendacja Urząd
Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego:
czynnie
uczestniczy w pracach Kapituł
różnych festiwali oceniających
produkty regionalne i tradycyjne. Pomaga w przygotowaniu wniosków do wpisu
produktów tradycyjnych na
krajową Listę Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przy ubieganiu się o oznaczenia
unijne. Pracuje jako ekspert w ramach Zespołu opiniodawczo-doradczego ds. Sieci Dziedzictwa Kulinarnego WielSkładniki – wszystkie
pochodzą od lokalnych
producentów
Kremowy żurek na
bursztynowym piwie
z pierożkami nadziewanymi białą kiełbasą
i śliwką
Chleb wiejski wojenny, piwo Szczecińskie Bursztynowe,
biała kiełbasa, boczek wędzony, powidła Radziszewskie ze
śliwek węgierek, włoszczyzna, mąka żytnia , suszone grzyby,
czosnek, świeży majeranek, ziemniaki, suszone śliwki, śmietanka kremówka, przyprawy.
Przygotować zakwas, sporządzić wywar z warzyw, suszonych grzybów, wędzonego boczku oraz przypraw. Odcedzić wywar, dodać rozdrobnione ziemniaki i ugotować.
Dodać zakwas i piwo, zagotować. Zupę przecedzić przez
sito i przetrzeć do niej ziemniaki. Dodać śmietankę i doprawić do smaku.
Przygotować ciasto pierogowe i nadzieje z surowej białej kiełbasy, powideł oraz suszonych śliwek. Z podanych
składników uformować małe pierożki i ugotować je.
Żurek podawać z pierożkami i świeżym majerankiem.

kopolska. Pomaga w podtrzymaniu i odrodzeniu, a także
promowaniu dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski.
ZACHODNIOPOMORSKIE – Zespół Szkół nr 6
im. Mikołaja Reja w Szczecinie – rekomendacja Wydział
Rolnictwa i Rybactwa Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: szkoła, popularnie zwana Gastronomikiem istnieje
prawie 70 lat, stanowiąc połączenie tradycji i nowoczesności. Zespół szkoły to
wspaniała, garnąca się do
wiedzy młodzież, znakomicie wykwalifikowani nauczyciele (dwóch z tytułem doktora) oraz sumienni i oddani
szkole pracownicy administracji. Wysokie oceny i pochwały szkoła uzyskała jako
gospodarz wielu imprez,
przygotowanych od strony
gastronomicznej przez nauczycieli i uczniów. Wśród nich
był udział w obsłudze wizyty Ojca Świętego Jana Pawła
II w Szczecinie. Szkoła działa też na rzecz środowiska lokalnego, uczestnicząc w takich akcjach jak: I Ty możesz
zostać Św. Mikołajem, WOŚP, Podaruj Dzieciom Iskierkę
Radości i w wielu innych.
Pstrąg łososiowy z serem
krowietta w kapuście włoskiej,
z czarną soczewicą i glazurowanymi burakami
Pstrąg łososiowy, ser krowietta
(zachodniopomorska wersja sera ricotta), miód drahimski, wino białe,
sok malinowy, kapusta włoska, śmietanka kremówka, jajko, koperek, cytryna, buraki, soczewica czarna, ocet malinowy, przyprawy.
Pstrąga umyć, oczyścić i podzielić na dwie porcje.
Jedną z nich zblendować z serem krowietta, jajem i przyprawami. Dodać drugą część ryby pokrojoną w kostkę.
Kapustę sparzyć i podzielić na liście. Masę rybną zawinąć
w liście. Upiec w piekarniku, podlewając białym winem.
Soczewicę ugotować na sypko, doprawić do smaku.
Buraki umyć i upiec. Następnie pokroić w grubą kostkę.
Po czym glazurować je na patelni z dodatkiem soku malinowego, octu malinowego, miodu i wina.
Upieczone roladki podawać polane naturalnym sosem
uzyskanym w trakcie ich zapiekania, z dodatkiem czarnej
soczewicy i glazurowanych buraków.
Przepisy uczniów z Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.
Opiekę pedagogiczną i merytoryczną sprawowała Wioletta Skuratowicz

DOLNOŚLĄSKIE

Aromat i smak
dolnośląskiego wina
Już w XIII wieku na Dolnym Śląsku założono
pierwsze winnice. Potem bywały lata obfite, kiedy
wino pozyskiwano z ponad 1200 winnic i takie, kiedy
winnice zajmowały tylko 200 hektarów. Dzisiaj województwo jest na 4 miejscu w Polsce, pod względem
ilości zarejestrowanych winnic i ich powierzchni.

Winnica Celtica Sobótka – Wicemarszałek Marcin Gwóźdź i właściciel winnicy Przemysław Demków

świadczy o nadchodzącym najlepszym czasie dla dolnośląskiego winiarstwa w jego dziejach. Winnic co roku przybywa, te już istniejące
powiększają swoją powierzchnię. Nasze wina są wysoko oceniane
Dolny Śląsk to kraina o wyjątkowo korzystnych warunkach przez ekspertów, zdobywają dużo nagród w kraju i za granicą.
Nasi winiarze rejestrują i certyfikują swoje produkcje. Mamy
przyrodniczych i geograficznych dla uprawy winorośli. Winogrona osiągają tu idealne parametry przetwórcze do produkcji win już zarejestrowany winny produkt regionalny – Wino Śląskie, teraz
jakościowych. Pomaga w tym korzystne ukształtowanie terenu wina z winnic Moderna i Agat uzyskały certyfikaty Zielonej Doliny,
m.in. w masywie Ślęży, wale Wzgórz Trzebnickich, czy Wzgó- wspólnego programu na rzecz BIO-biznesu Urzędu Marszałkowrzach Dałkowskich oraz rodzaj występujących tu gleb lessowych skiego Województwa Dolnośląskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego
i wulkanicznych. Tutejszy klimat i duże nasonecznienie także we Wrocławiu. Sami winiarze mają świadomość, że muszą stworzyć
silne, ekonomiczne i społeczne podstawy dla swoich biznesów, dlatego
sprzyja winorośli.
Już w XIII wieku zakładano pierwsze winnice. Wtedy to, zjednoczyli siły w Stowarzyszeniu Winnice Dolnośląskie. SWD dziasprowadzone przez Piastów Śląskich zakony Cystersów i Klary- ła w myśl zasady: winiarz z twojego regionu jest twoim wspólnikiem,
sek zakładały na nadanych im ziemiach winogrady, w miejscach nie konkurentem. Celami statutowymi organizacji są przede wszystzadziwiająco zgodnych ze współczesną wiedzą enologiczną o naj- kim: poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez szkolenia fachowe
lepszych siedliskach w regionie. Najistotniejszym ośrodkiem wi- i wymianę doświadczeń z winiarzami z Polski i innych krajów,
niarskim w okręgu była Środa Śląska, gdzie w XIV wieku powstał podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi winiarstwa i dącech winiarski, a krzew winny używany w pieczęci miejskiej od żenie do powstania regionalnego centrum badań wina i winorośli.
1323 roku, obecny jest do dziś w herbie miasta. Z rocznika staty- Jest to też platforma do wspólnych zakupów i sprzedaży, planowania
stycznego z 1787 roku wynika, że we wsiach dzisiejszego Górnego i wdrażania wspólnych inwestycji technologicznych. Nade wszystko
i Dolnego Śląską funkcjonowało 1217 winnic. Jednak od drugiej jednak zależy naszym winiarzom na wykreowaniu własnej marki
połowy XIX wieku winiarstwo podupadło niemal w całej Euro- opartej na jakości i tradycjach Dolnego Śląska.
Przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiepie, głównie za sprawą filoksery, groźnego
pasożyta winorośli. Po kryzysie miejsco- Winiarstwo na Dolnym Śląsku wyka- go powstał Dolnośląski Szlak Piwa i Wina.
Na jego stronie są informacje niezbędne dla
wa gospodarka winna nie podołała rosną- zuje znaczący wzrost: w 2015 r.
zarejestrowanych
było
10
winnic
turystów. Winiarze i browarnicy działają też
cemu napływowi win z południa Europy.
w ramach Szlaku Dziedzictwa Kulinarnego
Szacuje się, że przed II Wojną Światową o powierzchni 21,5 ha, zaś w roku
i Smaków Dolnego Śląska, który przedstapowierzchnia winnic wynosiła już tylko 2018 zarejestrowało się już 27
wia winnice i browary rzemieślnicze z reokoło 200 hektarów. Nawet i ta część, nie podmiotów z łącznie 63,5 hektarami. Większość winiarzy z regionu
gionu na stronie internetowej dostarczającej
przetrwała czasów PRL-u.
jest zrzeszonych w Stowarzyszeniu
niezbędnych dla turystów informacji o lokaDopiero w 2001 roku, Lech Jaworek
Winnice Dolnośląskie.
lizacjach, producentach i ich ofercie. Winiarozpoczął nowy rozdział winiarstwa na
rze bardzo chętnie współpracują z serowaraDolnym Śląsku. Zakładając w Miękini,
największą wtedy w Polsce winnicę, na której zasadził ekspery- mi czy rybakami. Efekty wzajemnego polecania swoich produktów
mentalnie 40 odmian winorośli. Nie tylko tu okazał się pionie- widać w ramach Szlaku Dziedzictwo Kulinarne Dolnego Śląska
rem, dzięki determinacji i biznesowemu podejściu, jako pierwszy i Smaków Dolnego Śląska.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pomaw Polsce wprowadził swoje wino Feniks 2008 do oficjalnej sprzedaży. Bazując też na źródłach historycznych, stworzył trunek w ty- ga SWD w organizacji wyjazdów studyjnych, szkoleń, promocji,
pie wina z dawnych średzkich winiarni i zarejestrował go w 2007 w możliwości uczestniczenia w imprezach targowych i komercyjnych. Zapewniamy pomoc organizacyjną i merytoryczną w ramach
r. na liście produktów regionalnych pod nazwą Wino Śląskie.
Nasze województwo jest na 4 miejscu w Polsce, pod względem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i Krajowej
ilości zarejestrowanych winnic i ich powierzchni – mówi Mar- Sieci Obszarów Wiejskich. Wyroby winiarskie są w prezentowanej
cin Gwódź, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. przez nas ofercie regionalnej Dolnego Śląska na targach, zarówno
– Można zaryzykować twierdzenie, że to co się dzieje od kilku lat krajowych jak i zagranicznych.
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LUBUSKIE

Reneta i ryba
na kwaśno
Kuchnia lubuska jest różnorodna, bazująca przede
wszystkim na produktach szeroko dostępnych
w województwie, m. in. rybach słodkowodnych,
grzybach czy dziczyźnie.
Jednym z ważnych elementów charakteryzujących
region jest kuchnia, w której możemy poczuć zapachy
i smaki tradycyjnych składników z danego terenu. Hiszpania, Francja, Włochy, ale również Chiny, Maroko czy
Turcja – prawie w każdym państwie możemy odkrywać
różnorakie smaki, barwy i zapachy tradycyjnych potraw.
Dodatkowo – w każdym z tych państw jest region, który
proponuje zupełnie inne menu. Nie inaczej jest w Polsce.
W Lubuskiem niełatwo spotkać rdzennych Lubuszan,
którzy od pokoleń tworzyli tradycje kulinarne. Większość
mieszkańców przybyła tu po II wojnie światowej z różnych regionów Polski, kresów wschodnich, Ukrainy czy
nawet z Bukowiny rumuńskiej. Kuchnia jest więc różnorodna i stanowi zlepek kuchni z różnych regionów. Ale
też województwo lubuskie może pochwalić się wieloma
nowymi pysznymi potrawami, które powstały na bazie
znanych już wcześniej potraw.
Jaka jest kuchnia lubuska? Na pewno różnorodna,
bazująca przede wszystkim na produktach szeroko dostępnych w województwie, m.in. rybach słodkowodnych, grzybach czy dziczyźnie. Słyszeliście o wojnowskiej rybie na kwaśno? Są to smażone filety lub kawałki
ryb (najczęściej: płoć, leszcz, boleń, tołpyga, jaź, karp,
szczupak) zalane zalewą z octu, wody i przypraw. Regionalnym przysmakiem jest również węgorz parowany po rybacku, potrawa przypominająca zupę rybną
z dużymi kawałkami widocznego mięsa rybiego.
Na lubuskich stołach pojawiają się często gołąbki zawijane w liście winorośli, które są charakterystycznym symbolem południowej części województwa. Uprawa winorośli
i produkcja wina jest tu szczególnie ceniona, nie brakuje więc na stołach tego szlachetnego trunku z pobliskich
winnic. Można tu również skosztować niebecz z kapustą,
pierożki drożdżowe z fasolą, czy zjeść szarlotkę z renetą landsberską – odmianą jabłek znanej, wyhodowanej
w przedwojennym Landsbergu (dziś Gorzów).

SMAKI
REGIONÓW

Znana amerykańska felietonistka i celebrytka Harriet
van Horne powiedziała kiedyś, że „Gotowanie jest jak miłość. Należy do niego podejść bez opamiętania albo nie
podchodzić wcale”. W Lubuskiem podeszli do tematu poważnie i gotują tam bez opamiętania. A najlepszym tego
przykładem jest Robert Makłowicz, który w jednej ze
swoich kulinarnych podróży, przybył do Wojnowa i przygotował węgorza parowanego po rybacku.
Zatem, jeśli ktoś szuka różnorodnego dziedzictwa kulinarnego, to musi odwiedźć Lubuskie!
Opracował
Arkadiusz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Strudel – Anters
Koza mieszanka rybna w zalewie octowej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artykuł sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
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ŁÓDZKIE

O produktach
regionalnych
z przepiśnikiem
Samorząd Województwa Łódzkiego
wspiera tradycyjne rolnictwo
i rodzinne przetwórstwo, które na
terenie regionu sprzyjają dobre
warunki wytwarzania żywności
wysokiej jakości.
W dobie powszechnej globalizacji
i masowej dostępności do produktów
żywnościowych produkowanych na skalę
przemysłową, coraz więcej konsumentów poszukuje żywności wysokiej jakości. Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber i Członek Zarządu Województwa ŁódzBogactwo prostych i nieprzetworzonych kiego Andrzej Górczyński, na Dożynkach Wojewódzkich 2019 w Walewicach
wyrobów, będących efektem pracy samej
natury, powstałych przy wspierającym udziale człowieka, oraz projektów partnerskich, prowadzi intensywne dziastaje się marką przetargową i z łatwością zaczyna konku- łania, mające na celu promocję wyrobów tradycyjnych
rować ze sklepami wielkopowierzchniowymi oraz wyso- oraz regionalnych. Jedną z takich inicjatyw jest wydanie
publikacji „Przepiśnik, Łódzkie jest pyszne” promującej
ko przetworzonymi artykułami spożywczymi.
Samorząd Województwa Łódzkiego jest żywo zainte- walory kulinarne województwa łódzkiego.
Region nasz jest tyglem kulturowym, w którym wyresowany wspieraniem tradycyjnego rolnictwa i rodzinnego przetwórstwa, które na terenie naszego regionu mieszane zostały tradycje, także kulinarne, kilku narocechują bardzo dobre warunki wytwarzania żywności dowości. Dlatego potrawy i produkty łódzkiego są niewysokiej jakości. Produktów regionalnych i tradycyj- zwykle zróżnicowane i smaczne. Publikacja łączy funkcję
nych nie produkuje się z użyciem chemicznych nawo- informacyjną o naszych produktach tradycyjnych wraz
zów i środków ochrony roślin. Rolnicy często sprzedają nadwyżki, które uprawiają
w sposób tradycyjny na własne potrzeby.
Promując taką lokalną żywność, Województwo Łódzkie przyczynia się do zmniejszania
zużycia zasobów naturalnych i tym samym
zanieczyszczeń generowanych przy transporcie na dużych odległościach.
Sektor związany z produkcją żywności wysokiej jakości w województwie łódzkim wymaga wielopłaszczyznowego wsparcia, wskazują na to informacje płynące od
samych producentów produktów tradycyjnych, ekologicznych i rolników. Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich w ramach projektów własnych
Kluski szare
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Opoczyński barszcz z ziemniakami i boczkiem

z propozycjami wykorzystania ich do tworzenia nowych
przepisów kulinarnych z typową funkcją przepiśnika tj.
stron, na których samodzielnie można zapisywać swoje
receptury. Opracowanie to rozdawane jest mieszkańcom
naszego województwa podczas imprez i wydarzeń popularyzujących produkty tradycyjne wysokiej jakości. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
Nie od dziś wiadomo, że dziedzictwo kulturowe
polskiej wsi i jej pielęgnowanie, jest możliwe dzięki aktywności Kół Gospodyń Wiejskich. Wielkim atutem tej
działalności jest podtrzymywanie tradycji dziedzictwa
kulinarnego. W dzisiejszych czasach, w których więzi
społeczne są zachwiane z powodu bezosobowych relacji
w sklepach wielkopowierzchniowych, niemałe znaczenie
ma bezpośredni kontakt z producentem. Gospodynie

Gęś faszerowana z jabłkiem – Gęsina ze Śleszyna

SMAKI REGIONÓW

wiejskie są niezwykle otwarte, a dbając o przekazywanie swojego dziedzictwa, żywo przyczyniają się do promocji
produktów lokalnych i tradycyjnych.
Z dumą należy wspomnieć, że jedno
z pierwszych kół gospodyń wiejskich powstało na terenie obecnego województwa
łódzkiego w roku 1877 w Janisławicach
pod Skierniewicami, a jego inicjatorką
była Filipina Płaskowicka.
Zasługi Kół Gospodyń Wiejskich
oraz ich umiejętności zostały wyeksponowane podczas tegorocznego Święta Plonów w województwie łódzkim,
które odbyło się 25 sierpnia w Walewicach. Podczas Dożynek Wojewódzkich
w ramach KSOW zorganizowany został
konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich na najsmaczniejszą potrawę lokalną „Smak tradycji” przygotowaną z wykorzystaniem produktów tradycyjnych z terenu naszego
województwa, znajdujących się na Liście Produktów
Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Do konkursu, głównie dzięki aktywności Lokalnych
Grup Działania, zgłoszonych zostało 27 potraw przygotowanych na bazie produktów tradycyjnych, co pozwoliło stworzyć pełny obraz najważniejszych wartości
i tradycji naszego regionu.
Wśród wyróżnionych potraw znalazły się: Gęś faszerowana z jabłkiem – Gęsina ze Śleszyna, Kluski szare,
Opoczyński barszcz z ziemniakami i boczkiem, Rogate
pierogi z serem kozim i cebulką oraz Oszkowickie rogaliki drożdżowe z powidłami. Zachwyty dożynkowych
gości były najcenniejszym podziękowaniem dla gospodarzy.
Coraz częściej społeczeństwo zaczyna odchodzić od bezmyślnego konsumpcjonizmu i poszukuje żywności
wysokiej jakości. Samorząd Województwa Łódzkiego, wychodząc naprzeciw
wymaganiom klienta i rynku, głównie
jednak w celu promowania smacznych
produktów lokalnych oraz zachowania
dziedzictwa kulinarnego, będzie realizował kolejne zadania na rzecz obszarów wiejskich przy dużym współudziale
lokalnej społeczności – Kół Gospodyń
Wiejskich i wszystkich, którzy przyczyniają się do produkcji i promocji lokalnej i regionalnej żywności.
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LUBELSKIE

Trzy w jednym
po raz czwarty!
Czwarta już edycja festiwalu pt. „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”, czyli
Współgospodarze i partnerzy festiwalu (od prawej): wicemarszałek Sebastian Trojak
i burmistrz Nałęczowa Wiesław Pardyka (woj. lubelskie), Dorota Jamrozy (podkarpackie),
impreza promocyjna trzech województw
Mariusz Dawidziuk (podlaskie), Marek Wojciechowski (KOWR OT Lublin)
– lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego, ma już swoją renomę i na stałe wpisała
Przez dwa weekendowe dni (22-23 czerwca 2019 r.)
się w kalendarz ważnych wydarzeń każdego z tych
amatorzy dobrego jadła mogli zasmakować w specjałach
regionów. Należałoby zapytać: dlaczego akurat tych? wschodniej kuchni serwowanych przez samych wytwórców, których na nałęczowski kiermasz przyjechało oko– Łączy nas nie tylko położenie geograficzne, ale i histo- ło pięćdziesięciu. Urząd Marszałkowski Województwa
ria. Mamy podobną kulturę, a więc i mentalność, i kuch- Lubelskiego z partnerami – Urzędem Miejskim w Nanię, i jak się okazało, wszyscy widzimy w tym olbrzymi łęczowie, Oddziałem Lubelskim Polskiej Izby Produktu
potencjał – mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Regionalnego i Lokalnego, Stowarzyszeniem Lubelskich
Jarosław Stawiarski. – Festiwal regionów wschodniej Polski Kucharzy oraz Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublito świetna zabawa dla publiczności, zarobek dla wystawców, nie – przygotował też listę pozakiermaszowych atrakcji.
a dla nas, samorządowców, możliwość pokazania, że urząd
Konkursy i koncerty
marszałkowski to nie tylko papierkowa robota, ale i „działania w terenie”, czasem właśnie takie, realizujące misję naPierwszego dnia były to „Bitwa Regionów”, czyli
uki przez zabawę. Bo przecież uczestnicy festiwalu, chcąc zmagania najlepszych w regionie kół gospodyń wiejskich
nie chcąc, przyswajają informacje o kulinariach, folklorze w ramach ogólnopolskiego konkursu Krajowego Ośrodka
i innych aspektach życia reprezentowanych tu województw. Wsparcia Rolnictwa, a także „kanapkowe” warsztaty dla
To naprawdę doskonała forma promocji lokalnych i regio- dzieci z wykorzystaniem tradycyjnych wędlin i pieczywa
nalnych marek, a przez to budowanie potencjału gospodar- oraz degustacje smakowitych ciast.
czego wschodniej Polski. My w tym roku postawiliśmy na
Na stoisku naszego urzędu odbyły się pokazy gotopromocję marki „Lubelskie” – dodaje marszałek.
wania forszmaku lubelskiego. Mistrzyniom ze StowarzyFestiwal odbywa się co roku w trzech odsłonach – po szenia Lubelskich Kucharzy w przyrządzaniu potrawy
jednej w każdym z partnerskich regionów.
pomagał burmistrz Nałęczowa Wiesław Pardyka. Z kolei w serwowaniu forszmaku do degustacji niezastąpieni
Przystanek Nałęczów
byli: Sebastian Trojak – członek Zarządu Województwa
Lubelskim przystankiem na kulinarnym szlaku był Lubelskiego i Ewa Szałachwiej – dyrektor Departamenw tym roku – premierowo – uzdrowiskowy Nałęczów. tu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w naszym

Członek Zarządu Województwa Lu- Od lewej: Agnieszka Filiks, burmistrz Pardyka, wicemar- Wytwórcy zrzeszeni w ramach inicjatywy „Spichlerz Lubelskiego Sebastian Trojak częstuje szałek Trojak, Barbara Fatyga, Ewa Szałachwiej
belski”
forszmakiem lubelskim
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urzędzie. Degustacjom towarzyszyły rytmy doskonałej
folkowej muzyki.
Również w sobotę przeprowadziliśmy konkurs dla wystawców na najlepszy smak wschodnich ziem polskich.
Wyboru zwycięzców dokonało jury, w skład którego

z czerwoną fasolą, oranżada z Kąkolewnicy, sok jabłkowo-buraczkowy z Wandalina, a na deser pączki z Ostrowa Lubelskiego i frykasy z Lublina: szarlotka razowa, ptysie z bitą
śmietaną i malinami oraz praliny. A wszystko w rytm muzyki XXXIV Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych
Ochotniczych Straży Pożarnych, który odbywał się równolegle z festiwalem.
Wieczorem na publiczność czekała kolejna uczta dla ucha – koncert polskich hitów
rockowych w wykonaniu zespołu Ambitus.
Chyba wszystkim „smakowało”, bo zamiast
dwóch przewidzianych dokładek (bisów),
było ich cztery!

Apetyt na więcej
Opuszczaliśmy Nałęczów z satysfakcją
i przekonaniem, że organizacja festiwalu
w tym właśnie miejscu to strzał w dziesiątkę.
– Cieszę się, że tegoroczna lubelska odsłona
święta smaków wschodniej Polski odniosła
sukces. Zawdzięczamy go przede wszystkim
naszym wspaniałym wytwórcom, partnerom,
Od góry: oferta jednego z KGW; kulinarna niespodzianka dla dzieci; smakołyki z różanego którzy pomogli nam zorganizować festiwal,
zagłębia w Końskowoli
i oczywiście niezawodnej publiczności, której
wszedł burmistrz Nałęczowa Wiesław Pardyka oraz repre- apetyt na dobre jedzenie motywuje nas do podejmowania
zentantki urzędów marszałkowskich: Elżbieta Masłow- kolejnych takich działań – mówi wicemarszałek Sebastian
ska (z podlaskiego), Dorota Jamrozy (z podkarpackiego) Trojak. – Turystyczny Nałęczów okazał się miastem ideali Ewa Szałachwiej (z lubelskiego).
nym do promocji dziedzictwa kulinarnego, dlatego myślę,
że za rok spotkamy się znów właśnie tutaj. Tymczasem
And the winner is…
amatorów wschodniej kuchni, pięknych widoków i czyTytuł najlepszego smaku wschodnich ziem Polski stego powietrza zapraszam na całoroczne peregrynacje
przyznano serowi krowiemu dojrzewającemu Wólczan po malowniczych zakątkach województwa lubelskiego.
podkarpackiego wytwórcy. Na liście najlepszych festiwa- Sprawdźcie sami, jak smakuje Lubelskie!
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
lowych smakołyków znalazły się też lubelskie lody naturalUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ne i podlaska polędwiczka krucha. Komisja konkursowa
www.lubelskie.pl
przydzieliła dodatkowo trzy wyróżnienia: za podkarpacką
pieczeń rzymską oraz dwa przysmaki z Lubelskiego: kiełbasę swojską oraz ser z kozieradką.
Nagrody rzeczowe ufundowane przez marszałka Stawiarskiego, kosze smakołyków (w tym głównie certyfikowanych marką „Lubelskie”) i dyplomy gratulacyjne
wystawcom wręczali: wicemarszałek Sebastian Trojak, przewodniczący lubelskiego oddziału Polskiej Izby Produktu
Regionalnego i Lokalnego Tomasz Solis, burmistrz Nałęczowa Wiesław Pardyka oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych urzędów marszałkowskich: Mariusz Dawidziuk (woj.
podlaskie) i Dorota Jamrozy (woj. podkarpackie).

Uczta dla zmysłów
Poza sceną odbywały się niedzielne degustacje smakołyków z lubelskiej Listy Produktów Tradycyjnych. W karcie
dań znalazły się: wędzonki z Wisznic, fajsławickie pierogi

LUBELSKIE

Wschodnie specjały smakują wyśmienicie!
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Szanowni Państwo!
Piękno województwa mazowieckiego wynika z różnorodności regionu, jego bogatej historii,
kultury i tradycji. Pielęgnując regionalne tradycje kulturowe, nie
sposób zapomnieć o tych związanych z dziedzictwem kulinarnym.
Silna reprezentacja mazowieckich
marek w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego oraz rosnąca liczba naszych specjałów na Liście Produktów Tradycyjnych potwierdzają, że tradycyjna kuchnia jest doskonałym sposobem na
promocję regionu w Polsce i na świecie.
Serdecznie zapraszam Państwa w kulinarną podróż po
Mazowszu – smaczną i wyjątkową. Bogactwo tradycji mazowieckiej kuchni, w towarzystwie malowniczych krajobrazów oraz bogatych historycznie miejsc, to gwarancja wyjątkowej uczty dla wszystkich, którzy odwiedzą nasz region.
Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Bliżej naturalnych
smaków

C

hemizacja środowiska, w tym
żywności powoduje,
że świadomy klient
poszukuje produktów niezawierających
w swym składzie substancji poprawiających jej wygląd i smak.
Jest zainteresowany
produktami wytwarzanymi tradycyjnymi
metodami, z naturalnych surowców.

Do takich produktów
mentów pozwala
można zaliczyć jabłka
sądzić, że produkty
marki „amela” wytwarzane
o podwyższonej jaw innowacyjnej technolokości będą zdobygii dającej zero pozostałowały coraz szerszą
ści pestycydów. Są produrzeszę zwolenników,
kowane przez sadowników
a działania samoskupionych w Klastrze
rządu województwa
„Polska Natura”. Niewątmazowieckiego w tej
pliwie – pomimo wyższej
dziedzinie będą doceny spowodowanej wyżbrze służyły obu stroszymi kosztami produkcji
nom – producentom
– jest to żywność zdecydoi konsumentom.
Fot. Archiwum
wanie zdrowsza i dostarUMWM
w Warszawie
czająca ciekawszych doznań smakowych.
Specjaliści alarmują, że siedzący tryb życia
Ważną rolę w wyszukiwaniu i proi
łatwy
dostęp do żywności przesyconej tzw.
mowaniu tradycyjnych produktów
dodatkami
funkcjonalnymi w dużej mierze odMazowsza odgrywają takie wydapowiadają za gwałtowny wzrost chorób cywilizarzenia jak Konkurs o Laur Marszałcyjnych. Sprawia to, że jako konsumenci coraz
ka Województwa Mazowieckiego,
więcej uwagi przykładamy do zdrowego trybu
Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smażycia.
ki Regionów, Mazowiecki Konkurs
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Serów Zagrodowych oraz Fotografii
dokłada starań, aby z bogatej oferty żywnościoKulinarnej. W tym roku zainicjowawej naszego regionu wyselekcjonować produkty wyróżniające się nieprzeny został również cykl szkoleń pn.
ciętną jakością. Nową możliwością dotarcia do ciekawych, często bardzo
Mazowieckie Dobre Praktyki i Tra- oryginalnych i unikatowych produktów jest rolniczy handel detaliczny.
dycje Kulinarne.
Janina Ewa Orzełowska
Rosnące z każdym rokiem zainteCzłonek Zarządu Województwa
resowanie producentów, jak i konsu-
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OPOLSKIE

Opolskie kulinaria
w książkach, filmach…
Województwo opolskie w tym roku nabrało kulinarnych rumieńców. Wiosną i latem miało miejsce wiele imprez kulinarnych, a kolejne już jesienią,
w mniejszych i większych miejscowościach regionu.
Aż 13 organizacji i stowarzyszeń promujących dziedzictwo kulinarne oraz produkty lokalne, regionalne
i tradycyjne województwa opolskiego otrzymało dofinansowanie Samorządu Województwa Opolskiego.

Nagrodzeni w konkursie NKD-SR

panie. Na terenie województwa opolskiego mieszka wiele
osób, których korzenie sięgają Kresów Wschodnich, a dbałość o pamięć o przodkach i tradycje kulinarne są pielęgnowane do dzisiaj. Przenikanie się wielu kultur w naszym
województwie, tj. śląskiej, czeskiej, kresowej i niemieckiej
sprawia, że dziedzictwo kulinarne regionu jest bardzo bogate. Niejeden gość odnajdzie tutaj smaki swojego dzieciństwa i zakocha się w bogactwie smaków, o które tak pieczołowicie dbają stowarzyszenia i organizacje, ale też osoby
prywatne, działające na rzecz ocalenia dziedzictwa kulturowego i kulinarnego naszego regionu.
Samorząd Województwa Opolskiego działa na rzecz
promocji dziedzictwa kulinarnego w naszym regionie.
Od 2008 r. zachęca lokalnych wytwórców żywności
wysokiej jakości do przystąpienia do sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie, działającej w ramach Europejskiej Sieci
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. W tym roku do
sieci dołączyło 15 nowych członków, w sumie zrzeszonych
jest w niej 69 podmiotów i trwa właśnie nabór na nowych
członków, którzy chcieliby dołączyć do pasjonatów i promotorów dobrej i wyjątkowej żywności z naszego regionu.

Panie z KGW „Dobrzenianki” z Dobrzenia Wielkiego promowały zbieranie i wykorzystanie ziół w kuchni.
Zorganizowane zostały warsztaty w terenie i wykłady
z udziałem doświadczonych zielarzy. Powstała książeczka
na temat zastosowania ziół w kuchni opolskiej. Podczas
spotkań każdy mógł spróbować herbatki wpisanej na Listę Produktów Tradycyjnych „Ziołowy tej”.
Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Biedrzychowice”, w ramach otrzymanej dotacji, zorganizowało w Farskiej Stodole otwartą imprezę promującą dziedzictwo kulinarne
regionu połączone z premierą książki „Śląski tygiel kulinarny”. Każdy z gości otrzymał bezpłatny egzemplarz tej
wyjątkowej pozycji kulinarnej i mógł spróbować tradycyjnych dań, które przygotowały specjalnie na tę okazję
panie ze stowarzyszenia. Książka opatrzona została pięknymi zdjęciami, a wśród przepisów znajdziemy przysmaki kuchni śląskiej, kresowej i góralskiej. – Książka w tej
formie ma zainteresować i zachęcić czytelnika, niezależnie od wieku, do wykorzystania starych przepisów
i wprowadzenia ich do jadłospisu. – Róża Zgorzel- Nowi członkowie sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie
ska, inicjatorka pomysłu – Przepisy są proste, praktyczne i można je wypróbować na bazie własnych Restauracja Opolanka sp z o.o. spółka komandytowa
produktów zebranych z ogródka, sadu lub działki. Książęcy Browar Nysa sp. z o.o.
W ramach promocji sieci Dziedzictwa Kulinar- Winnica Rodzinna Cwielong Olszewski z Balcarzowic
nego Opolskiego oraz produktów tradycyjnych, Gospodarstwo Pasieczne Piotr Krękiewicz z Ligoty Tułowickiej
realizowany jest materiał filmowy o działalności FHU Bistro Finezja z Tułowic
członków sieci. Filmy będą ogólnodostępne na stro- Winnica Parypa –Dariusz Parypa z Byczyny
nach internetowych i portalach społecznościowych, Restauracja Paradis z Opola
a mieszkańcy – mamy nadzieję, że również spoza Karczma Nowy Spichlerz z Byczyny
województwa opolskiego – zobaczą, jak ważna dla Piekarnia Foryś s.c. z Byczyny
producentów czy restauratorów jest więź z lokalnyMłyn Uszyce Joanna Bińczycka z Uszyc
mi dostawcami, promowanie tradycji kulinarnych
Gospodarstwo Rolne A.S. Górka Lipowa Farma z Masowa
i dbałość o najwyższą jakość finalnego produktu.
Party Service – Sabina Nowak – z Kotorza Wielkiego
W październiku br. będzie miał miejsce IV Gospodarstwo Agroturystyczne Pod Kotwicą z Kadłuba Wolnego
Konkurs na Potrawę Kresową organizowany przez „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Niemodlinie
Opolskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne „Teraz ZAKŁAD MIĘSNY Danuta i Bogusław Pawliszyn ze Świerczowa
Wieś” wraz z gminą Skarbimierz i sołectwem Ko-
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PODKARPACKIE

Mączka serowa,
hryczanki i winna
polewka
Podkarpackie to jeden z najpiękniejszych regionów
Polski, gdzie można jeszcze spotkać dziką, nieskazitelną przyrodę, wspaniałe zabytki oraz gościnnych
i serdecznych ludzi, z których wielu pielęgnują tradycyjną i lokalną kuchnię.
Kuchnia Podkarpacia to zagłębie naturalnej i ekologicznej żywności, od wieków wytarzanej prawie niezmienionymi metodami. Nic wiec dziwnego że Województwo Podkarpackie na Ogólnopolskiej Liście Produktów
Tradycyjnych już od wielu lat zajmuje pierwsze miejsce
w kraju. Wprowadziło na nią ponad 236 regionalnych
przysmaków, a to tylko zaledwie ułamek z arcybogatego
jadłospisu dawnych mieszkańców Podkarpacia.
Kuchnia podkarpacka to połączenie wielu kultur:
mieszają się w niej smaki Rusinów, Rzeszowiaków, Lasowiaków, Pogórzan, Dolinian i wielu, wielu innych grup
etnicznych. Mając to na uwadze Marszałek Województwa Podkarpackiego podjął inicjatywę zorganizowania
ciekawego przedsięwzięcia: Podkarpackiego Festiwalu
Kresowych Produktów Tradycyjnych i Lokalnych „Smaki-Pogranicza”. Jego pierwsza edycja miała miejsce w Bolestraszycach. Festiwal spotkał się z dużym uznaniem wystawców i zainteresowaniem zwiedzających.
Podczas festiwalu, na licznych stoiskach można było
posmakować oryginalnych produktów i potraw: winnej
polewki, mięsa z sosem grzybowym, hryczanek – kotletów z kaszy gryczanej, święconki na serwatce z proziakiem
okraszonym tradycyjnym wiejskim masłem z czosnkiem
niedźwiedzim, mączki serowej, barszczu ukraińskiego, a także wielu jeszcze dotąd niezbyt znanych potraw,
a obecnych na stołach w tym regionie.
Wydarzenia było doskonałą okazja, aby posmakować
kresowych smakołyków i podziwiać piękno przyrody
w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszycach.
Samorząd Województwa podkarpackiego ma w pełni
świadomość, że dziedzictwo kulinarne jest istotnym elementem marki turystycznej regionu. Jestem głęboko
przekonany, ze Podkarpacie to miejsce, które Państwa zaczaruje i będziecie wracać, aby odkrywać jego kulinarne
skarby – powiedział na zakończenie festiwalu Piotr Pilch,
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.
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PODLASKIE

Strona niezbędznych informacji
Samorząd Województwa Podlaskiego
realizując zadania Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego niedawno
uruchomił stronę internetową
www.pcpl.wrotapodlasia.pl.
O jej celach i zadaniach rozmawiamy
ze STANISŁAWEM DEREHAJŁO,
Wicemarszałkiem Województwa
Podlaskiego.
Redakcja „Smak i Tradycja”: Panie
Marszałku, skąd pomysł na Centrum
Produktu?
Stanisław Derehajło: Zauważyłem, że
przez lata nazbierało się wiele informacji,
opracowań i innych materiałów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, które mogą być przydatne dla
rolników i producentów. Niewielki producent rzadko
może pozwolić sobie na wynajęcie doradcy podatkowego,
technologa itp. Przy tym należy pamiętać, że żywność to
wiele zadań dla instytucji, ponieważ produkcja związana
jest z rozlicznymi przepisami i wymogami. O wielu z nich
ludzie nie mają pojęcia. Dlatego najlepszym rozwiązaniem było zebranie całej wiedzy w jednym miejscu. Stąd
inicjatywa utworzenia Podlaskiego Centrum Produktu
Lokalnego, a najnowszym efektem jego działań jest strona
internetowa.
SiT: Co na niej znajdziemy?
Utarło się uważać, że produkt lokalny związany jest
z zagadnieniami sanitarnymi. Są one oczywiście istotne,
niemniej jednak nie można zapomnieć o sposobach rozliczania podatków – mam tu na myśli zarówno podatek
dochodowy od osób fizycznych, podatek od nieruchomości oraz VAT, jak też obowiązki w zakresie posiadania kasy
fiskalnej. Jest tego naprawdę sporo, a dzięki życzliwości
współpracujących z nami różnych instytucji, jak też ko-

rzystając ze wsparcia zatrudnionych w urzędzie radców
prawnych mamy możliwość zebrać różne zagadnienia
i przedstawić je w jednym miejscu. Warto też wspomnieć,
że dysponujemy filmami, które pokazują w jaki sposób
należy zorganizować serowarnię, suszarnię rolniczą, kuchnię w agroturystyce, czy też kiszarnie warzyw.
Plany na przyszłość?
Największym wyzwaniem pozostaje stworzenie stale
aktualizowanej i nadzorowanej, internetowej bazy producentów z województwa podlaskiego, którzy dysponują
produktem o wysokiej jakości. Dlatego prowadzimy ankietę identyfikacyjną, o której informacje można znaleźć
na stronie Centrum. Mam nadzieję, że już wkrótce pojawi
się okazja do zaprezentowania jej czytelnikom magazynu
„Smak i Tradycja”.
Dziękujemy za rozmowę.

Warto sięgać do wiedzy zgromadzonej na stronie www.pcpl.wrotapodlasia.pl, na której można znaleźć
m.in. informacje:
 o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 
o kasach fiskalnych – niewielu rolników wie, że również w Rolniczym Handlu Detalicznym, w niektórych sytuacjach, pojawia się wymóg ich stosowania;
 
o wymogach higienicznych – przedstawione z wykorzystaniem filmów, które zawierają konkretne modele wraz z komentarzem odnośnie personelu, dostawy surowca oraz postępowania z odpadami;
 o systemie „Jakość Tradycja”.
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POMORSKIE

Bursztynowe Laury
przyznane!
Tradycyjnie już, w czerwcową niedzielę
Tego samego dnia przy oliwskim Pałacu Opatów odokolice Katedry Oliwskiej wypełniły się sma- był się Konkurs Kulinarny o Bursztynowy Laur Marszałka
Województwa Pomorskiego „Pomorskie Smaki”. Spośród
kiem i zapachem kuchni Kaszub, Kociewia,
wielkiej różnorodności i bogactwa potraw i produktów,
Żuław i Powiśla.
W niedzielę 9 czerwca odbyła się XIII edycja Pomorskiego Święta Produktu Tradycyjnego, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
Podczas wydarzenia swoje produkty zaprezentowało blisko
50 wystawców. Nie zabrakło wymiaru edukacyjnego imprezy. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych przygotował stoiska, na których można było poszerzyć swoją wiedzę m.in na temat jak stworzyć ogród przyjazny naturze
i otoczeniu, jak zachęcić zwierzęta by zechciały zamieszkać
w naszym ogrodzie czy jak zadbać o owady zapylające.

jurorzy nagrodzili: najlepszą potrawę Kӧnigsberger klopse
czyli klopsy królewieckie przygotowane przez Kafebe Cofee&Bistro z Gdańska oraz najlepsze produkty zwierzęce –
ser Werderkäse z Mleczarni Skarszewy Sp. z o.o.; roślinne –
chleb długo fermentujący pszenny z Pracowni wypieków
Magdalena Kuczyńska z Gdańska; napoje Jopenbier z Restauracji PG4 z Gdańska oraz inne produkty – powiślańska
śliwka w occie z Gospodarstwa rolnego Rakowiec Elżbiety
i Ryszarda Szczukowskich.
Zdjęcia: Agnieszka Majewska

W

ojewództwo Pomorskie jest miejscem wyjątkowym, z nadmorskim położeniem na przecięciu
ważnych międzynarodowych szlaków komunikacyjnych
umożliwiających rozbudowę kontaktów gospodarczych,
naukowych i społecznych. Jest regionem wielokulturowym co sprawia, że nasze produkty tradycyjne to niezliczone bogactwo subregionów: Kaszub, Kociewia, Żuław
i Powiśla oraz Ziemi Słupskiej. Samorząd Województwa
Pomorskiego od lat wspiera producentów żywności wysokiej jakości zapewniając możliwość prezentacji lokalnych produktów na wydarzeniach o charakterze targowo-wystawienniczym czy realizując działania w ramach
projektu Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie.
Mieczysław Struk,
Marszałek Województwa Pomorskiego
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T

egoroczna edycja Konkursu kulinarnego stanowiła duże wyzwanie dla członków Komisji oceniających zarówno kategorię produkt jak i potrawa.
Tak wysoki poziom pozostawia nas w przekonaniu, że nasz region to wspaniały kierunek dla turystyki
kulinarnej. W połączeniu z walorami przyrodniczymi,
jakie oferuje Pomorskie, to jedna z ciekawszych destynacji, zarówno w kraju jak i Europie.
Józef Sarnowski,
Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

Żuławy… kraina mlekiem płynąca
„Nikt nie pamięta imienia sumeryjskiego
pasterza, który wlał o poranku świeżo udojone mleko do bukłaka zrobionego z żołądka
owczego. Jakież było jego zdziwienie, gdy około południa
znużony długą drogą przez pustynię chcąc ugasić pragnienie
znalazł w nim biały, pożywny ser. Był to pierwszy gatunek
sera wytworzony zupełnie przypadkowo, ale na pewno takie
wydarzenie zapoczątkowało wytwarzanie serów podpuszczkowych przez człowieka” pisze Krzysztof Jaworski o dziejach serowarstwa w książce „Mennonickie tradycje serowarstwa sposobem na aktywizację społeczności wiejskiej
Żuław Malborskich” (Nowy Dwór Gdański, 2015).
Mleko oraz przetwory mleczne zajmowały ważne miejsce w codziennej kuchni wiejskiej. Były jednym z podstawowych wysokokalorycznych pokarmów. W tradycyjnym
gospodarstwie rzadko korzystano z gotowych produktów.
Praktycznie wszystko co pojawiało się w codziennym jadłospisie było samodzielnie przygotowane przez domowników. Sery wytwarzano głównie z mleka krowiego, a najbardziej rozpowszechnione były sery twarogowe.
Niewątpliwe zasługi w tradycjach kulinarnych na ziemiach żuławskich mają mennonici – ludność, której wyznanie narodziło się w Szwajcarii i Holandii. Mennonici
prześladowani w rodzimych krajach, przybyli do ówcześnie
tolerancyjnej Polski w XVI w. i pozostali w niej do zakończenia II wojny światowej. Odrębność serów produkowanych
przez mennonitów spowodowała, że zaczęły funkcjonować
pod nazwami związanymi z regionem pochodzenia: Werderkäse (ser żuławski), Niederungkäse (ser nizinny, ser z depresji), Elbingerkäse (ser elbląski). Produkcja sera odbywała

się w gospodarstwach. Mennonici wytwarzali podpuszczkę
z cielęcych żołądków, którą dodawali wraz z maślanką do
świeżego mleka z udoju. W wyniku powolnego ogrzewania
uzyskiwano miękki ser, który był formowany, prasowany
i odstawiany do dojrzewania. Na żuławskich rzekach i kanałach funkcjonowali handlarze, którzy kupowali sery od
rolników, aby następnie dostarczyć je do Elbląga, Gdańska
i Królewca. Doskonałe warunki do hodowli bydła mlecznego spowodowały, że w drugiej połowie XIX w. na Żuławach
rozwinęły się serownie.
Tradycję wytwarzania sera Werderkäse kontynuuje
Mleczarnia Skarszewy, która wraz z Żuławskim Domem Podcieniowym odtworzyła recepturę tego długo
dojrzewającego, znakomitej jakości lokalnego produktu.
W ofercie mleczarni są także inne produkty, jak choćby
wielokrotnie nagradzany ser Szeneker. Równie wysoką
jakość produktów oferuje Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Nowym Dworze Gdańskim, która funkcjonuje
na Żuławach nieprzerwanie od 1963 roku. Asortyment,
wytwarzany pod marketingową nazwą Maluta, produkowany jest z surowca pochodzącego w ponad 70% z województwa pomorskiego. Wspaniałym przykładem małej
rodzinnej przetwórni jest Serowarnia Radostowskie Rarytasy, która funkcjonuje na Kociewiu. Ręcznie wytwarzane
sery, twarogi i pozostała galanteria mleczna są doceniane
przez smakoszy nie tylko w regionie. W ubiegłym roku
Glómza kociewska otrzymała prestiżową nagrodę „Perła”
w ogólnopolskim Konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”. Opisywani powyżej producenci
należą do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie.
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Turystyka i jedzenie
w jednym
Turystyka wiejska i turystyka kulinarna łączą się
w jednym miejscu – w gospodarstwie agroturystycznym. To tu świadomy turysta nawiąże bezpośredni
kontakt z przyrodą i z tradycyjnym życiem wiejskim,
ze zwierzętami domowymi, pracami rolnymi, rzemiosłem ludowym, lokalnym folklorem wsi oraz posmakuje lokalne specjały kulinarne.

Kapusta z grochem po częstochowsku

Gospodarstwa agroturystyczne oferują tradycyjne
produkty żywnościowe i potrawy regionalne, przywiązując olbrzymią uwagę do zachowania lokalnych i rodzinnych tradycji, do wykorzystania naturalnych surowców
oraz tradycyjnych metod wytwarzania. To tutaj wszystko
smakuje tak jak dawniej. Dla dorosłych jest to powrót do
przeszłości, a dla najmłodszych możliwość odkrywania
świata i tego, że to krowa daje mleko, kury znoszą jajka,
a pszczoły zbierają miód.
Gospodarstwa stawiają na unikatowość i poza noclegiem i dobrym żywieniem oferują turystom inne usługi
wykorzystując przestrzeń gospodarstwa. Ten warunek spełnia wiele gospodarstw ekologicznych i edukacyjnych, prowadzących usługi dla turystów, w tym usługi dla turystów
jednodniowych. Usługi połączone są zwykle z edukacją
ekologiczną, lekcją tradycji, nauką o pochodzeniu żywności, a także ofertą gier i zabaw na świeżym powietrzu .
Turysta najchętniej uczestniczy w degustacjach tradycyjnych produktów i potraw, bierze czynny udział w ich
przygotowywaniu, poznając nie tylko stare receptury
przyrządzania, naturalne i lokalne surowce, a także hi-

storię i tradycje ich wytwarzania oraz związek z regionem
i lokalną społecznością.
Konkursy kulinarne, w tym pionierski ogólnopolski
Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz
na najlepsze danie i potrawę regionalną, zachęciły gospodarstwa agroturystyczne do zaprezentowania swojej oferty
kulinarnej. Regionalne specjały, wśród których były zarówno produkty, jak i potrawy, wiele z nich często zapomnianych, zachwyciły jury konkursowe.
Ranczo „Haflinger” Alicji Podgórskiej (Albertów,
gmina Lipie) to gospodarstwo, które może pochwalić
się długim stażem uczestnika Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”. Wyśmienita kaczka
z jabłkami, podana z siwymi kluskami i duszoną kapustą
to popisowy zestaw, który w 2017 roku został doceniony
i uhonorowany nagrodą „Perła”. Fasola z boczkiem wędzonym i owocami powtórzyła sukces i w kolejnym roku
również otrzymała „perłowe” wyróżnienie. Inne potrawy konkursowe to: zupa borowikowa z grzankami oraz
ziemniaki nadziewane kaszą i grzybami, zupa pieczarkowa
z zacierkami i wiejska kapusta z żeberkami, zupa fasolowa z zacierką oraz zrazy mielone z nadzieniem grzybowym z kasza gryczaną i ogórkiem kiszonym, zupa z młodego groszku na rosole oraz pierś z indyka nadziewana
rodzynkami i migdałami, zupa z bani z zacierkami, zupa
cytrynowa oraz kura w opiekankach z jarzynami. Bułecz-

Cieszyńska herbata z zielin

Dołki – racuchy drożdżowe
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ki drożdżowe z jabłkami i kruszonką, nalewka z dziadów,
konfitura z akacji, nalewka na orzechach, aromatyczny
syrop z róży to produkty zgłoszone do konkursu, których
można posmakować w gospodarstwie.
Gospodarze dbają, aby wszystkie serwowane potrawy i produkty były związane z regionem. Wiedzę czerpią
z przekazów ustnych lub wydawnictw opisujących lokalną historię. Ranczo „Haflinger” położone jest w cichej,
spokojnej, pełnej uroku okolicy. W pobliżu znajduje się
Danków – miejscowość o ciekawej historii z legendami,
ruinami zamku i zabytkowym kościołem. To tutaj podczas
wycieczek rowerowych, przejażdżek konnych czy przejażdżek bryczką można w pełni obcować z przyrodą i historią
tych ziem.
Agroturystyka „Promyczek” Helena Małysz z Brennej – gospodarstwo rolne o powierzchni 10 ha, wielokierunkowe – z produkcją roślinną i zwierzęcą. Położone na uboczu, w pięknej okolicy pod lasem, zachęca do
pieszych wędrówek po Beskidach. Miłośnicy wypadów
w góry znajdą tutaj liczne szlaki turystyczne, które zadowolą turystów spragnionych górskich wędrówek pieszych,
jak również miłośników turystyki rowerowej – 800 kilometrów szlaków rowerowych po polskiej i czeskiej stronie.
Okolica słynie z rezerwatów przyrody, atrakcji w postaci
kolejek krzesełkowych na Polanicę i Czantorię, letniego
toru saneczkowego na Czantorii czy parku leśnych niespodzianek w Ustroniu.
Dla wszystkich gości dostępne (bez ograniczeń) są produkty z gospodarstwa: mleko, kwaśne mleko, jajka oraz
sery. Gospodyni przygotowuje na bazie swoich i lokalnych surowców potrawy regionalne i produkty tradycyjne. Salceson z „kuby”, warzonka z grzebyczkiem, kompot
z ostrężnic, rosół z mięsa z koryta z kormika oraz kita
z kormika, rosół z gynsiny z kapanką oraz gulasz z kozy
z jałowcem – te produkty i potrawy zapadły w pamięć
gości gospodarstwa, a przed wszystkim znalazły uznanie
komisji konkursowych.
Gospodarstwo Agroturystyczne „KARINA” Kariny
i Pawła Poloczków z Wisły jest malowniczo położone,

Placki z blachy ze szpyrkami
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w zacisznej dolince i niewielkiej odległości od centrum
Wisły. Rozciąga się stąd widok na okalające góry i lasy. To
spokojne miejsce jest idealne na wypoczynek dla rodzin
z dziećmi. Duży, bogaty w zieleń ogród zachęca do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Jest wydzielone
miejsce na relaks, boisko do siatkówki i koszykówki, jest
kilka miejsc zabaw dla dzieci, boiska do gier, itp. W obrębie gospodarstwa znajduje się chata, w której można
grilować, biesiadować, również w towarzystwie kapeli góralskiej.
Raz w tygodniu gościom podawane są potrawy lokalne
i wtedy można poznać regionalną kuchnię i związane z nią
miejscowe tradycje, nacieszyć podniebienie tradycyjnymi
specjałami takimi jak: żebroczka, kapuścina, kwaśnica,
bundz, koperkula, placek wiślański, prażuchy, syr klagany,
smażyczka, herbata z zielin.
W 2014 roku gospodarstwo brało udział w finale
regionalnym Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”. Zaprezentowało komisjom konkursowym zestaw: zupa bryndzula z ziemniakami i żebroczka wiślańska oraz produkt – herbatę z zielin. Zupa
bryndzula zdobyła pierwsze miejsce i została uhonorowana nagrodą „Perła” wręczoną podczas gali w trakcie
targów Smaki Regionów w Poznaniu. Warto również
wspomnieć, że w 2013 roku gospodarstwo zostało uznane za najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w województwie śląskim.
Takich gospodarstw agroturystycznych jak te, opisane jest w województwie śląskim więcej. Zachęcają zróżnicowaną ofertą, skierowaną do różnych grup turystów.
Każdy znajdzie coś dla siebie, ale największym atutem jest
kuchnia regionalna, z najlepszymi lokalnymi specjałami.
Przecież nie od dziś wiadomo, że najłatwiej trafić przez
żołądek do serca...
www.slaskiesmaki.pl
www.slaskie.travel

Ser klagany
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Turystyka
kulinarna
na Warmii
i Mazurach
Na Warmię i Mazury turyści przyjeżdżają ze względu na walory turystyczno-krajobrazowe, ale region
może zaoferować im znacznie więcej – bogactwo
regionalnej kuchni.
Chcąc w pełni ukazać różnorodność naszych produktów
i potraw, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego współorganizuje cykliczne imprezy promujące żywność
naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną. Podczas tych
wydarzeń prezentowane są produkty żywnościowe i potrawy, które od wieków odgrywają kluczową rolę w regionie,
np. miód, oleje tłoczone na zimno, gęsina, potrawy z ziemniaków, ryb, dziczyzny, mięsa wieprzowego. Wszystkie te
wydarzenia mogą tworzyć elementy szlaku kulinarnego.
Jednym z wydarzeń wpisanych w Kalendarz imprez jest
„Festiwal Dziedzictwa Kulinarnego Warmii, Mazur i Powiśla”. Jest to impreza cykliczna organizowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W tym
roku Festiwal odbył się w ostatnią niedzielę sierpnia na
Rynku Starego Miasta w Olsztynie i był współorganizowany z Miastem Olsztyn. Od samego rana trwały zmagania ekip biorących udział w konkursie kulinarnym „Nasze
Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”, którego organizatorem i pomysłodawcą jest Polska Izba Produktu ReWojewództwo Warmińsko-Mazurskie jako pierwsze z polskich regionów przystąpiło do Europejskiej Sieci
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Znak „Kulinarne Dziedzictwo
Europy” stanowi swoisty turystyczny
szlak gastronomiczny przebiegający
przez Polskę i inne regiony Europy. W sieci współdziała 46 regionów z 13 państw. Logo z czapką
kucharza pomaga odnaleźć miejsca, w których
można spróbować regionalnych specjałów. Tradycyjne, regionalne produkty to punkt wyjścia do
poznania kultury, historii i zwyczajów regionu.
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gionalnego i Lokalnego. Wśród potraw królowała gęsina
pod różnymi postaciami: pierogów, uda faszerowanego
z grzybami. Serwowano również wieprzowinę, dziczyznę
oraz ryby: w formie śledzikowej
przystawki,
zupy rybnej czy smażonej… stynki. Jednym
z jurorów w konkursie
był znany i powszechnie
lubiany kucharz Karol
Okrasa. Ocenie podlegały również produkty
regionalne. Nie sposób wymienić wszystkich nagrodzonych, bowiem było ich niemal 20. Wśród nich takie rarytasy jak: serwolatka, kiełbasa piwna z gęsiną, sękacz wiejski czy miód lipowy z Lipowego Jaru.
Wśród dzieci popularnością cieszyły się gry i zabawy
zorganizowane w odrębnym namiocie. Na scenie staromiejskiej Karol Okrasa przygotowywał tradycyjne potrawy w nowej odsłonie: plińce z pomoćką i wędzonym
pstrągiem oraz sandacza marynowanego z miodową,
domową musztardą z gruszek. Równolegle odbywały się
pokazy przygotowania potraw regionalnych w wykonaniu
członków sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmii Mazur
i Powiśla. Kucharze na oczach widzów przyrządzali m. in.
babkę ziemniaczaną, krupnik, racuchy i pączki, marcepany królewieckie oraz klopsy królewieckie. To ostatnie
danie 9 sierpnia 2019 zostało wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Klopsy królewieckie
Danie to znane również pod nazwą sauerklopsów, czyli
klopsów na kwaśno, to nieduże mięsne pulpety w słodko-kwaśnym sosie, zaprawianym śmietaną. W wersji mieszczańskiej i odświętnej sos był z widocznym dodatkiem
kaparów. Zachowały się na nie liczne, zbliżone do siebie
przepisy, bowiem były najpopularniejszą potrawą w całych Prusach Wschodnich. Nie ma książki kucharskiej
wrzesień 2018
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poświęconej recepturom kuchni Warmii, Mazur i Prus
Wschodnich (zawsze powstałej na bazie wspomnień dawnych mieszkańców regionu) bez przynajmniej jednego
przepisu na klopsy królewieckie. Klopsiki zawsze podawano z ziemniakami z wody. Czasem śmietanowy sos był tak
obfity, że podawano je w wazie już razem z ziemniakami.

Farszynki

Są jedną z wielu potraw ziemniaczanych obecnych
we wschodniej części Polski. Nieco przypominają kartacze – to także ziemniaczane ciasto, nadziewane mielonym
mięsem. W odróżnieniu od kartaczy, ciasto na farszynki
przygotowuje się z ugotowanych ziemniaków,
które następnie mieli
się przez maszynkę do
mielenia mięsa. Do tego
kartacze są gotowane,
a farszynki – smażone.
Uznawane są za tradycyjną mazurską potrawę, chociaż, prawdopodobnie, przywiozły je ze sobą gospodynie przesiedlone po wojnie na te tereny z Kresów
Wschodnich. Powoli, opatrzone przymiotnikami „warmińskie” lub „mazurskie” zaczęły wchodzić do menu wielu restauracji czy barów. Zwykle faszeruje się je klasycznie
mięsem, ale równie dobrze wypadają nadziane np. leśnymi grzybami. „Farszynki” serwowane na co dzień przez
„Gościniec Ryński Młyn” wygrały tegoroczny Konkurs
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” w części potrawy regionalne.
Trzeba dodać, że zarówno „Klopsy królewieckie”, jak
i „Farszynki” zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych dzięki staraniom „Zajazdu Pod Kłobukiem”,
członka sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury
Powiśle”. W Zajeździe Klopsy i Farszynki wpisane są na
stałe do karty dań, gdzie są ulubionymi i najczęściej wybieranymi daniami.
Inne produkty, które w ostatnim czasie zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych to:

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Dzyndzałki z hreczką i skrzeczkami
Dzyndzałki, dzybdzałki, dzybdzaliki, to nazwy których starzy Warmiacy i Mazurzy nie znali i próżno ich
szukać w przedwojennych źródłach nawiązujących do tradycji kulinarnych Warmii i Mazur. Dzyndzałki jednak nie
są niczym nowym. Przyjechały tu wraz z ludnością przesiedleńczą ze wschodu jako klasyczne kołduny, o takim
samym kształcie, z takim samym mocno czosnkowym,
soczystym farszem. Dzyndzałki już z przydomkiem „warmińskie” w zetknięciu z tutejszą kulturą zaczęły ewoluować, zmieniał się ich kształt i farsz, aż wreszcie dziś są
odmianą pierogów, często z nadzieniem „z hreczki” (gryczanym) i „ze skrzeczkami”, czyli warmińsko-mazurskimi
skwarkami. Dyndzałki znalazły się na Liście Produktów
Tradycyjnych dzięki Stowarzyszeniu „Mazurska Kosaczewina” z Koczarek koło Kętrzyna.

Skrzydła indycze po pańsku
Indyki na europejskie stoły dotarły późno, bo dopiero jako łupy po wyprawach Krzysztofa Kolumba do obu
Ameryk. Ptactwo to było egzotyką i potrawy z niego z całą
pewnością nie mieściły się w kanonie prostego, ludowego
jadła. Skrzydła indycze po pańsku, to – jak nazwa wskazuje – danie należące do kuchni ziemiańskiej.
Najsłynniejszym pośród kucharzy wschodniopruskich
był W. Meinhardt z Królewca, który przeszedł do historii jako Koch, czyli kucharz. Pracując dla wielu możnych,
sporządził odręcznie pisaną książkę kucharską, w której
odnajdujemy kilka przepisów na potrawy z indyka. Są
wśród nich dwa przepisy na przyrządzanie indyczych
skrzydeł, jedna to właśnie „Skrzydła indycze po pańsku”.
To wyśmnite danie serwuje np. Koło Gospodyń Wiejskich w Tynwałdzie koło Iławy.
Więcej informacji na temat Sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle znajdą Państwo na stronie: www.dziedzictwokulinarne.pl
oraz na fanpage na facebooku: https://www.facebook.com/DziedzictwoKulinarneWMP/
Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2019 r.
znaleźć można na stronie www.produktregionalny.warmia.mazury.pl
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KROMKA CHLEBA
Trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie dom
bez chleba. Chleb wypiekano już w starożytności.
W Polsce udokumentowana jest ponad 700-letnia
tradycja cechów piekarzy. Powrotem do tych tradycji
są firmy rodzinne, w których ten zawód przekazywany jest z pokolenia na pokolenie.

Piekarnia Bodzentyńska istnieje od 1937 r. Zarządzają nią Ewelina i Michał Radziejewscy. Stosując technologię tradycyjną bez użycia środków spulchniających
i chemicznych polepszaczy otrzymują produkt, który jest

Piekarnia R. Dobrowolski w Kielcach to rodzinna
firma działająca od 1946 r., prowadzona przez trzecie pokolenie mistrzów piekarstwa. W piekarni wypieka się pieczywo według sprawdzonych receptur, nie zmienionych

bezkonkurencyjny, robiony ręcznie z pasją i miłością do
zdrowego pieczywa. W piekarni pieczywo wypiekane jest
w 50-letnim piecu ceramicznym. Przygotowanie ciast na
chleby oparte jest na tradycyjnej metodzie, polegającej na
prowadzeniu fermentacji kwasowej wielofazowej.
Piekarnia Ernesta Nogi to piekarnia rodzinna
z 50-letnią tradycją założona przez Alinę i Stanisława
Noga. Istnieje w Mąchocicach Kapitulnych od 1963 r.
Specjalnością zakładu jest Chleb Mąchocki wypiekany
na zakwasie z mąki żytniej według rodzinnej receptury
sięgającej lat 60-tych. Całość mąki żytniej dodawana jest
do ciasta w postaci kwasu a nie suchej mąki, co decyduje o wspaniałym i wyjątkowym smaku tego chleba oraz
pozwala mu długo utrzymywać jego świeżość. Garowanie
odbywa się w okrągłych oraz podłużnych koszyczkach,
a gotowe bochenki wkładane są drewnianymi łopatami
do starodawnego pieca ceramicznego gdzie odbywa się
ich wypiek.

od 70. lat. Na świeżym, dojrzałym kwasie wytwarzanym
codziennie w piekarni i podmłodzie, na bazie której robi
się pieczywo pszenne (bez polepszaczy, spulchniaczy, konserwantów, barwników). Pieczywo wyrabiane jest ręcznie
i wypiekane w ceramicznym piecu, który stoi w piekarni
od momentu jej powstania. Chleb żytni kielecki wypiekany w tej piekarni posiada znak „Jakość Tradycja”.
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ZACHODNIOPOMORSKIEe

Europejskie Dziedzictwo Kulinarne
na Pomorzu Zachodnim
wypowiedź Jarosława Rzepy,
Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Żywność regionalna
podbija serca konsumentów, którzy coraz częściej
szukają nowych smaków
i nowych doświadczeń.
Żywność regionalna to
również nowe możliwości dla przedsiębiorczości na terenach
wiejskich oraz wzmocnienie regionalnej odrębności w zjednoczonej Europie. By tak było, potrzebna jest wspólna struktura
koordynująca realizację założonych celów. Jest nią Europejska
Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, do której obecnie
jest 45 regionów z 13 państw położonych w obszarze basenu
Morza Bałtyckiego.
Idea Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oparta jest na
następujących założeniach:
 konsumenci w całej Europie wykazują
coraz większe zainteresowanie żywnością pochodzącą z konkretnych regionów, rośnie zapotrzebowanie na żywność regionalną różnego typu;
 istnieje konieczność rozwoju rolnictwa,
przemysłu rolno-spożywczego oraz turystyki
w oparciu o regionalną tożsamość;
 coraz ważniejszym staje się dla europejskich regionów
promowanie i rozwój ich regionalnej specyfiki.
W ramach Kulinarnego Dziedzictwa potrzeby konsumentów, przedsiębiorstw, a także poszczególnych regionów zostały
powiązane w jednolitą i spójną koncepcję.
Koncepcja Regionalnego Dziedzictwa ułatwia turystom i
mieszkańcom znalezienie regionalnej żywności. Wspólne logo
i skoordynowane działania informacyjne, takie jak oficjalna
storna internetowa www.culinary-heritage.com sprawiają, iż łatwiej jest odnaleźć restauracje czy sklepy, które proponują swoim klientom regionalną żywność i promują ideę kulinarnego
dziedzictwa. Celem Sieci jest, by turyści podróżujący po całej
Europie w każdym regionie rozpoznawali znane logo i podążyli
za nim do restauracji i sklepów sprzedających lokalne i regionalne specjalności.
Równie ważnym aspektem jest dążenie do rozwoju przedsiębiorstw. Kulinarne Dziedzictwo nie jest jedynie projektem

transgranicznym wspierającym współpracę pomiędzy regionami, lecz zawiera w sobie elementy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w różnych obszarach. Na wzmocnieniu regionalnego profilu działalności i wymianie doświadczeń
oraz dobrych praktyk między regionami członkowskimi zyskuje
rolnictwo, rybołówstwo oraz instytucje z branży turystycznej
i rolno-spożywczej.
Stworzenie mocnej regionalnej tożsamości staje się niezmiernie ważne w Europie. Regionalna żywność i dziedzictwo
kulinarne są ważnymi nośnikami tożsamości. Żywność to sprawa dotycząca każdego z mieszkańców. Cóż zatem może być
lepszego niż użycie idei Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
dla wzmocnienia specyfiki każdego regionu i jego indywidualnej
tożsamości? Rozumiejąc to Województwo Zachodniopomorskie podejmuje szereg działań promujących produkty regionalne w mediach społecznościowych, katalogach czy broszurach.
Zapraszamy producentów do prezentowania swoich wyrobów
podczas różnorodnych imprez organizowanych przez Samorząd
Województwa lub odbywających się z udziałem przedstawicieli
władz województwa. Członkowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza Zachodniego uczestniczyli m.in. w takich wydarzeniach jak: targi Smaki Regionów w Poznaniu, targi Agro Pomerania w Barzkowicach, Dożynki Prezydenckie w Spale, Dożynki
Wojewódzkie i wiele innych.
Województwo zachodniopomorskie jest członkiem Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego od 2008
roku. tworzy wewnętrzną strukturę Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie. Liczy już 60 członków. Są wśród
nich producenci surowców w rolnictwie, ogrodnictwie, rybactwie, przetwórcy żywności, restauracje, punkty gastronomiczne,
obiekty świadczące usługi hotelarskie oraz hurtownicy i sprzedawcy detaliczni. Przedsiębiorstwa przyjęte w poczet członków
aktywnie promują i rozwijają regionalną żywność, oraz są dobrymi ambasadorami Pomorza Zachodniego i idei Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w Europie.
Informacje o członkach Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Pomorza Zachodniego dostępne są
na stronie www.sdk.wzp.pl.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
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WIELKOPOLSKIE

Pszczelarstwo
w Wielkopolsce
Bardzo ważną, wręcz kluczową rolę w naszym ekosystemie od zawsze odgrywały pszczoły. Odpowiadają za zapylanie roślin – między
innymi tych, które stanowią pożywienie dla ludzi i zwierząt, ale również roślin użytkowych, ozdobnych czy leczniczych. Niestety, wraz z
rozwojem cywilizacji harmonijna symbioza pomiędzy światem roślin i
pszczół została zaburzona przez człowieka. W ostatnich latach zmiany
te zaszły tak daleko, że zagrażają dalszemu ich istnieniu. Dlatego musimy zrobić wszystko, żeby temu zapobiec!
Krzysztof Grabowski
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Pszczelarstwo jako dział rolnictwa odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka, pszczoły nie tylko wytwarzają
smaczny i zdrowy miód, ale przede wszystkim są głównymi zapylaczami, często niedocenianymi. W ostatnich
latach szczególnie istotna dla popularyzacji i podniesienia
znaczenia produkcji pszczelarskiej jest promocja wielko-
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polskich producentów żywności tradycyjnej i regionalnej
zrzeszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, w której jest obecnie 11 producentów miodu i produktów pszczelich.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego w swych działaniach nieustannie wspiera pszczelarstwo realizując pro-
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gram nasadzeń drzewami miododajnych, na który przeznaczono w ostatnich dwóch latach już blisko 2 600 000
złotych. Z tego programu korzystają wielkopolskie samorządy
lokalne, a pośrednio pszczelarze i wszyscy mieszkańcy naszego regionu – mówi Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego.
Innym przykładem pomocy jaki został zainicjowany
jest Program Wsparcia Pszczelarstwa, który jest realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od
dwóch lat.
Jako pierwszy region w kraju przekazaliśmy środki
z budżetu województwa dla pszczelarzy na zakup węzy
pszczelej. Kwota jaka została przyznana pszczelarzom
w minionym i obecnym roku wyniosła 4 mln złotych – dodaje Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
Jednym z członków Wielkopolskiej Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego jest Gospodarstwo Pasieczne Noteckie Miody, prowadzone przez Kamilę i Zbigniewa Lisińskich. Gospodarstwo posiada ponad 300 rodzin pszczelich, rozmieszczonych na terenie ogromnego kompleksu Puszczy Noteckiej.
Jak mówią właściciele Noteckich Miodów, przynależność
do Sieci jest dla nich prestiżem, wartością dodaną, ponieważ skupia ona producentów najlepszej żywności, promując
ich poprzez profesjonalne działania np. organizację targów
krajowych czy też zagranicznych. Organizowane są również
liczne spotkania, wykłady czy fora, na których poruszane są
kwestie związane z promocją polskiej, zdrowej żywności.
W 2017 r. pasieka Noteckie Miody została wyróżniona tytułem Wielkopolski Rolnik Roku i tym samym
znalazła się w gronie 10 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w Wielkopolsce. Natomiast w 2018 r. miód lipowy
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pochodzący z pasieki otrzymał nagrodę Perła 2018, która
została wręczona podczas finału ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” na
Targach Smaki Regionów w Poznaniu.
Kolejnym producentem miodu zrzeszonym w Sieci
jest Gospodarstwo Pasieczne Miody Szlaku Piastowskiego. Gospodarstwo zlokalizowane jest na terenie gminy Pobiedziska, na skraju Puszczy Zielonki, obfitującej
w bogatą roślinność: lasy liściaste i mieszane oraz inne
miododajne rośliny. Pasieka znajduje się w rejonie, gdzie
powstawało Państwo Piastów, stąd nazwa Miody Szlaku
Piastowskiego. Miody produkowane w gospodarstwie są
nie tylko pyszne, ale także stylowo opakowane, co dodatkowo przykuwa uwagę kupujących.
Pszczelarstwo w gospodarstwie Pana Wojciecha Kociemby, kolejnego członka Sieci, jest rodzinną tradycją
pielęgnowaną z pokolenia na pokolenie. Usytuowanie gospodarstwa na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego z różnorodną, bogatą roślinność: krzewy, drzewa i zioła, sprzyja pozyskiwaniu miodów o wysokich walorach
smakowych i zdrowotnych. Oprócz świetnych jakościowo
miodów, gospodarstwo oferuje produkty z odkładów oraz
zajmuje się hodowaniem matek pszczelich. Ważnym elementem gospodarstwa pasiecznego jest również propagowanie pszczelarstwa w formie warsztatów.
Miód na terenie dzisiejszej Polski znany był od niepamiętnych czasów, nie tylko jako produkt spożywczy,
ale także leczniczy. Warte spróbowania są wielkopolskie
miody i produkty powstające z miodu, m.in. te wpisane
na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, miód witosławski oraz
miody z Kopaszewa.
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Królestwo
naszych sadów
i stołów
Symbolem kuchni polskiej są jabłka.
Rumiane, soczyste, świeże oraz pełne
witamin. Na świecie stały się naszym
kulinarnym ambasadorem.
Legenda głosi, że pierwsze jabłonie – matki
wszystkich jabłoni, zostały odnalezione w górach
Kazachstanu. Jabłonie te miały charakteryzować się kwaśnymi, małymi owocami, obwodami pni 2 m
i wysokością do 30 m. Pierwsze odmiany słodkiej jabłoni
pojawiły się około 4 tys. lat temu na Bliskim Wschodzie,
skąd przywędrowały do Grecji i Włoch.

Z klasztorów do wiejskich sadów
W Polsce natrafiono na nasiona jabłoni wśród znalezisk kopalnych w Biskupinie. Były to prawdopodobnie
nasiona jabłoni leśnej. Jednak historia uprawy jabłek
w Polsce sięga dopiero XII wieku, kiedy to cystersi zaczęli
szczepić „dziczki” leśnych jabłoni. Z biegiem czasu z sadów klasztornych, folwarcznych i przykościelnych drzewka owocowe trafiły do zagród chłopskich. Do ich sadzenia
zachęcali właściciele dóbr ziemskich i proboszczowie oraz
nauczyciele pracujący na wsi. Jabłonie i jabłka miały swoje
miejsce w obyczajach polskich, zwłaszcza ludowych. Śpiewało się o nich w wielu zalotnych, miłosnych oraz weselnych pieśniach. Jabłko było symbolem zdrowia, urody,
młodości, siły, spełnionych zalotów, miłości i małżeństwa
pobłogosławionego licznym potomstwem. Jabłka czerwone zawsze musiały znaleźć się na świątecznych „podłaźnikach” i choinkach, stroiły „korowaje”, rózgi weselne,
a także wieńce dożynkowe.

Złota reneta
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Szara reneta

Mało jest owoców, które byłyby tak często wspominane w literaturze, sztuce, czy codziennym życiu jak jabłka.
Pojawiały się w niezliczonych historiach: w raju symbolizowały niemoralny uczynek, w rajskim ogrodzie Hesperyd – nieśmiertelność, a w mitologii greckiej (jabłko
z napisem: dla najpiękniejszej, rzucone przez boginię Eris)
– niezgodę. Legenda głosi, że jeżeli jabłko nie spadłoby na
głowę Izaaka Newtona, gdy ten leżał pod jabłonią, to nie
odkryłby grawitacji. Natomiast w baśniach z tysiąca i jednej nocy magiczne jabłko z Samarkandy zdolne było wyleczyć wszystkie ludzkie choroby. Być może to był motyw,
na podstawie którego powstało brytyjskie powiedzenie, że
„jedno jabłko dziennie utrzyma cię z dala od lekarza”.

Nieocenione dla zdrowia
Liczne badania naukowe wykazują, że jabłka mają
bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie. Naukowcy od
żywienia człowieka twierdzą, że codzienne ich spożywanie
zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru i rozwoju nowotworów. Wpływa na obniżenie poziomu złego cholesterolu,
wzmacnia serce, kości i wzrok, poprawia trawienie, pomaga w walce z otyłością, a także może być naturalną ochroną przed chorobami układu nerwowego.

Kaczka z jabłkiem

Jabłka łąckie woj. małopolskie
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Świeże, nieuszkodzone jabłka zawierają witaminę C
oraz większość innych witamin (B1, B2, B3, B5, B6, B9,
B12, A i retinol, E i tokoferol, D, K, B-Karoten, likopen])
i minerałów, dużą ilość błonnika roślinnego, kwercetynę
(44 mg w 1 kg jabłek), a także pektynę (1–1,5 g w 100
g świeżego jabłka). Zawartość witaminy C jest zmienna
i zależy od wielu czynników, z których najważniejszymi
są odmiana, warunki klimatyczne i sposób uprawy. Może
ona wahać się od 4 do 21 mg/100g owocu. Przy obróbce
cieplnej jabłek większość witamin rozpuszczalnych w wodzie ulega rozkładowi. Jak wiele innych owoców, spożywane na surowo jabłka mają niską wartość indeksu glikemicznego (fruktoza i inne cukry uwalniają się powoli
z błonnika, przez co zawartość cukru we krwi konsumenta rośnie wolno, bez nagłych odchyleń), zatem są zalecane do spożywania przez osoby chorujące na cukrzycę lub
hiperglikemię.

Chluba polskich sadów
Profesor Szczepan Pieniążek, nestor polskiej pomologii
byłby dziś dumny z tego, co osiągnięto w sadownictwie.
Polska wyrosła na jednego z największych producentów
i eksporterów jabłek na świecie, a rozciągające się jak Polska długa i szeroka na setkach tysięcy hektarów malownicze sady jabłkowe, przedmiot żmudnej, profesorskiej
troski i wieloletnich zabiegów – są dziś nie tylko miejscem uprawy tradycyjnej i na ogół ekologicznej żywności,
ale także źródłem pokaźnych dochodów dla gospodarki
narodowej. Uprawianie polskich sadów to często tradycja, przekazywana z pokolenia na pokolenie, w domu rodzinnym gospodarza. Dzięki różnorodności dostępnych
zabiegów sadowniczych każdy sadownik ma swój sposób
na udany plon. Dzisiaj tradycyjne sady stanowią skarbiec
różnorodności biologicznej – nie tylko z powodu zachowanych w nich dawnych odmian, ale również dlatego, że
pełnią rolę bogatego ekosystemu.
Polska jest największym w Unii Europejskiej i trzecim
na świecie producentem jabłek. Największymi naszymi
konkurentami są Chiny, Stany Zjednoczone oraz Turcja,
a spośród krajów unijnych – Włochy, Francja i Niemcy.
Wymienione kraje posiadają mniejszą, w porównaniu

Jabłka grójeckie woj. mazowieckie
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Ser jabłeczny woj. podlaskie

z Polską, powierzchnię uprawy jabłoni przy wyższej wydajności produkcji. Różnice w wielkości uzyskiwanych
plonów wynikają z odrębnej struktury odmianowej, nieco
innych warunków klimatycznych oraz różnic w poziomie
agrotechniki prowadzenia sadów. Polskie sadownictwo
charakteryzuje się dużą różnorodnością odmian jabłek.
Obecnie w polskich sadach dominują: gala, gloster, golden delicious, idared, szampion, jonagold i ligol.
W rejestrze zasobów genetycznych wpisanych jest 135
dawnych odmian drzew owocowych, a wśród nich popularne odmiany jabłoni, jak: antonówka, papierówka, szara
reneta, złota reneta, kosztela, glogierówka, grafsztynek,
boiken, malinówka, kronselska, koksa, boskoop, kantówka gdańska, zorza, topaz, jonica, piękna z Rept czy ananas
berżenicki...
Jabłonie te kiedyś rosły w przydomowych, tradycyjnych sadach, a każde jabłko charakteryzowało się innym
smakiem, zapachem, kształtem i miało różne przeznaczenie kulinarne, często związane z tradycją i kulinarnym
dziedzictwem, jak choćby oryginalny „ser jabłeczny”, znany m.in. na Podlasiu, Lubelszczyźnie czy w Świętokrzyskiem.
W polskiej kuchni znajduje się wiele potraw z jabłek
lub zawierających jabłka: gęś pieczona z jabłkami, pieczona kaczka z jabłkami, wątróbka drobiowa z jabłkami
i cebulą, pieczony schab z jabłkami, śledzie w śmietanie
z jabłkiem i cebulą, sałatki i surówki warzywne, szarlotka,
strudel z jabłkami, drożdżówki z jabłkami i kruszonką,
racuchy drożdżowe z jabłkami…

Polskie jabłka chronione w UE
Do unijnego rejestru Chronionych Oznaczeń Geograficznych (ChOG) wpisane zostały dwa gatunki polskich jabłek: jabłka łąckie w 2010 roku i jabłka grójeckie w 2011 roku. Swoją specyficzną jakość i reputację
zawdzięczają miejscu pochodzenia. Mazowsze to region
znany miłośnikom jabłoni, gdyż jest to największe zagłębie sadownicze w Europie. Pierwsze sady powstały w XVI
wieku dzięki królowej Bonie, a po II wojnie światowej
opanowały teren Mazowsza całkowicie. Ze względu na
unikalny mikroklimat występujący w rejonie grójeckim

Jabłka józefowskie woj. lubelskie

Kosztela
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(duże spadki temperatur w okresie przed zbiorami – we
wrześniu i na początku października nawet do 0 st. C),
jabłka stamtąd charakteryzują się wyższym od przeciętnego wybarwieniem, bardziej intensywnym rumieńcem
oraz wysoką kwasowością.
Drugim miejscem słynącym z sadownictwa jest obszar
położony na terenie małopolskich gmin: Łącko, Podegrodzie i Stary Sącz w powiecie nowosądeckim oraz gminy
Łukowica w powiecie limanowskim. Jabłka uprawiano
tam już w średniowieczu. Suszone jabłka spławiano Dunajcem do Wisły, a następnie do Gdańska, skąd trafiały
nawet za granicę Polski. Jabłka te posiadają tzw. „górską
zieloną nutkę”, czyli są bardziej wyraziste w smaku. Ich rumieniec jest zdecydowanie mocniejszy od rumieńca jabłek
pochodzących z innych regionów kraju. Większość sadów
znajduje się na stokach, które mają przeważnie 15 stopni
5 dawnych odmian jabłek w województwie opolskim:
nachylenia, co stwarza najkorzystniejsze warunki do pro- jabłka odmiany Berlepsch, znane też pod nazwą niemiecdukcji jabłek łąckich, które nie brązowieją po ich obraniu. ką Goldrenette Freiherr von Berlepsch, Roter Berlepsch,
Do potentatów jabłkowych z okolic Grójca i Łącka dołą- jabłka odmiany Grafsztynek prawdziwy, zwany też Graczają sadownicy z innych regionów Polski, a szczególnie fsztynkiem z Grafsztynu (nazwy niemieckie Gravensteiner,
z okolic Sandomierza, gdyż jest to jedno z największych Haferapfel), jabłka odmiany Wealthy, stara odmiana jabłozagłębi owocowo-warzywnych w kraju.
ni Königin oraz stara odmiana jaRównież na krajowej Liście Produktów
błoni Książę Albrecht Pruski.
Tradycyjnych, prowadzonej przez MiniJabłka w turystyce
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, można
kulinarnej
znaleźć 13 rodzajów jabłek, które doczekaCorocznie w Polsce organizoły się uznania w swoich regionach:
wane są wydarzenia promujące
• jabłka kraśnickie i józefowskie w wojesadownictwo i wykorzystanie jawództwie lubelskim,
błek w kuchni, takie jak: „Świę• jabłka odmiany Landsberska, zwana
to Kwitnących Sadów”, „Święto
czasami Renetą Landsberską w wojeKwitnącej Jabłoni” lub „Święwództwie lubuskim,
to Owocobrania”. Najbardziej
• jabłka łąckie i z Raciechowic w wojeznane imprezy odbywają się na
wództwie małopolskim,
Sądecczyźnie w Łącku i Łososi• jabłka grójeckie w województwie mazonie Dolnej, na Lubelszczyźnie
wieckim,
w Józefowie nad Wisłą, na Ma• jabłka sandomierskie w województwie
zowszu w Grójcu, na Dolnym
świętokrzyskim,
Śląsku w Trzebnicy oraz na San• jabłka żniwówki w województwie śląSok jabłkowy z Kałęczewa – Wiatrowy Sad
domierszczyźnie w Samborcu
skim.
lub Obrazowie. Każdego roku
przyciągają tłumy miłośników jabłek i cieszą się niesłabnącą popularnością wśród sadowników, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, reprezentantów Lokalnych Grup Działania, przedstawicieli przemysłu przetwórczego, okolicznych
mieszkańców i turystów zainteresowanych poznawaniem
dziedzictwa kulinarnego – aby móc smakować tradycyjnie
uprawianych owoców, a przede wszystkim wytworzonych
z nich regionalnych potraw na słodko i wytrawnie.

Jabłka sandomierskie
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dr inż. Dominik Orłowski,
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
dr inż. Magdalena Woźniczko,
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Literatura u Autorów
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Smak kronselki
i derenia
Niedaleko Przemyśla jest miejsce,
w którym zapomina się o hałasie, smogu
i codziennych trudnościach. Pełno tu
starych drzew, zielonych krzewów,
tajemniczych zakątków. To Arboretum
w Bolestraszycach.
Arboretum powstało w 1975 roku. Jego
organizatorem i głównym wykonawcą proArboretum z lotu ptaka
jektu w latach 1975-2002 był dr hab. Jerzy
Piórecki. Od 2001 roku dyrektorem jest dr
Narcyz Piórecki. Utworzono je na terenie
historycznego założenia dworsko-ogrodowego. Na początek zrujnowane budynki dworskie z końca XVIII wieku wyremontowano
i zaadaptowano na pracownie, sale muzealne, pomieszczenia socjalne i gospodarcze.
Zanim pojawiły się nowe nasadzenia drzew
i krzewów, zanim pojawiła się ostateczna
koncepcja arboretum, wykonano szczegółową inwentaryzację układu przestrzennego,
inwentaryzację dendrologiczną oraz dokumentację architektoniczną dotyczącą rekonstrukcji i renowacji historycznych budowli.
Dzisiaj Arboretum w Bolestraszycach należy do tych miejsc, które prezentują cenne
W starym dworze są pracownie, działa Centrum Edukacji Kulturowo-Przyrodniczej
zabytki przyrody i kultury Polski. Spełnia
różnorodne zadania jako obiekt przyrodniczy, kulturoArboretum (łac. Arbor, arboris – drzewo), ogród denwy, dydaktyczny i naukowy. Przez lata arboretum bar- drologiczny, dendrarium – miejsce, w którym kolekdzo „urosło”; w pierwszym okresie jego powierzchnia cjonuje się drzewa i krzewy oraz zwykle prowadzi się
wynosiła 9,23 ha, obecnie 308,13 ha; w tym w oddziale badania nad nimi. Przy arboretach działają często plaw Cisowej – 283,13 ha i fort XIIIb – 2,8 ha. Miłośnikom cówki naukowe badające morfologię, anatomię, ekoogrodów o każdej porze roku dostarcza wielu niezapo- logię, fizjologię i genetykę roślin drzewiastych oraz
mnianych wrażeń estetycznych i… smakowych. Corocz- możliwości aklimatyzacji gatunków obcych. Arboreta
nie Arboretum odwiedza ok. 100 000 osób, w większości funkcjonować mogą jako placówki samodzielne, ale
mogą też być częścią ogrodów botanicznych z wszechmłodzież szkolna.

Miejsce z długą historią
Historia tego miejsca zaczyna się już w średniowieczu. W XV wieku było własnością rycerską, a od połowy
stulecia aż do 1652 r. należało do rodziny Świętopełków,
którzy przyjęli nazwisko Bolestraszyckich. Podobno protoplasta rodu, Stefan Świętopełk, wybudował na wzgórzu
drewniany fort otoczony wałami ziemnymi i fosą. Na
przełomie XVI i XVII wieku zastąpił je murowany dwór
obronny z fosą, często zwany zamkiem. W roku 1652 Bolestraszyce zmieniły właścicieli – przeszły w posiadanie rodziny Drohojowskich. Wybudowali oni w XVIII stuleciu
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stronnymi kolekcjami.
Współczesne kolekcje gromadzą różne gatunki według kryterium ekologicznego (tworząc grupy o podobnych wymaganiach siedliskowych) lub systematycznego (grupując gatunki i rodzaje spokrewnione).
Według definicji formalnej arboretum jest szczególnym rodzajem ogrodu botanicznego, którego zasady
tworzenia i funkcjonowania w Polsce definiuje ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Kolekcje
drzew i krzewów w oficjalnym wykazie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska definiowane są jako ogrody
botaniczne. (wg Wikipedia)
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Kwitnące krzewy derenia były ozdobą parków dworskich i miejskich

parterową murowaną oficynę. W pierwszej połowie XIX
wieku, po częściowym rozebraniu zamku, oficyna przejęła
funkcję dworu. Potem nadbudowano piętro i przykryto
je gontowym dachem łamanym w typie polskim. Był to
dwór skromny, ale wygodny.
W XIX wieku Bolestraszyce kilkakrotnie zmieniały właścicieli. Kolejno należały do rodzin Morskich,
Ostrowskich, Michałowskich i Łempickich. W 1910 r.
majątek kupiła rodzina Zajączkowskich, która mieszkała
we dworze do 1944 r. Okresem rozkwitu majątku były
lata 1840–1855, kiedy administrował nim Piotr Michałowski, najznakomitszy polski malarz doby romantyzmu i znakomity, jak się okazało, gospodarz. Artysta
był postacią nietuzinkową, wszechstronnie utalentowany, o rozległych zainteresowaniach, niezwykle pracowity i doskonale zorganizowany. Sukcesy odnosił w wielu
dziedzinach. Jako dwudziestoparolatek przez kilka lat
pracował w Ministerstwie Skarbu Królestwa Kongresowego w Warszawie. W czasie powstania listopadowego
stał na czele kuźnic rządowych zajmujących się produkcją broni. Przez kilka lat przebywał w Paryżu, gdzie całkowicie oddał się studiowaniu malarstwa. Po powrocie
do kraju energicznie zajął się gospodarowaniem w swoich majątkach. W Bolestraszycach Michałowski zmodernizował majątek, sprowadził wiele maszyn, wprowadził hodowlę wołów i koni. Utrzymywał kontakty
towarzyskie z niewielkim gronem sąsiadów i przyjaciół.
Często, przy okazji pobytów w pobliskiej Medyce Pawlikowskich, odwiedzał Michałowskiego nestor rodu
Kossaków, Juliusz. Malarz ciężko pracował, ale nie zaniedbywał sztuki, której poświęcał każdą wolną chwilę.
Świadczy o tym nie tylko „szkicownik bolestraszycki”,
ale przede wszystkim szkice i rysunki wykonywane przy
okazji zajęć gospodarskich na kartach gospodarczych
ksiąg rachunkowych i osobistych notatek. W okresie pobytu artysty w Bolestraszycach powstało wiele obrazów:
portrety rodziny i przyjaciół, sceny rodzajowe i sylwetki ludzkich typów, wśród których do historii malarstwa
polskiego przeszedł Rusin Seńko, oraz konie, ulubiony
temat jego obrazów. Po śmierci Piotra Michałowskiego
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majątek pozostał w rękach rodziny, żony Julii, syna Stanisława i córki Marii Adamowej Łempickiej.
„Ogród w Bolestraszycach założono w XVIII wieku, otaczał oficynę i pozostałości zamku, był częściowo na zniwelowanych fortyfikacjach ziemnych. Usytuowany na dwóch
tarasach: dolnym w dolinie Sanu i górnym na wzniesieniu
ponad nią. Pierwotna kompozycja ogrodu miała charakter geometryczny i jej ślady pozostały w postaci nasadzeń
rzędowych lip i leszczyny, tworzących aleje. W XIX wieku
przekomponowany w ogród krajobrazowy, w którym wykorzystano naturalne walory widokowe, jakich dostarczyła bogata rzeźba terenu. Rozplanowanie ogrodu wzbogacił parter
wodny składający się z dwóch stawów – mniejszego i większego, założonych poniżej skarpy, oraz sady owocowe powią-

DEREŃ W ZALEWIE
1. niedojrzałe owoce derenia jadalnego
2. zalewa solankowa: woda, sól, liście laurowe, ziele
angielskie, tymianek, czosnek
Wszystkie składniki zalewy gotujemy i zostawiamy
do ostygnięcia. Do beczki dębowej (lub kamiennego
garnka) wsypujemy niedojrzałe owoce derenia jadalnego, zalewamy zalewą i pozostawiamy do ukiszenia.
Po okresie około 3 miesięcy ukiszone owoce odsączamy i następnie zalewamy lekko podgrzaną oliwą
z oliwek z dodatkiem różnych przypraw.
Dereń kiszony w smaku przypomina oliwki, jest doskonałym dodatkiem do sosów, sałatek i mięs.
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Od góry: sad starych odmian jabłoni; takich tablic informacyjnych jest wiele; stoisko Arboretum na konkursie Smaki Pogranicza

zane kompozycyjnie z ogrodem. Krawędzią skarpy prowadzi
główna promenada z szeroką perspektywą na dolinę Sanu.
Starodrzew charakteryzowały skupiska gatunków pochodzenia krajowego, a wśród nich lipy drobnolistne, topole białe,
olsze szare, jesiony, osiki, robinie akacjowe, wiązy, klony polne i klony jawory, brzozy, świerki i leszczyny. Do pierwszej
ćwierci XX wieku na terenie ogrodu rosły okazałe cisy, które
nie przetrwały do naszych czasów” – czytamy w opracowaniach traktujących o Arboretum w Bolestraszycach.
W drugiej połowie XX wieku, kiedy arboretum przejęło dawny zespół dworski, w ogrodzie zachowano dotychczasowy układ przestrzenny, ale zaszły duże zmiany gatunkowe drzewostanu. Współcześnie ogrody Arboretum
ponad trzydziestokrotnie powiększyły obszar historycznego ogrodu dworskiego w Bolestraszycach.

Bogate kolekcje roślin,
ciekawa oferta edukacyjna
W Arboretum w Bolestraszycach zgromadzono kilka tysięcy gatunków, odmian, form roślin w kolekcjach
m.in. dendrologicznej, pomologicznej, biblijnej, roślin
wodnych, bagiennych, rzadkich, zagrożonych, ginących
i chronionych we florze polskiej, roślin z rodziny wrzosowatych oraz szklarniowych, użytkowych i biblijnych.
W opisie Arboretum Bolestraszyckiego można znaleźć
takie oto informacje: w kolekcji dendrologicznej zgromadzono tu m.in. cisy, magnolie, różaneczniki, cypryśniki błotne,

52 SMAK I TRADYCJA

jest metasekwoja chińska i miłorząb dwuklapowy. Kolekcja
rzadkich, zagrożonych, ginących i chronionych gatunków
flory polskiej zawiera ponad 130 taksonów pochodzących
głównie z Pogórza Przemyskiego, Bieszczadów, Kotliny Sandomierskiej, Wołynia Zachodniego. Od wielu lat są prowadzone badania dotyczące gatunków rzadkich, m.in. marsylii
czterolistnej, kotewki orzecha wodnego, szachownicy kostkowatej, wisienki stepowej. W Arboretum zgromadzono kolekcje
roślin wodnych i bagiennych, utworzono ogródki skalne, wśród
roślin szklarniowych gromadzone są gatunki pochodzące z różnych stref klimatycznych, w tym najliczniej z obszaru Morza
Śródziemnego. W herbarium zebrano 24 tys. arkuszy roślin
naczyniowych i porostów zgromadzonych z terenu Polski południowo-wschodniej. Prowadzona jest również dokumentacja
i archiwum dotyczące założeń ogrodowych oraz pomnikowych
i doborowych drzew krajowych i obcych z terenu Podkarpacia.
Oddział w Cisowej (283 ha, 380-460 m n.p.m.) położony na Pogórzu Przemyskim to rozległa polana porolna w otoczeniu lasów bukowo-jodłowych. Prowadzone są tu badania
nad wtórną sukcesją leśną oraz nad ochroną różnorodności
biologicznej. Zakładane są zwarte wielkopowierzchniowe nasadzenia drzew i prowadzone zajęcia edukacyjne.
W Arboretum działa Centrum Edukacji Dziedzictwa
Kulturowo-Przyrodniczego, które prowadzi różne formy
zajęć edukacyjnych (lekcje, odczyty, prelekcje, seminaria,
wykłady, konkursy, praktyki, plenery, warsztaty, szkolenia) dla dzieci i młodzieży szkolnej, studentów, nauczycieli
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i innych osób zainteresowanych. Corocznie organizowany
jest Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum. Prowadzona jest Galeria u Piotra, w której są prezentowane wystawy malarskie, fotograficzne i in. W Muzeum
Przyrodniczym gromadzone są i przechowywane zbiory,
zwłaszcza dendrologiczne i paleontologiczne. Stałym wydawnictwem są zeszyty naukowe – Arboretum Bolestraszyce, Index Seminum. Regularnie wydawane są materiały
edukacyjne takie jak przewodniki, pocztówki i foldery.

Dereń i jabłonie
Gdyby ktoś chciał narysować logo Arboretum w Bolestraszycach, powinien na nim umieścić owoce derenia
i jabłoni. O dereniu i jabłoniach ciekawe informacje przekazuje Elżbieta Żygało, zastępca dyrektora Arboretum,
specjalizująca się w starych odmianach jabłoni i derenia.
Dereń jadalny (Cornus mas L.), zwany także właściwym,
jest w Polsce gatunkiem od dawna znanym i uprawianym,
o atrakcyjnych owocach, które mogą być wykorzystywane do celów spożywczych, a również farmaceutycznych.
Jest to jedna z cenniejszych roślin owocowych z rodziny
dereniowatych najczęściej w postaci krzewu lub małego,
niskopiennego drzewa o szerokiej koronie. Dereń zaliczany jest do roślin wolno rosnących i długowiecznych, gdyż
może dożyć nawet do 300 lat. Krzewy derenia dawniej
uprawiano najczęściej w przydworskich parkach, sadzono
je także w miejskich ze względu na piękne kwiaty. Owoce,
w zależności od odmiany, warunków klimatycznych i pogodowych oraz miejsca uprawy, dojrzewają i są zbierane
od połowy sierpnia do końca października. U niektórych
odmian – wyselekcjonowano dotąd ich 15 – owoce dojrzewają jednocześnie na całym krzewie, a u innych dojrzewanie jest stopniowe i trwa do trzech tygodni.
Owoce derenia zawierają dużo składników odżywczych
– witamin i mikroelementów. W medycynie ludowej po-

Stadko owiec doskonale zastępuje kosiarkę
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Jedna z licznych kolekcji roślinnych w Arboretum

lecany jest m.in. w leczeniu anemii, dolegliwości żołądkowych, złej przemiany materii, w chorobach nerek, jako lek
przeciwgorączkowy. Napary z liści stosuje się jako środek
moczopędny i żółciopędny, a napary z kory jako wzmacniający. Z owoców można sporządzać wiele przetworów. Specjalnością na polskich dworach była nalewka dereniówka.
W bolestraszyckim arboretum, na terenie leśnym
i parkowym rośnie ok. 3 tys. tych krzewów. Z ponad
300 rosnących w parku, co roku zbiera się ponad 2 tony
owoców. Można podziwiać piękne o każdej porze roku
sady dereniowe. A w spiżarni – słoje z dereniem w zalewie, soki, dżemy, żele, konfitury, kompoty, susze, również owoce kandyzowane. Czy jest też słynna dereniówka?
Nikt tej tajemnicy nie zdradził. W czasie Międzynarodowego Dnia Derenia, odbywającego się na zakończenie
zbiorów, podobno można jej spróbować.
W Arboretum 8 hektarów zajmują sady jabłoniowe.
Rośnie w nich 1500 drzew jabłoni i 600 grusz. Są to głównie stare odmiany. Charakteryzują się długowiecznością
i podwyższoną odpornością na niskie temperatury i choroby. Do dzisiaj zostało oznaczonych i opisanych prawie 100
odmian, wśród których wiele jest i było uprawianych na
terenie Europy. Niektóre odmiany mają tylko nazwy zwyczajowe albo są „bezimienne”. Kiedy jabłka z sadów bolestraszyckich dojrzeją, można zjeść malinówkę, boikena,
żelaźniaka, czerwoną czy złotą renetę, kosztelę, kronselkę
i wiele innych, których smaki starsi wspominają z rozrzewnieniem, a młodzi nie znają. Jakby to nie wystarczało, w tutejszej spiżarni pachnieć zaczną jabłka suszone, kompoty
z jabłek i inne przetwory, a wśród nich tradycyjny, prawie
zapomniany przepis na jabłka kiszone w kapuście.
Spiżarnia w Arboretum to też element edukacyjno-informacyjny. Spiżarnię zapełnia Anna Łocha. Pokazuje, jakie
przetwory z jabłek i derenia można zrobić, przypomina stare przepisy i podpowiada, że warto sięgać po stare odmiany
owoców. Przypomnieć ich smak, aromat i wygląd.
Grażyna Kurpińska
Zdjęcia: archiwum Arboretum Bolestraszyce,
I. Byszewska i autorka
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Owoce
w kulinarnym
dziedzictwie
Poprzez zamierzone krzyżówki powstają liczne
uszlachetnione gatunki owoców, co nie znaczy, że
każda nowo wyhodowana odmiana jest lepsza od
poprzednich.
Już od najdawniejszych czasów podejmowano próby
uszlachetnienia owoców, które pierwotnie nie były tak
słodkie i aromatyczne jak obecnie. W 74 r. p.n.e. rzymski
wódz i smakosz Lucullus przywiózł z Azji Mniejszej do
Rzymu szlachetne wiśnie, a w wyniku podbojów dokonanych przez rzymskie legiony – wiedza sadownicza dotarła
do Germanii i innych rzymskich prowincji północnych.
Już ok. 500 r. n.e. we Frankonii szczepiono, czyli uszlachetniano drzewa owocowe.
Historia wielu owoców związana jest ze ścieżkami życia odkrywców. Żeglarze, przemierzający oceany podczas
swoich pełnych przygód wypraw – poznawali nowe kraje
i kontynenty i chociaż właściwym celem ich podróży było
znalezienie złota, bardzo często na pokładach ich statków
znajdowały się również inne skarby, m.in. niezwykłe produkty spożywcze. Nie wszystkie z nich zostały od razu
zaakceptowane przez Europejczyków. Uczestnicy wypraw
krzyżowych jako pierwsi mogli poznać bogactwo owoców
z dalekich krain.

Długa historia polskiego sadownictwa
Na terenie dzisiejszej Polski archeolodzy odkrywają
miejsca, w których znajdują nasiona licznych gatunków
i odmian drzew pestkowych, jak czereśnie, wiśnie, śliwy,
brzoskwinie. Rozwój sadownictwa zawdzięczamy zakładaniu klasztorów i umiejętnościom zakonników, np.
cystersów czy benedyktynów. Największy rozwój sadownictwa na ziemiach Polski nastąpił za panowania dynastii
Jagiellonów. Kolejnym ważnym etapem są czasy, kiedy nie
tylko przy dworach królewskich, ale też przy siedzibach
szlacheckich i ziemiańskich zakładano sady owocowe.

Gruszka gdańczonka w occie – woj.
pomorskie

Gruszka suszona kraśnicka – woj.
lubelskie
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Malinówka

Sad wiśni nadwiślanki

W czasach pańszczyźnianych chłopi nie posiadali sadów w swoich gospodarstwach i nie uprawiali żadnych
drzew owocowych, z wyjątkiem samosiewów wiśni i śliw
porastających obrzeża zagród oraz polnych grusz na miedzach. Sady owocowe były wówczas jedynie we dworach,
na plebaniach, przy leśniczówkach i w gospodarstwach
drobnej szlachty. U schyłku XIX wieku zaczęli zakładać
je także włościanie. Sadzono grusze, jabłonie i śliwy, czasami czereśnie i orzechy włoskie, szlachetne odmiany
wiśni („sokówki” i wczesne ”szklanki”), agrest, porzeczki
czarne i czerwone, rzadziej maliny. Absolwenci popularnych w latach międzywojennych kursów rolniczych oraz
miłośnicy agronomii do przydomowych upraw wprowadzali truskawki, brzoskwinie, morele i winorośl.

Suszone, smażone, pasteryzowane
Owoce spożywano głównie sezonowo i najczęściej
świeże, a jedynym sposobem ich konserwacji było niegdyś
suszenie, które odbywało się na słońcu, przy kuchniach,
na płytach kuchennych, w piecu piekarskim, a z czasem
w specjalnych suszarniach. W dużych ilościach suszone
były owoce grusz polnych (np. „ulęgałki” i „pierdziołki”),
gruszki, jabłka i śliwki pochodzące z sadów, a czasami leśne
czarne jagody. W latach międzywojennych niektóre gospodynie, np. na Mazowszu do suszenia owoców używały
specjalnych narzędzi – podłużnych ram zwanych „arfami”,
które były zbite z wąskich deseczek i miały dno z patyków
lub drucianej siatki. Napełnione owocami „arfy” gospodyni
wystawiała na słońce lub wstawiała do nagrzanego pieca po
upieczeniu chleba. Suszone owoce przechowywano w płóciennych woreczkach.
Rozwój przetwórstwa owoców następował wraz z rozwojem technik spożywczych. Stopniowo wprowadzano

Suska sechlońska – woj. małopolskie

Malina kraśnicka
– woj. lubelskie
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nowe sposoby przetwarzania owoców; smażenie powideł,
wyrób soków owocowych czy marynowanie w occie i pasteryzowanie przetworów owocowych. W latach międzywojennych jedynie zamożne i bardziej światłe gospodynie
praktykowały te formy przetwórstwa żywności. Soki owocowe, bez dodatku cukru, wyciskały przy pomocy różnego
rodzaju pras i zlewały do butelek. Powidła ze śliwek, bez
cukru, smażyły w naczyniach miedzianych (kotłach lub
misach), przy użyciu drewnianych mieszadeł. Po wysmażeniu, powidła przekładano do kamionkowych garnków,
które wkładano do pieca w celu powstania na nich skórki
zabezpieczającej je przed zepsuciem.
W okresie międzywojennym na wsiach bardzo popularne stały się także przetwory owocowe w postaci: marmolad, dżemów i galaretek sporządzanych na bazie cukru
lub melasy z buraków cukrowych. W latach 30. XX wieku
rozpowszechnił się na wsiach wyrób kompotów i marynat
owocowych. W końcu XIX wieku i na początku XX wieku
następowała stopniowa mechanizacja procesów produkcyjnych w przetwórstwie owoców (napęd parowy i elektryczny). Dawniej polskie gospodynie robieniem przetworów
zajmowały się prawie cały rok – oczywiście najwięcej latem
i wczesną jesienią. Przetwory domowe, w naszym dzisiejszym rozumieniu, trzymano w siedzibach ziemiańskich
w pomieszczeniu nazywanym „apteczką”. Smażeniem owoców zajmowały się najlepiej urodzone kobiety, a przyrządzić konfitury nie było łatwo. Wybierano do nich najładniejsze owoce, które następnie bardzo ostrożnie gotowano
w gęstym syropie z cukru, tak aby zachowały kształt i kolor.
Każda dziewczyna, zanim wyszła za mąż – terminowała
u boku matki czy babki, zgłębiając domowe receptury kulinarne. Przygotowywanie własnych przetworów owocowych
było w XX wieku ostatnią żywą dziedziną przetwórstwa
domowego. Jeszcze w latach 60. i 70. większość gospodyń smażyła dżemy, nastawiała owoce na soki i gotowała
dziesiątki słoików kompotów. Wobec ogromnego niedoboru towarów w sklepach w tym czasie, własne produkty
znakomicie uzupełniały i urozmaicały dietę. Dzisiaj, choć
półki sklepowe uginają się pod produktami żywnościowymi wytwarzanymi przemysłowo, wciąż ponad połowa
gospodarstw domowych ma spiżarnie z własnymi przetworami owocowymi oraz piwnice pełne apetycznie wypełnionych słoików. Wszelkie tego rodzaju produkty są dostępne
w sklepach przez cały rok i to w szerokim asortymencie.
Jednak nie zapominajmy, że wyroby nawet najlepszych firm
spożywczych – nie zastąpią smaku tych prawdziwych, doMorela sandomierska

Fot Halina Sadecka
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Śliwka damacha

Pokaz wyciskania soku z porzeczek w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach

mowych, przyrządzanych własnoręcznie, najlepiej z owoców wyhodowanych w rodzinnym sadzie lub zakupionych
na targu u lokalnego sadownika.

Owocowe wizytówki regionów
Zwolennicy lokalnej diety twierdzą, że najzdrowsze i najlepiej przyswajalne przez organizm są te owoce, które rosną
w promieniu kilkuset kilometrów od miejsca zamieszkania
człowieka, a więc w jego naturalnym środowisku biologicznym. Na krajowej Liście Produktów Tradycyjnych wpisanych jest około 70 owocowych specjałów, wytwarzanych
lokalnie, w różnych regionach Polski, takich jak: syrop malinowy z Doliny Baryczy (woj. dolnośląskie), śliwka w occie
(woj. kujawsko-pomorskie), gruszka suszona kraśnicka (woj.
lubelskie), konfitura agrestowa z Osse (woj. łódzkie), papierówka w syropie (woj. lubuskie), suska sechlońska (woj. małopolskie), galaretka z czarnej porzeczki (woj. mazowieckie),
kompot z kwity (woj. opolskie), powidła krzeszowskie (woj.
podkarpackie), gruszka gdańczonka w occie (woj. pomorskie), kompot ze śliwki żniwki (woj. śląskie), morela sandomierska zaleszczycka (woj. świętokrzyskie), wielkopolski
dżem z wiśni sokówki (woj. wielkopolskie) czy konfitura
szczecińska z owoców róży (woj. zachodniopomorskie).
Na najwyższej półce znalazły się polskie owoce, zawdzięczające swoją jakość i reputację miejscu pochodzenia,
zarejestrowane w Unii Europejskiej jako Chroniona Nazwa
Pochodzenia (wiśnia nadwiślanka) i Chronione Oznaczenia Geograficzne (jabłka grójeckie, jabłka łąckie, truskawka
kaszubska, suska sechlońska, śliwka szydłowska).
dr inż. Dominik Orłowski,
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
dr inż. Magdalena Woźniczko,
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Literatura u Autorów
Śliwka szydłowska
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Dobroczynne
kiszonki
Kto wymyślił kiszenie i w jaki sposób
w ogóle odkryto metodę zakwaszania
warzyw, do dziś pozostaje tajemnicą.
Niektórzy historycy są zdania, że to
Tatarzy i Mongołowie sprowadzili kiszoną
kapustę do Europy.
Podczas budowy muru chińskiego (ok.
300 r. p.n.e.) robotnicy otrzymywali codziennie porcję ryżu z kapustą kiszoną. W tamtych
czasach znano już specjalne naczynia, w których można było przeprowadzić fermentację.
Ludy mongolskie również znały tajniki kiszenia kapusty.
Dla Słowiańszczyzny Wschodniej kiszenie
było powszechnym sposobem konserwowania
żywności. Odbywało się w kadłubach drewnianych nazywanych „kłodami”, a później w beczkach sosnowych lub
dębowych.

Kapusta, ogórki, buraki, grzyby…
Szatkowanie kapusty odbywało się późną jesienią i dawniej było wydarzeniem rodzinnym oraz towarzyskim w skali całej wsi. Mężczyźni znosili w płachtach główki do izby,
czasami oczyszczali je z wierzchnich liści, a kobiety siadały
wokół balii lub rozpostartej na ziemi płachty i kroiły na
nią kapustę w drobne paski. W izbie stała już wyszorowana
i wyparzona wcześniej beczka. Gospodyni przenosiła poszatkowaną kapustę „przetakiem”, w miednicy lub w fartuchu do beczki. Kolejne warstwy posypywano solą, dodając
nasiona kopru, kminku, drobno pokrojoną marchewkę
albo dzikie, małe jabłka lub laskę rabarbaru – dla nadania
jej kwaskowego smaku. Kolejne warstwy kapusty w becz-

Dereń kiszony podkarpacki – woj. podkarpackie
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ce przesypane solą należało solidnie udeptać nogami lub
ubić drewnianym tłuczkiem. Napełniona beczka z kapustą
obciążoną kamieniem, nakryta drewnianym wiekiem lub
płachtą, stała w ciepłej izbie do czasu, aż zaczął wydzielać się
sok. Następnie przetaczano ją do komory, sieni lub w inne
chłodne miejsce, skąd nabierano ją w miarę potrzeby do
przygotowywania rozmaitych potraw w kuchni. I tak, duszono kapustę z różnymi dodatkami (z suszonymi lub świeżymi grzybami, z gotowanym grochem, z topioną słoniną
ze skwarkami, ze zrumienioną na tłuszczu cebulą, z mięsem, z kiełbasą, zwykle z dodatkiem przypraw), gotowano
kapuśniak, wielkopolską parzybrodę, podhalańską kwaśnicę, wiślańską kapuśnicę, sporządzano bigos, gołąbki, farsze
do pierogów, bułeczek, pasztecików...
Podobnie jak kapusta, kanon zimowych zapasów
w polskiej kuchni stanowią kiszone ogórki używane jako
dodatek do dań czy surówek. Ceniony jest bogaty w wita-

Ogórki kiszone – Kruszewo

Starożuławski czosnek kiszony –
woj. pomorskie

Kiszona sałata – woj. kujawsko-pomorskie
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miny zakwas z kiszonych ogórków. Powszechnie uznanym
sezonowym przysmakiem w Polsce są ogórki szybko kwaszone, tzw. małosolne. Bierze się na nie wczesne, małe,
delikatne i słodkawe w smaku ogórki, tzw. „kwaszeniaki”,
które układa się w słojach lub kamiennych garnkach, dodaje przyprawy i zalewa niezbyt mocną, gorącą solanką.
Oprócz kapusty i ogórków, kiszono grzyby i buraki
czerwone, które dostarczały kwasu do popularnych w polskim jadłospisie buraczanych i grzybowych barszczów.
Ogórki i grzyby kiszone były w klepkowych „faskach”
lub małych beczułkach, a później także w kamionkowych
garnkach. Pokrojone w plastry lub w kostkę buraki, zalane przegotowaną wodą, stały w cieple w drewnianej „fasce” lub „cebrzyku”. Powstający w naczyniu kwaśny płyn,
czyli barszcz, stanowił podstawę buraczanej polewki. Po
wybraniu płynu z naczynia, buraki można było jeszcze kilkakrotnie zalewać wodą, w związku z czym gospodyni stale dysponowała odpowiednim zapasem kwasu. Pojawienie
się octu fabrycznego umożliwiło zakwaszanie potraw gotowanych ze świeżych produktów i wyeliminowało konieczność kiszenia buraków.
Interesujący sposób kiszenia wielowarzywnej mieszanki, czyli „sałamachy”, stosowali wielkoruscy chłopi. Pokrojone warzywa wrzucali do beczki, którą następnie napełniali wodą deszczową. Warzywne kiszonki można też było
produkować w jamach ziemnych – kiszono tak warzywa
nie tylko pokrojone, lecz także w całości. Prawdopodobnie Słowianie sporządzali też kiszonki z warzywnych mieszanek, choćby z kapusty z dodatkiem rzepy, czosnku
i cebuli. Możliwe, że pozostałością zwyczaju przyrządzania kiszonek wielowarzywnych jest obecnie dodawanie do
kiszonych ogórków czy kapusty innych roślin, jak: korzenia chrzanu, ząbków czosnku, słupków marchwi, gałązek
kopru, a nawet liści wiśni, dębu czy winogron.

Kiszone czy kwaszone?
Wśród konsumentów utarło się, że jedynie produkty
kiszone są zdrowe, jako że te kwaszone powstają w sztucznie przyśpieszonym procesie produkcji żywności, który po-

Kiszone rzodkiewki – woj.
lubelskie

Kiszone zielone pomidory na
solance kołbrzeskiej – woj.
zachodniopomorskie
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Szparagi kiszone

K

iszonki są to warzywa całe lub pokrojone
i poddane procesowi fermentacji mlekowej, często prowadzonej z dodatkiem
czystych kultur bakterii mlekowych i przypraw. Wytworzony kwas mlekowy i niewielkie
ilości kwasu octowego zabezpieczają ten produkt przed rozwojem bakterii gnilnych i masłowych. W obecności tlenu na powierzchni
mogą rozwijać się pleśnie i drożdże, dlatego też często kiszonki po wstępnym okresie
fermentacji pasteryzuje się i przechowuje
w naczyniach hermetycznie zamkniętych.
Kiszonki zawierają witaminy: A, C i E, czyli
tzw. przeciwutleniacze. Związki te neutralizują w naszych organizmach wolne rodniki,
których nadmiar zwiększa ryzyko miażdżycy, nowotworów i powoduje przedwczesne
starzenie się. W kiszonkach znajdują się też
witaminy PP, K oraz inne z grupy B, które dostarczają wielu niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu składników mineralnych: wapnia, potasu, magnezu,
żelaza i fosforu. Inną zaletą fermentowanych
warzyw jest to, że dzięki dużej zawartości
błonnika bardzo szybko sycą. Jednocześnie
kiszone warzywa nie są nadmiernie kaloryczne, ponieważ w trakcie kiszenia zmniejsza
się w nich zawartość cukru. Jedynym składnikiem kiszonek, który spożywany w nadmiarze szkodzi, jest sól kuchenna. W sfermentowanych produktach jest jej zwykle
dość dużo, dlatego z umiarem powinny je
spożywać m.in. osoby z nadciśnieniem.

Kapusta kiszona z jabłkami
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nych krwinek w naszym organizmie. Nie warto więc kupować kwaszonek z octem, bo nie jest to w pełni wartościowy
produkt. Prawdziwa kiszona kapusta ma żółty kolor, który
w miarę postępu procesu fermentacji staje się coraz bardziej
intensywny. Pachnie wyraźnie kwasem mlekowym i w miarę upływu czasu staje się coraz bardziej kwaśna.
Fermentacja nie wymaga zegarmistrzowskiej precyzji
ani żadnych nietypowych technologii, gdyż jest to bardziej sztuka niż nauka. Kiszenie jest naturalnym procesem
kontrolowanego psucia żywności, który praktykowany
jest w polskiej kuchni od pokoleń. Do kiszenia nadają
się świeże warzywa, gdzie oprócz najbardziej popularnej
kapusty, ogórków i buraków – można użyć: kalafiora,
marchewki, rzodkiewki, pomidorów (zielonych i czerwonych), cebuli, czosnku, kalarepy, fasolki szparagowej, botwinki, bakłażanów, papryki, dyni, patisonów, brukselki,
cukinii, bobu, sałaty, szczawiu, szpinaku i innych. W zasadzie, w eksperymentowaniu może nas ograniczyć jedynie
wyobraźnia i obawa przed testowaniem nowości.
Pokaz kiszenia ogórków w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

zbawia je cennych witamin i flory bakteryjnej. Wyraźnie
należy stwierdzić, że to nieprawda, gdyż „kiszenie” i „kwaszenie” to ten sam proces, tylko inaczej nazywany. Zdarza
się jednak, że producenci żywności używają do konserwowania kapusty kwasu octowego i mylnie nazywają takie
wyroby „kwaszonymi”. Odpowiedniejsze byłoby określenie
ich jako „marynowane”, ale polskie prawo nie reguluje tej
kwestii. Konserwacja kwasem octowym pozbawia kwaszonkę przeciwutleniaczy, jest on też zabójczy dla czerwo-

Pokaz szatkowania kapusty w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
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Kiszonki w kulinarnym dziedzictwie
Produkty kiszone są jednym z najbardziej charakterystycznych czynników wyróżniających polską sztukę kulinarną na świecie. Na krajowej Liście Produktów Tradycyjnych znajduje się 27 kiszonek, w większości z kapusty
białej oraz ogórków, wytwarzanych w różnych regionach
Polski, np.: kapusta kwaszona ślężańska (woj. dolnośląskie), ogórki kiszone kraśnickie (woj. lubelskie), kapusta
kiszona w całych głowach (woj. łódzkie), ogórki kiszone
nadnoteckie (woj. lubuskie), charsznicka kapusta kwaszona (woj. małopolskie), kozienicki ogórek kiszony (woj.
mazowieckie), kapusta kiszona z Bobrowy (woj. opolskie), dereń kiszony podkarpacki (woj. podkarpackie),
kruszewski ogórek herbowy (woj. podlaskie), skalbmierskie ogórki kiszone (woj. świętokrzyskie), szparag kiszony
pakosławski (woj. wielkopolskie) czy ogórek kołobrzeski
(woj. zachodniopomorskie).
Aktualnie na rynku gastronomicznym jest wyraźnie
widoczna moda na kiszenie rozmaitych warzyw. Najlepsi
szefowie kuchni w Polsce wracają do tej dawnej techniki
przetwórczej. Kiszonki są również bardzo chętnie wykorzystywane do organizacji tematycznych imprez promujących tradycyjną czy ekologiczną żywność, czego najlepszym
przykładem jest odbywający się na Lubelszczyźnie od 2015
r. „Festiwal Kiszeniaki i Kwaszeniaki” w Krzczonowie czy
też odbywający się od 2018 r. dolnośląski „Festiwal Produktów Fermentowanych – Szatkownica” we Wrocławiu.
Wydarzenia tego typu sprzyjają popularyzacji regionalnych
smaków i wpływają na rozwój turystyki kulinarnej, co przynosi dodatkowe korzyści finansowe mieszkańcom.
dr inż. Dominik Orłowski,
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
dr inż. Magdalena Woźniczko,
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Literatura u Autorów
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KONKURS KULINARNY

Zwycięzcy VIII edycji ogólnopolskiego konkursu
8 czerwca w Centrum Techniki Kulinarnej DORAM w Warszawie odbył się finał VI edycji Ogólnopolskiego
Konkursu dla ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący
produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako ChNP, ChOG oraz GTS.
Celem konkursu jest popularyzacja oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat produktów regionalnych i tradycyjnych zarejestrowanych w unijnym systemie ChNP,
ChOG oraz GTS.
Finałowe potrawy przygotowali autorzy 10 najlepszych przepisów, które oceniła komisja konkursowa.
Zgodnie z regulaminem konkursu, komisja oceniała potrawy na podstawie przyjętych kryteriów: pomysłowość
i kreatywność przepisu, walory organoleptyczne, dobór
składników, pracochłonność i prezentacja potrawy. Nad
odpowiednim przygotowaniem stanowiska pracy, czystością pracy, dbałością o surowce, zachowaniem prawidłowych technik kulinarnych i procesów technologicznych,
przestrzeganiem receptury, sprzątnięciem stanowiska oraz
brakiem opóźnienia w czasie pracy czuwała komisja techniczna
Nagrody główne zdobyli:
I miejsce – Daniel Bauer pod opieką Pani Ilony Pietrowskiej, Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii
Wojska Polskiego w Łodzi, przepis na Zapomniane zioła;
II miejsce – Wojciech Bąba pod opieką Pani Elbiety Teper, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
w Tarnowie, przepis na Kotlet z jagnięciny podhalańskiej
z udźca z kością;
III miejsce – Dominika Bonikowska, Magdalena Frankiewicz pod opieką Pani Bożeny Demytruk, Zespół Szkół
Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, przepis na Sernik

I miejsce: Zapomniane zioła

miodowy / espuma wiśniowa / kruszonka z fasoli / jabłko grójeckie /truskawka kaszubska.
Wyróżnienia otrzymali:
Martyna Piwońska pod opieką Pani Katarzyny Grabusińskiej, Niepubliczne Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, przepis na Aromatyczny torcik ,,swojski”
z kruszonką prądnicką i sosem z wiśni nadwiślanki;
Julia Żukiewicz, Weronika Kozakiewicz pod opieką
Pani Joanny Pac, Technikum nr 2 w Sokółce, przy Zespole
Szkół Rolniczych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sokółce, przepis na Pasztet z fasoli „Piękny Jaś”;
Gabriela Blitek, Dominika Rakoczy pod opieką Pani
Anety Porwisz, Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni, przepis na Mini torcik sosnowo-jabłkowy
z masą serową, sosem jabłkowym, pianką z suski sechlońskiej
i pudrem sosnowym.
Gratulujemy Zwycięzcom
i zapraszamy na kolejną edycję Konkursu!

II miejsce: Kotlet z jagnięciny podhalańskiej z udźca
z kością

III miejsce: Sernik miodowy / espuma wiśniowa /
kruszonka z fasoli / jabłko grójeckie /truskawka
kaszubska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
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BOSKO
po przemysku
Przemyśl zachował coś z klimatu Galicji.
Wśród starych kamienic, kościołów, knajpek
pamiętających dawne czasy CK albo te późniejsze PRL, brukowanych ulic ma się wrażenie, że za chwilę pojawi się wojak Szwejk
i poszuka restauracji, w której wypije kufelek
piwa z pianką.

Klimatyczne miejsce przy Muzeum Dzwonów i Fajek

Zakątek koło Muzeum Dzwonów i Fajek – to tu przycupnęła niewielka restauracja BOSKO. Goście jedząc
mogą patrzeć na sympatyczny placyk z fontanną i zajadać
się potrawami przygotowanymi przez Macieja Łabuńskiego, właściciela restauracji i szefa kuchni w jednej osobie.

Szynkownia u Rudej
Za początek firmy pan Maciej uważa rok 2014, kiedy
powstał pomysł otworzenia szkoły gotowania dla dzieci
„Akademia Gotowania dla Malucha”. Łabuński pracował w przemyskich restauracjach, gdzie często prowadził
warsztaty kulinarne dla najmłodszych. Uznał, że przyszedł
czas na otworzenie własnego biznesu. W realizacji i prowadzeniu tego zamierzenia wspierała go żona. Powstała mała
restauracja z 12. miejscami, z wyspą kuchenną z dziesięcioma stanowiskami do gotowania dla dzieci. Otwarta
przestrzeń i nowoczesna forma pozwalały na przygotowywanie dań na oczach gości. – Szybko zdobyliśmy uznanie
wśród przemyślan. – opowiada pan Maciej – Prowadziliśmy restaurację tuż przy dworcu PKP. W weekendy odbywały
się warsztaty, najpierw tylko dla dzieci, z czasem również dla
dorosłych w formie wolnych spotkań przy „garach”. Restauracja nabierała rozpędu i przyszedł moment, że musieliśmy
podjąć decyzję o otworzeniu kolejnego lokalu i tak trafiliśmy
na ul. Władycze 1 w Przemyślu.
Decyzję o otwarciu restauracji w nowej lokalizacji podjęli dość spontanicznie i szybko. Remont trwał kilka miesięcy. Poprzednio był w tym
miejscu sklep odzieżowy,
więc trzeba było dostosować
wszystko do nowych zamierzeń. Restauracja znajduje się
w ścisłym centrum przepięknej przemyskiej starówki, tuż
przy Muzeum Dzwonów
i Fajek, w kamienicy z ponad
100-letnią historią. Podobno
w tym samym lokalu w 1895 Maciej Łabuński, właściciel i szef
kuchni BOSKO
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roku mieściła się Szynkownia u Rudej, która zabawiała tutejszych legionistów. O wieku kamienicy świadczą belki
stropowe, które mają ponad sto lat. Zostały przez obecnych
właścicieli odrestaurowane.
Nad nazwą restauracji nie zastanawialiśmy się zbyt
długo – opowiada Łabuński – powstała od naszego motta:
„U nas poczujesz się BOSKO”, czyli wchodząc do restauracji
poczujesz się bosko, jedząc coś pysznego wpadasz w taki boski
stan, czujesz się szczęśliwy. Chcemy, żebyś się czuł wychodząc
z restauracji BOSKO.

Uwielbiam prostą kuchnię Podkarpacia
Zastanawiając się nad charakterem restauracji, pamięcią
sięgnąłem do czasów dzieciństwa, kiedy babcia robiła nam na
piecu kaflowym z żeliwną płytą podpłomyki. Zawsze uwielbiałem tę prostą i zarazem bogatą w smaki kuchnię Podkarpacia – mówi Maciej. – Kształtowanie menu BOSKO zaczęło
się od właściciela gospodarstwa rolnego Ryś Podkarpacki. To
on dostarczał do restauracji różne produkty pochodzące z jego
gospodarstwa, przede wszystkim był to dereń. Próbowaliśmy
łączyć dereń z naszymi daniami, tworzyliśmy różne formy
jego podania: lemoniada, konfitury, sos... Później poznałem
Krzysztofa Zielińskiego ze szlaku kulinarnego Podkarpackie
Smaki. To dzięki niemu zaczęliśmy naszą kulinarną drogę
z kuchnią Podkarpacia. Sięgnąłem po tradycyjne receptury, zaczęliśmy je łączyć z naszą autorską kuchnią. Łamiemy zasady,
likwidujemy bariery w kuchni i tworzymy coś swojego, niety-

Goście lubią takie skromne i eleganckie wnętrza restauracji
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powego. To m.in. Burger Przemyski w proziaku z sosem z derenia,
który jest naszą wizytówką, czy filet z kaczki w emulsji dereniowej
z babką ziemniaczaną z dodatkami.
W BOSKO menu jest sezonowe, bogate w produkty z regionu Podkarpacia: dereń, czosnek niedźwiedzi, jagody kamczackie
itp. Dereń kiszony niezależnie od pory roku stale się znajduje
w karcie. Właściciele biorą udział w ogólnopolskich akacjach
promujących produkty regionalne, np. w Nocy Restauracji.
Gotuje, kelneruje... zespół, którego część to pracownicy sezonowi, pozostali to stała ekipa tworząca zespół BOSKO. Restauracja współpracuje z Przemyskim Gastronomikiem, dzięki
czemu uczniowie mogą tu odbyć praktyki zawodowe lub staż.

Stare i nowoczesne
Łączenie kuchni regionalnej z nowoczesnym podejściem
jest wyzwaniem, ale też tym, co wyróżnia kuchnię restauracji
i czyni ją oryginalną. Burgery są jedną z ważniejszym propozycji menu BOSKO. Stawiając na regionalność w karcie, pamiętali przy jej tworzeniu o nawiązaniu do kuchni tradycyjnej. Łączą wołowinę z proziakiem – Burger Przemyski lub z fuczkiem
pochodzącym z kuchni łemkowskiej – Burger Bieszczadzki.
W BOSKO podaje się proziaki, kresowe gołąbki, lokalne
wino z Przeworskich Winnic, a także „dereniadę” według własnej receptury, w której oczywiście króluje znany „podkarpacki owoc” krzewu derenia. Serwuje się „Boskiego drania” piwo
pszeniczne z dodatkiem soku z derenia wytworzone w 2018 r.
przez Browar Rzemieślniczy Lasowiak.
Produkty, z których powstają dania, pochodzą z różnych
źródeł: od lokalnych dostawców, z gospodarstw rolnych, od
producentów lokalnej żywności z terenu Podkarpacia. Produkty muszą być najwyższej jakości, najlepiej żeby docierały
z najbliższej okolicy. Promowany jest dereń z gospodarstwa
rolnego Ryś Podkarpacki. Dereń jest – pod różną postacią
– królem kuchni BOSKO. Hitem są też fuczki, czyli bieszczadzkie placuszki z kiszonej kapusty. Mogą być oddzielnym
daniem, uzupełnionym gęstą, wiejską śmietanę

Goście stali i turyści
Stali goście to ci, którzy zaufali Boskiej jeszcze na samym
początku jej drogi i za to właściciele restauracji są im wdzięczni i gorąco dziękują. Są też ci, którzy specjalnie przyjeżdżają
spróbować „boskiej” kuchni dereniowej. Od 2018 r. restauracja notuje spory wzrost liczby podróżnych, odwiedzjących
Przemyśl, ciekawych kuchni Podkarpacia.
W naszej restauracji można kupić wina, konfitury, pesta oraz
inne produkty regionalne z podkarpackich gospodarstw rolnych czy
podkarpackich winnic – opowiada Maciej – Organizujemy wycieczki po Przemyślu z przewodnikiem kończąc je kolacją degustacyjną kuchni Podkarpacia.
BOSKO ma ciekawą ofertę dla gości – imprezy o różnym
charakterze, zarówno rodzinnym, jak i typowo kulinarnym czy
kulturalnym (koncerty lokalnych artystów), głównie w okresie
wiosenno-letnim. Jesienią oraz zimą organizowane są wieczory
kulinarne z autorską kuchnią, menu degustacyjnym. Warszta-

TURYSTYKA KULINARNA

FILET Z KACZKI Z DODATKAMI (4 porcje)
4 Filety z kaczki po ok 200 g
Marynata: czosnek 1 ząbek, majeranek 5 g, oliwa, sól, pieprz
czarny świeży grubo mielony. Filety z kaczki zamarynować
w mieszance przypraw oraz czosnku nacierając pojedynczo,
delikatnie naciąć skórę fileta. Zapakować w rękaw piekarniczy, warto zrobić to kilka godzin wcześniej. Włożyć do garnka
z wodą. Gotować w temp. 80 stop. C aż filety będą miękkie i nie
będzie z nich wypływał sos. Filety
przed podaniem obsmażyć skórą
do dołu na złoty kolor z obu stron.
Burak konfitowany: buraki
100 g, masło 50 g, szczypta świeżego tymianku, cukier 50 g, ocet balsamiczny 50 ml, sól, pieprz czarny
świeży grubo mielony. Buraki ugotować, następnie pokroić w dużą
kostkę, przełożyć do większego
garnka, dodając sporą ilość masła, cukru i octu balsamicznego. Gotować na wolnym ogniu,
doprawiając na koniec niedużą ilością tymianku.
Brzoskwinia grillowana: brzoskwinia świeża lub w syropie 150 g, masło 15 g, cukier 5 g, jedna gałązka świeżego rozmarynu. Brzoskwinię zgrilować z dodatkiem masła i szczypty
cukru, można na patelni ryflowanej.
Babka ziemniaczana: ziemniaki 500 g, boczek 100 g, cebula biała 150 g, czosnek 1 ząbek, majeranek 5 g, sól, pieprz
czarny świeży grubo mielony. Ugotować ziemniaki, a następnie zmielić doprawiając solą i pieprzem oraz majerankiem.
Na patelni podsmażyć boczek pokrojony w drobną kostkę
z białą cebulą, następnie wszystko połączyć z masą ziemniaczaną, dodając jajko. Gotową masę przełożyć do małej blaszki wyłożonej papierem do pieczenia, wierzch posypać bułką
tartą i piec w 200 stopniach 45 min.
Emulsja z derenia jadalnego: dereń jadalny odmiana
bolestraszycka 500 g, czerwone wino wytrawne 150 ml, cukier 200 g, kolendra 10 g. Przetarty owoc derenia, pozbawiony pestek, przełożyć do garnka, dodać cukier oraz utarte
w moździerzu ziarna kolendry, pod koniec gotowania dodać
czerwone wino wytrawne i gotować jeszcze do odparowania
alkoholu. Sos dokładnie przetrzeć przez drobne sito do uzyskania gładkiej konsystencji.
Oliwa z czosnku niedźwiedziego: czosnek niedźwiedzi
300 g, oliwa 300 ml, sok z cytryny 20 ml, sól, pieprz świeży grubo
mielony. Do miksera włożyć czosnek niedźwiedzi, doprawić
solą i pieprzem oraz sokiem z cytryny, dolać ciepłą oliwę
i miksować na wysokich obrotach do momentu połączenia
się składników. Całość przecedzić przez gazę dwukrotnie.
Przechowywać w chłodnym miejscu.
Danie układamy na talerzu według uznania, dekorujemy
świeżymi ziołami Smacznego!

ty kulinarne, livecooking to również oferta dla gości.
Restauracja wspiera wydarzenia kulturalne w Przemyślu. Właściciele powoli odchodzą od typowych imprez
okolicznościowych typu chrzciny czy komunie, chcą
być ciekawym miejscem na kulinarnej mapie Polski
dla wszystkich odwiedzających.
Grażyna Kurpińska
Zdjęcia: archiwum Bosko oraz autorki
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NAJPIĘKNIEJSZE ZAMKI, PAŁACE I DWORY W POLSCE
(ARKADY) Marek Gawroński
Jesień to dobra pora na zwiedzanie, warto sięgnąć po taką publikację, chociaż nie da się jej
zabrać na wędrówkę. Nie jest to, bowiem, kieszonkowy przewodnik tylko album z dość szczegółowymi opisami ze zdjęciem poszczególnych budowli. Układ alfabetyczny ułatwia szybkie znalezienie, obiektu interesującego czytelnika. Jedne zabytki są powszechnie znane np. Nieborów,
Pakoszów czy Nowy Wiśnicz, inne warto odkryć – Frydman, Inczew, Modrzew....
WIELKI ZIELNIK ROŚLIN LECZNICZYCH
(JEDNOŚĆ) Gerard Debuigne, Francois Couplan
Książka pozwala na dokładne poznanie 100 roślin leczniczych, ich wyglądu i właściwości medycznych, potwierdzonych przez naukowców. Jedne są znane i stosowane, inne prawie nieznane.
Są tu opisy mącznicy lekarskiej i sosny zwyczajnej, bobrka trójlistkowego i arniki górskiej, jasnoty
białej i lipy. Informacje o roślinie są skonstruowane przejrzyście: jest jej opis, właściwości, zastosowanie. Całość uzupełnia zdjęcie rośliny i tych części, które stosuje się w medycynie.
STOLARSTWO. Kompendium
(ARKADY) Chris Tribe
Autor od 30 lat projektuje i wykonuje nowoczesne meble głównie z drewna. Podpowiada czytelnikowi jak zrobić coś z tego materiału. Jakie drewno wybrać do projektu, jakich narzędzi użyć,
przeprowadzi „krok po kroku” przez cały proces. Pokaże też jak wyposażyć własny warsztat oraz
jakie powinien być w nim narzędzia ręczne i mechaniczne. Część pisaną instrukcji uzupełniają
zdjęcia.
KUCHNIA DLA ZABIEGANYCH. Dania przygotowywane w weekend na cały tydzień
(JEDNOŚĆ) Anne Loiseau
Autorka tłumaczy, że taki sposób przygotowania posiłków wymaga, aby raz w tygodniu kupić większą ilość podstawowych produktów. Odpowiednio je przechowywać, wykorzystywać
przez cały tydzień i gotować szybkie dania sięgając po podane w książce przepisy. Są one łatwe
w przygotowaniu, oryginalne i gwarantują pyszne potrawy, które zachęcają do rodzinnych posiłków.Ważna jest organizacja pracy w kuchni, autorka pokazuje metody i daje rady dotyczące
ekspresowego gotowania na zapas. GaKa

ZAPROSILI NAS
M
 inisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytut

Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy na Regionalną wystawę Ras Rodzimych w Rudawce Rymanowskiej
S
 tarosta Tatrzański i Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury na X Europejskie Targi Produktów Regionalnych w Zakopanem.
G
 mina Rewal oraz Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego na XVIII Święto Śledzia
Bałtyckiego.
W
 ójt Gminy Czorsztyn, Centrum Kultura Gminy
Czorsztyn i Koła Gospodyń Wiejskich na XXIV Konkurs Potraw Regionalnych.
S
 półdzielnia Mleczarska Udziałowców Strzałkowo na
uroczystą Galę z okazji 80-lecia istnienia Spółdzielni.
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W
 ójt Gminy Cegłów, Kulturoteka w Cegłowie i Go-

spodarstwo Ekologiczne Grajan na spotkanie biesiadne,
poczęstunek i degustację serów kozich we wsi Rososz.
G
 ospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” i Karpacki
Związek Pszczelarzy na 28. Biesiadę u Bartnika w Stróżach k/Grybowa.
W
 imieniu organizatorów Wójt Gminy Korycin na
XXIV Ogólnopolskie Dni Truskawki w Korycinie.
Z
 arząd Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie na III Kongres Pracowników
Branży Piwowarskiej.
C
 arrefour Polska na ECO FOOD 360 Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej.
S
 tarosta Powiatu Piotrkowskiego na konferencję „Forum produktów lokalnych”.
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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 zarejestrowanym
w Urzędzie Patentowym z numerem Z-307821 i chroniony zgodnie z prawem własności przemysłowej jako znak
wspólny gwarancyjny.
Kontrola jakości: producenci są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności, potwierdzającego 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 identyfikowalności produktu (traceability).

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

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

