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SMAK i TRADYCJA
Magazyn Informacyjny Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

Tam, gdzie bywał  
w Polsce Papież

Czego pragną współcześni 
konsumenci?

Wegetariańska 
Wielkanoc

Porozumienie Rolnicze 
szansą na uzdrowienie 
rolnictwa?

Polskie warzywa  
i owoce gwarancją 
jakości i smaku

Skąd się wzięły 
karczmy



Szukaj produktów mlecznych ze znakiem „Jakość Tradycja”
To jedyNy PoLSkI SySTeM 

CeRTyfIkaCjI PRodukTóW TRadyCyjNyCh !

Zapraszamy na spotkania w regionach 
producentów tradycyjnych wyrobów mlecznych

Informacje: 
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

Tel.  519 592 001; 22 692 71 11
izba@produktyregionalne.pl   www.produktyregionalne.pl

Projekt „Polskie mleko gwarancją jakości i smaku” sfinansowany jest z Funduszu Promocji Mleka

Polskie produkty mleczne ze znakiem „Jakość Tradycja” to:

 surowiec najwyższej jakości
 sprawdzony proces produkcji
 naturalne składniki i tradycyjny smak
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Polska Izba Produktu  
Regionalnego i Lokalnego

  Organizacja zrzeszająca producentów 
i podmioty wspierające rynek produktów

    tradycyjnych, regionalnych i lokalnych  
w Polsce

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

nalnych i lokalnych;
– Promuje te produkty;
–  Inicjuje działania na rzecz zapewnienia wyższej jako-

ści produktów dostępnych na rynku;
–  Działa na rzecz aktywnej polityki w zakresie wprowa-

dzania 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.

Rada:
Jan Lisiecki – Przewodniczący

Członkowie:

Alina Becla – Sekretarz, Aleksander Bednarski, Ireneusz 
Bęben, Marcin Bielec, Halina Dobrowolska, Jan Fołta, 
Edyta Jaroszewska-Nowak, Ryszard Jaszczowski, Marcin 
Just, Karol Majewski, Krzysztof Maurer, Zdzisław Nowak, 
Zdzisław Pniewski, Tadeusz Przymus, Wojciech Radzi-
kowski, Stefan Słociński, Stanisław Staniszewski, Maria 
Wójcik, Elżbieta Zawadzka.

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

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; 
Podkarpackie: kanclerz – Alina Becla  
kontakt: 17/226 42 308;  e-mail: a.becla@wp.pl;
Świętokrzyskie: prezes – Andrzej Hys, kontakt 609 903 
509, 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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Szanowni Państwo,

Czy uda się połączyć wodę i ogień? Ponad 160 
organizacji zostało w lutym zaproszonych przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysz-
tofa Ardanowskiego do udziału w pierwszym, in-
auguracyjnym posiedzeniu Porozumienia Rolni-
czego – forum mającego doprowadzić do wypracowania platformy dialogu 
między organizacjami związanymi z sektorem żywności. Jest to posunięcie 
odważne i nowatorskie – po raz pierwszy potraktowano rolnictwo i gospo-
darkę żywnościową oraz dystrybucję płodów rolnych i produktów przetwór-
stwa jako jeden organizm. Co więcej – Minister próbuje włączyć do tej 
debaty także konsumentów oraz przedstawicieli nauki i związanych z wsią 
organizacji społecznych. Idea ma swoje racje – jaki sens ma bowiem debata 
w ramach jednego sektora zainteresowanych, jak to było dotychczas? Aby 
rozpocząć uzdrawianie chorego systemu dystrybucji żywności „od pola do 
stołu”, potrzebne jest współdziałanie całego łańcucha żywnościowego, a nie 
tylko jego poszczególnych ogniw. Bo inne racje ma producent żywności, inne 
jej przetwórca, a jeszcze inne szeroko pojęty dystrybutor tych wypracowa-
nych w wielkim trudzie dóbr. Dystrybutor (czyli pośrednik), który w rezul-
tacie najbardziej na tym zarabia. A na końcu jest konsument, który czeka 
na produkt dobry i za niewygórowaną cenę.

Na spotkanie do Warszawy przyjechało ponad 130 delegatów z rozma-
itych organizacji i instytucji. I widać było na debacie kończącej spotkanie 
– jak trudne to będzie zadanie, aby doprowadzić do tytułowego Porozumie-
nia. Każdy z zabierających głos przedstawiał swoje racje – często prelegenci 
występujący tuż po sobie mówili o wykluczających się wzajemnie sprawach. 
Ale miejmy nadzieję, że jest to początek prawdziwej debaty w ramach za-
wiązanych w Porozumieniu zespołów tematycznych. Nasi przedstawiciele 
są w Zespole do Spraw Żywności Wysokiej Jakości, co jest naturalnym na-
stępstwem misji Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

 Izabella Byszewska
Prezes PIPRiL

Numer dofinansowany 
z Funduszu Promocji Mleka 

oraz z Funduszu Promocji Ziarna 
Zbóż i Przetworów Zbożowych

Numer dofinansowany z Funduszu Promocji  
Owoców i Warzyw w ramach projektu PIPRiL  

„Polskie owoce i warzywa gwarancją jakości i smaku"
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Raz na sto lat
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprosiło 

członków Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokal-
nego oraz firmy, których produkty posiadają znak „Jakość 
Tradycja”, do udziału w Narodowej Wystawie Rolniczej. 
Wystawa odbyła się na terenie Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich w dniach 30.11-2.12.2018 (zdjęcia na 
stronie obok).

Celem Wystawy – inicjatywy Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego 
– było pokazanie aktualnego oblicza polskiej wsi i tego 
jak zmieniało się ono na przestrzeni lat. Przedstawiono 
także koncepcję współczesnej wsi charakteryzującej się: 
nowoczesnością, wielowarstwowością i szybkim rozwo-
jem. Zaprezentowano historię i tradycje polskiej wsi na 
przestrzeni wieków, przypomniano ludzi, którzy działali 

na jej rzecz i dla niej się zasłużyli. W trakcie wystawy 
odbyły się seminaria, konferencje i spotkania, liczne pre-
zentacje i imprezy towarzyszące. Pokazano stare maszy-
ny oraz zaprezentowano rodzime rasy zwierząt i ptactwa 
domowego.

W tym samym czasie i miejscu odbyła się Cavaliada – 
międzynarodowe zawody jeździeckie, na które składał się 

cykl halowych zmagań sportowych Cavaliada Tour. Ce-
lem Cavaliady jest popularyzacja jeździectwa jako dyscy-
pliny sportowej i formy rekreacji oraz pobudzanie zain-
teresowania hodowlą koni. Imprezie towarzyszyły Targi 
Sprzętu Jeździeckiego. Cavaliada Tour to jedyny w Polsce 
cykl jeździeckich zawodów halowych autoryzowany przez 
Międzynarodową Federację Jeździecką (FEI).

Na stoisku PIPRiL zorganizowaliśmy ekspozycję 
zdjęć prezentujących narzędzia, sposoby produkcji 
i tradycyjne produkty o ponad 100-letniej tradycji wy-
twarzania. Wśród wystawców, reprezentujących prawie 
wszystkie regiony Polski byli: Agro Danmis Granowscy 
s.j. z pysznymi produktami z koziego mleka z „ptasim 
mleczkiem” na czele; Miody z Kopaszewa z miodami 
z Wielkopolski; Firma Handlowo-Produkcyjna „Pola” 
Jan Krzyszczak, produkująca różnorodne pieczywo 
i cebularze (podany na ciepło zrobił furorę wśród od-
wiedzających); Gospodarstwo Ekologiczne Sedina, 

Bożena i Ryszard Jaszczowscy z przetworami warzywno-
-owocowymi, w tym z bogatą ofertą produktów z róży 
pomorskiej; Junakor sp. z o.o. Sławomir Waraksa – zna-
ny producent sękaczy i mrówkowców; Klimeko Sp. z o.o. 
Sp.k., mogący szczycić się doskonałymi wyrobami z mleka 
krowiego; KOWAL-Aleksandra Kowalska – firma produ-

Koło Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego i minister Jan Krzysztof 
Ardanowski

Prezes PIPRiL Izabella Byszewska prezentuje stoisko PIPRiL Prezydento-
wi RP i Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi

   Z ŻYCIA IZBY
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Stół pełen smakołyków
Co roku w połowie stycznia Minister Rolnictwa i Roz-

woju Wsi zaprasza przedstawicieli Korpusu Dyplomatycz-
nego na spotkanie noworoczne. Na uroczystości poczęstu-
nek zapewniają produkty znanych polskich firm. Produkty 
są przekazywane w ramach działań promocyjnych.

W tym roku jeden, bardzo długi stół zapełniły pro-
dukty producentów zrzeszonych w PIPRiL 
oraz firmy, które mają produkty ze znakiem 
„Jakość Tradycja”. Zaproszeni dyplomaci 
zajadali się wędlinami z firm: Gawor Pro-
dukcja Wędlin, Przedsiębiorstwo Przemy-
słu Mięsnego „Taurus”, P.P.H.U. ANMAR 
Piekarnia Drzewna Anna Surmacz-Kała-
marz, Wyrób Wędlin Tradycyjnych Wola-
rek. Smakowali sery: pleśniowy z „Lazura”, 
koryciński z serowarni A. i M. Bielec, Ser 
Rycki ze Spółdzielni Mleczarskiej Ryki; 
kozi twardy dojrzewający z AGRO-DAN-
MIS Gramowscy. 

Na stole producentów z Izby nie zabrakło pieczywa 
z Piekarni R. Dobrowolski ani masła z OSM Bychawa. 
Swoje wyroby prezentowały też firmy Semco z Wielko-
polski, Ogródek Dziadunia ze Śląska, WSP „Społem” 
z Kielc. Było pyszne ciasto drożdżowe maślane z Conson-
ni S.C, krówki z OSM Bidziny, kajmaki o różnych sma-
kach z firmy Polder oraz czekolada z owocami produkcji 
firmy Adikam.

kująca pierogi z różnym nadzieniem oraz smakowite pasz-
tety; Krucjata smakiem z bogatą ofertą pieczonych du-
żych pierogów i macy z dodatkami; Ogródek Dziadunia 
mający dużą ofertę przetworów owocowo-warzywnych 
oraz żurek: PHP Tradycyjne Jadło – tradycyjna masar-
nia z tradycyjnymi wędlinami; Piekarnia R. Dobrowolski 
z Kielc z bogatą ofertą pieczywa; Wiatrowy Sad Graży-
na Wiatr z bardzo znanymi sokami z jabłek oraz innych 
owoców i ziół. Wyjątkowo okazale prezentował się Polski 
Związek Łowiecki: na stoisku były ciekawe informatory, 
foldery i… degustacja niezwykle smacznych wyrobów 
z dziczyzny. Były też reprezentantki Koła Aktywnych Ko-
biet z Łobaczewa Małego w pięknych strojach lubelskich. 
Sprzedawały swoje produkty, w tym te nagrodzone „Per-
łami” w Konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki 
Regionów.

Stoisko PIPRiL kolorowe, rozgadane, oferujące 
amatorom dobrego jedzenia produkty wysokiej jakości 

– większość posiada certyfikat „Jakość Tradycja” – przy-
ciągało uwagę nie tylko kupujących. Liczni goście od-
wiedzali naszą regionalną „wyspę”, robili zdjęcia z pro-
ducentami, rozmawiali i degustowali. Lista była długa, 
a otwierał ją Prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, 
obaj smakosze produktów tradycyjnych, regionalnych 
i lokalnych.

W trakcie wystawy Izba zorganizowała konferencję 
„Rzeczpospolita wielu smaków – sto lat polskiego stołu”, 

na której kolejnym firmom wręczone zostały certyfikaty 
„Jakość Tradycja”. Po konferencji zaprosiliśmy na degu-
stację produktów tradycyjnych i regionalnych naszych 
producentów.

Wicceprezes PIPRiL Jan Zwolinski wręcza Alfredowi Korczykowi, Dyrek-
torowi Marketingu i Logistyki certyfikat Jakość Tradycja dla Średzkiej 
Spółdzielni Mleczarskiej „Jana”

   Z ŻYCIA IZBY

  Z ŻYCIA IZBY
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PIPRiL członkiem 
Porozumienia Rolniczego

20 lutego br. na zaproszenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanow-
skiego odbyło się pierwsze spotkanie organizacji 
rolniczych i związanych z gospodarką żywnościo-
wą pod nazwą Porozumienie Rolnicze. – Polskie 
rolnictwo funkcjonuje w rozbiciu, porozrywane 
są relacje pomiędzy poszczególnymi ogniwami 
łańcucha „od pola do stołu” i tylko możliwie najszersze 
porozumienie społeczne pozwoli na wybranie najlepszych 
rozwiązań służących dalszemu rozwojowi polskiego rol-
nictwa – napisał w zaproszeniu minister Ardanowski. Na 
pierwsze spotkanie przybył Prezydent RP, Andrzej Duda. 

W skład Porozumienia Rolniczego 
weszła także Polska Izba Produktu Re-
gionalnego i Lokalnego. Nasi przedsta-
wiciele – Izabella Byszewska, Jan Zwo-
liński, Aleksander Bednarski i Andrzej 
Olkowski są członkami Zespołu ds. 
Żywności Wysokiej Jakości tego Poro-
zumienia. Na pierwszym posiedzeniu 
Zespołu prezes PIPRiL – Izabella By-
szewska została wybrana na jego wice-
przewodniczącą.

Kampanie promujące produkty 
ze znakiem „Jakość Tradycja”

System jakościowy „Jakość Tradycja” służy wyróżnianiu 
produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnie-
niem produktów tradycyjnych. Do systemu są przyjmowa-
ne wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikającej z ich 
tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość, 
reputację lub inne cechy odróżniające je od innych należą-
cych do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowa-
nie wyższych standardów produkcyjnych lub wyjątkowych 
cech produktów. Przed dopuszczeniem do uczestnictwa 
w systemie produkty podlegają szczegółowej weryfikacji. 
Na liście jest ok. 400 produktów oznaczonych charaktery-
styczną „pieczęcią” z napisem „Jakość Tradycja” i podpisem 
z jakiego województwa produkt pochodzi.

Procedura nadania produktowi znaku jest ściśle okre-
ślona i dość wymagająca, obarczona coroczną kontrolą 

Goście z całego świata mogli również spróbo-
wać soków z tłoczni Wiatrowy Sad oraz Krzysz-
tofa Maurera i wyśmienitych miodów pitnych 
z Apisu. 

Tak spektakularna prezentacja polskich pro-
duktów regionalnych i tradycyjnych nie byłaby 
możliwa bez mobilizacji ich wspaniałych produ-
centów, dlatego tą drogą Zarząd PIPRiL serdecz-
nie dziękuje naszym członkom i uczestnikom 
systemu „Jakość Tradycja” za dostarczenie swoich 
produktów na tę prestiżową imprezę.

   Z ŻYCIA IZBY
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jakościową. Posiadanie znaku jest zaszczytne, ale wymaga 
ciągłej promocji. Dlatego też PIPRiL wystąpiło do Fun-
duszu Promocji Produktów Rolno-Spożywczych o fundu-
sze na kampanie promujące polskie surowce i produkty 
najwyższej jakości, przede wszystkim oznaczone certyfika-
tami „Jakość Tradycja”. 

W 2017 r. realizowana była kampania POLSKA WIE-
PRZOWINA GWARANCJĄ JAKOŚCI I SMAKU. 

W 2018 kontynuowana była nowa kampania promu-
jąca produkty wieprzowe wysokiej jakości i realizowane 
są właśnie dwie kolejne: POLSKIE MLEKO GWARAN-
CJĄ JAKOŚCI I SMAKU oraz POLSKIE PRODUKTY 
ZBOŻOWE GWARANCJĄ JAKOŚCI I SMAKU. 

Rok 2019 to czas realizacji nowych edycji tych dwóch 
kampanii oraz nowej: POLSKIE OWOCE I WARZYWA 
GWARANCJĄ JAKOŚCI I SMAKU.

Wszystkie kampanie mają podobne hasła, bo ich celem 
nadrzędnym jest wypromowanie produktów z wieprzowi-
ny, mleka i zbóż oraz owoców i warzyw ze znakiem „Ja-
kość Tradycja” oraz budowanie dobrego PR wokół nich. 
Przypomnienie, że takie produkty wytwarzane w sposób 
najbardziej zgodny z tradycją, z dobrej jakości polskich 
surowców, bez środków konserwujących czy tzw. polep-
szaczy mają ogromną przewagę nad wysoko przetworzo-
nymi produktami spożywczymi.

Kampanie mają trafić do konsumentów zainteresowa-
nych zmianą nawyków żywieniowych i konsumenckich 
oczekiwań nakierowanych na zdrowe, funkcjonalne ży-
wienie. Takiemu wyzwaniu często nie są w stanie sprostać 
branże gastronomiczna i turystyczno-hotelarska (HoReCa), 
której gestorzy nie znają rynku jakościowych wyrobów 
i nie potrafią wykorzystywać w dostateczny sposób lokal-
nych zasobów produktowych.

Kampanie mają charakter promocyjno-edukacyjno-
-informacyjny. Jest w nich  podkreślane znaczenie znaku 
„Jakość Tradycja” dla wieprzowiny i jej wyrobów, mleka 
i przetworów mlecznych, dla produktów zbożowych oraz 
z owoców i warzyw. 

Kampanie są rozbudowane, widoczne. To rozbudowa-
na informacja medialna w ogólnopolskiej TV, prasie, ra-
diu, Internecie – mediach społecznościowych, na blogach 
kulinarnych. To wydawnictwa prezentujące produkty ze 
znakiem „JT” i ich producentów. To spotkania z produ-
centami, dystrybutorami żywności, gastronomami i ho-
telarzami. To bezpośredni kontakt z konsumentami na 
targach, jarmarkach, pokazach kulinarnych, w których 
uczestniczą – jako wystawcy – producenci z wyrobami 
opatrzonymi znakiem „Jakość Tradycja”. Takie kontakty 
owocują wzmocnieniem pozycji lokalnych wytwórców, 
promują ich wyroby.

W kampaniach prezentowane są produkty „JT” jako ma-
jące sprawdzony i tradycyjny proces wytwarzania,  naturalne 
składniki i prawdziwie polski tradycyjny smak. Podkreślane 
jest, że to produkty unikalne, nie zawsze dostępne w sklepie 

„tuż za rogiem”, ale tym bardziej wartościowe i warte poszu-
kiwań. Kampanie budują przekaz, że znak „Jakość Tradycja” 
to jedyny polski system certyfikacji produktów tradycyjnych, 
gwarancja jakości i zachowania tradycji.

GaKa
Zdjęcia: Izabella Byszewska, Grażyna Kurpińska i Marcin Just 

Z życia Odziału  
Mazowieckiego Izby

Już po raz kolejny  Oddział Mazowiecki PIPRiL  
uczestniczył jako partner główny w III Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej Żywność-Zdrowie-Technologia-
-Dystrybucja pt. „Żywienie różnych grup wiekowych 
w turystyce i w sporcie”. Wydarzenie to zorganizowało 
Koło Naukowe Dietetyków Uniwersytetu Przyrodniczo-
-Humanistycznego (UPH) w Siedlcach pod kierunkiem 
dr Katarzyny Kowalcze.

W trakcie dwóch sesji konferencji zaprezentowano 
10 ciekawych wykładów. Szczególnie interesujące dla nas 
były te poświęcone turystyce regionalnej połączonej z lo-
kalną, tradycyjną żywnością wysokiej jakości. Możliwości 
zastosowania w diecie produktów regionalnych najwyższej 
jakości dotyczył wykład „Kamienie milowe i determinan-
ty rozwoju turystyki kulinarnej w Polsce”, przedstawiony 

Seminarium dla producentów w Buczku, w ramach kampanii promocji 
mleka i zbóż

   Z ŻYCIA IZBY

  Z ŻYCIA IZBY
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przez dr Katarzynę Kowalcze z Zakładu Dietetyki i Oceny 
Żywności  UPH. „Zioła i przyprawy w kuchniach regional-
nych” przybliżyła nam dr hab. Elżbieta Krzęcio-Nieczypo-
ruk,  profesor UPH, Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu. 
Dr Andrzej Soroka, także z UPH przedstawił prezentację 
podsumowującą badania nt. „Postawy polskich konsumen-
tów wobec  żywności ekologicznej z uwzględnieniem ich 
aktywności fizycznej”. Inne wykłady nawiązywały do coraz 
częściej występujących alergii i nietolerancji w diecie kon-
sumentów. Z kolei Wojciech Radzikowski, Prezes Oddziału 
Mazowieckiego PIPRiL,  zaprezentował uczestnikom kon-
ferencji wykład „Bariery i możliwości na drodze do szersze-
go rozwijania produktów tradycyjnych i regionalnych dla 
konsumentów”.

Członkowie Oddziału, aktywnie zaangażowani we 
współorganizację Konferencji, przekazali produkty, z któ-
rych Koło Naukowe Dietetyków przygotowało poczę-

stunek dla uczestników spotkania. Były: miody, kremy 
miodowe i miodolady z Pasieki Pachniczówka, tradycyjne 
wędliny i kabanosy, produkty firmy Przetwórstwo Mięsne 
Białki, konfitury, syropy i przetwory owocowo-warzywne  
firmy Krokus, twaróg i jogurty naturalnie fermentowane 
z OSM Siedlce oraz kanapki i przekąski z prawdziwych 
chlebów żytnich, razowych z Piekarni Ratuszowej  z Sie-
dlec. Wszystkie produkty  nie tylko zdobiły stoły, ale też 

potwierdzały wysoką jakość produktów z naszego regio-
nu.  Również firma SemCo, przedstawiciel Oddziału 
Wielkopolskiego Izby, zaangażowała się w organizację 
konferencji  dostarczając jedyne w swoim rodzaju oleje 
własnej produkcji.

Integralną częścią konferencji były prezentacje i degu-
stacje wysokiej jakości żywności lokalnej tradycyjnej, któ-
re prowadzili najaktywniejsi przedstawiciele producentów 
z Oddziału Mazowieckiego na wspólnym stoisku Produk-
ty Tradycyjne z Mazowsza.

Franciszek Kesler opowiadał o pochodzeniu i właści-
wościach „Oleju rzepakowego Keslera”. Produkt ten oka-
zał się doskonale łączyć nie tylko z  pieczywem żytnim, 
razowym z Piekarni Ratuszowej  Radzikowscy z Siedlec, 
ale również z serami podpuszczkowymi z gospodarstwa 
Agnieszki Piętki. Uczestnicy konferencji mieli okazję 
skosztować Dębską Kawę Żołędziówkę, którą niegdyś 
pijał Fryderyk Chopin, a dziś jest dostępna w Gościń-
cu Goździejewskim nieopodal Dębego Wielkiego. A jak 
kawa, to i ciastko. Spółdzielnia Socjalna Zioła Siedlec-
kie przygotowała – specjalnie na tę okazję – przepięk-
ne pierniczki. Znana nie tylko na Mazowszu Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska z Siedlec, częstowała uczestni-
ków konferencji twarogiem tradycyjnym oraz napoja-
mi fermentowanymi. Z kolei pochodząca z Lubelskie-
go tradycyjna Piekarnia „Pola” przywiozła i częstowała 
uczestników konferencji znanymi cebularzami lubelski-
mi i słynnym chlebem żytnim „Weganowskim”. Z pew-
nością wydarzenie to o istotnej wartości naukowo-po-
znawczej, było dla wszystkich niezwykłą ucztą kulinarną 
opartą na znakomitych produktach naturalnych i potra-
wach tradycyjnych regionu  Mazowsza zaliczanych do 
żywności wysokiej jakości. 

Kolejnym wydarzeniem, na które gorąco zaprasza-
my wszystkich konsumentów i sympatyków tradycyjnej 
żywności, to Festiwalu Produktów Regionalnych Sielskie 
Smaki w dniach 5-7 kwietnia, który odbędzie się w War-
szawie w obiektach wystawienniczo-targowych Global 
Expo. Zapraszamy do stoiska producentów z Oddziału 
Mazowieckiego Produkty Tradycyjne z Mazowsza.

   Z ŻYCIA IZBY



Szukaj produktów zbożowych ze znakiem „Jakość Tradycja”
To jedyny polski sysTem 

cerTyfikacji produkTów Tradycyjnych !

Zapraszamy na spotkania w regionach 
producentów tradycyjnych wyrobów zbożowych

informacje: 
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

Tel.  519 592 001; 22 692 71 11
izba@produktyregionalne.pl   www.produktyregionalne.pl

Projekt „Polskie zboże gwarancją jakości i smaku” sfinansowany jest z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

Polskie produkty zbożowe ze znakiem „Jakość Tradycja” to:

 surowiec najwyższej jakości
 sprawdzony proces produkcji
 naturalne składniki i tradycyjny smak
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Maślanka
Maślanka to fermentowany napój 

mleczny i produkt uboczny wytwarza-
nia masła. Jest niskokaloryczna i lek-
kostrawna. Dzięki obecności kwasu 
mlekowego i bakterii fermentacji mle-
kowej wspomaga dobroczynną florę 
jelitową. Posiada smak lekko kwaśny 
do kwaśnego, aromatyczny (charakte-
rystyczny dla maślanki), orzeźwiający, 
czysty bez obcych posmaków i zapa-
chów. Maślanka to także dobre źródło 
wapnia i lecytyny. Ze względu na cha-
rakterystyczny smak i delikatną konsystencję, znajduje 
zastosowanie jako dodatek do mizerii, sałatek z pomido-
rami i twarogami, ze szczypiorem i rzodkiewką. Ponadto 
stanowi formę orzeźwiającego napoju, w okresie letnim 
stosowana jest również jako baza do chłodnika. 

śMietana ze Strzałkowa
Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców 
ul. Gen. Sikorskiego 28, 62-420 Strzałkowo 
(woj. wielkopolskie)

Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie 
do dzisiaj produkuje śmietanę, opierając się na starych 
recepturach z Mleczarni w Cieninie 
Kościelnym z 1926 roku. Śmietana ze 
Strzałkowa jest produktem całkowicie 
naturalnym, bez żadnych dodatków, 
pasteryzowana, homogenizowana, 
poddana procesowi fermentacji mle-
kowej, z użyciem bakteryjnych kultur 
starterowych. Śmietana ze Strzałkowa 
charakteryzuje się szczególnymi wa-
lorami smakowymi i zapachowymi, 
produkowana jest z mleka, pochodzącego z gospodarstw 
rolnych z zielonych terenów. Jest doskonałym produktem 
zarówno do bezpośredniego spożycia jak i dodatkiem do 
różnych dań: zup, sosów, mięs, ciast, deserów itd.

olej lniany złociSty
„Semco” Sp. z. o.o. Sp. k , ul. Spacerowa 75
śmiłowo, 64-500 Szamotuły (woj. wielkopolskie)

Jest olejem klarownym, przejrzystym, z niewielką 
ilością osadu na dnie. Ma barwę od jasnozłocistej do  
jasnobrązowej i swoisty smak, typowy dla oleju lnianego. 
Jest tradycyjnie tłoczony na zimno, nierafinowany, z na-
sion lnu polskich odmian Jantar, Linola, Solin, Jantarol,  

twaroGi – chudy, półtłusty, tłusty i wiejski
MilkPol S.a. ul. Główna 162, 97-318 czarnocin 
(woj. łódzkie)

Firma MILKPOL S.A. powstała na terenie 
gminy Czarnocin. Zakład w Czarnocinie 

istnieje ponad trzydzieści lat, a sposób 
produkcji twarogu i innych produktów 
mlecznych jest tradycyjny i nie zmienia się 

od początku istnienia firmy. Zlokalizowano 
ją w gminie, która może się pochwalić 
wyjątkowymi walorami przyrody, leży 
wśród lasów, pól, stawów i zielonych pa-

stwisk. Jest tu niezdegradowane środowi-
sko, cisza i spokój. To idealne miejsce, aby 

krowy dostarczały mleko najwyższej ja-
kości. Dzięki temu powstają wyjątkowe 

twarogi, które posiadają zapach i smak 
łagodny, lekko kwaśny z posmakiem paste-

ryzacji. 

twaróG PółtłUSty
okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w łowiczu 
ul. Przemysłowa 3, 99-400 łowicz
(woj. mazowieckie)
produkcja zakład Mleczarski w toruniu 
ul. chrobrego 64/80, 87-100 toruń
(woj. kujawsko-pomorskie)

Twaróg jest oferowany klientom w kształcie klinka 
lub kostki. W smaku i zapachu lekko kwaśny, łagodny, 
aromatyczny, charakterystyczny dla sera wytwarzanego 
z mleka krowiego. Twaróg wytwarzany z mleka pastery-
zowanego pochodzącego od krów rasy czarno-białej, kar-
mionych naturalnymi paszami bez GMO. Produkowany 

z wykorzystaniem trady-
cyjnych – domowych me-
tod, zwłaszcza formowania 
i prasowania. Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska 
w Łowiczu jest jedną z nie-
wielu powstałych ponad 
110 lat temu spółdzielni, 
które mimo licznych trud-
ności i przemian histo-

rycznych, rozwinęły się i przetrwały do dzisiaj. Obecnie 
OSM Łowicz oprócz nowoczesnego zakładu w Łowiczu 
jest właścicielem Spółdzielni Mleczarskiej w Toruniu oraz 
w Kutnie.

Nowe produkty w systemie 
„Jakość Tradycja”

   JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI
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Olwin, niemodyfikowanych genetycznie, po-
chodzących od polskich dostawców stosujących 
Dobrą Praktykę Rolniczą. „Olej lniany złocisty” 
jest produktem naturalnym o wysokich, z punktu 
widzenia żywieniowego, walorach zdrowotnych, 
mierzonych zawartością nienasyconych kwasów 
tłuszczowych. 

Mleko MU! z Sieradza
okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sieradzu 
wart–Milk, ul. wojska Polskiego 41/45 
98-200 Sieradz (woj. łódzkie)

W 1926 r. w Woźnikach koło Sieradza powstała 
pierwsza w tym regionie Spółdzielnia Mleczarska „Woź-
niczanka”. Spółdzielnia rozwinęła się i rozbudowała po II 
wojnie pod nazwą OSM Sieradz, a następnie przekształci-

ła się w OSM WART MILK. Kojarzy się z wysoką 
jakością produkowanych wyrobów, z zachowaniem 
standardów zgodnych z wymogami sanitarnymi 
przewidzianymi dla branży mleczarskiej, bezpie-
czeństwem zdrowotnym, ciekawą szatą graficzną 
opakowań. Dzięki nim mleko MU! jest 
zauważalne na rynku i klienci chętnie po 
nie sięgają. Mleko MU z Sieradza, jako 
najwyższej jakości prawdziwe mleko 
ma smak lekko słodki, o zapachu przy-

wołującym wspomnienia mleka z aro-
matem traw i polnych ziół. Mleko MU! wystę-
puje w butelkach jako mleko pasteryzowane oraz 
w kartonach o zawartość tłuszczu 0,5% do 3,2%. 

olej rzePakowy tłoczony na zimno
 „BaStik” Sp. z o.o. ul. Prosta 2
63-720 koźmin wielkopolski 
(woj. wielkopolskie)

 W książce „Zarys historii gospodarstwa 
wiejskiego w Polsce” można przeczytać, że już 
w XVI wieku na terenie Wielkopolski upra-
wiano rzepak i rzepik, z których tłoczono olej. 
Olej z Firmy „Bastik” nawiązuje do tej tradycji, 
jest w kolorze złocistym do bursztynowego, 
jest klarowny, przejrzysty, dość gęsty o inten-
sywnym smaku charakterystycznym dla oleju 
rzepakowego tłoczonego na zimno, lekko gorzki, o inten-
sywnym aromacie. Jest tłoczony za pomocą prasy ślimako-
wej z nasion od rolników z Wielkopolski, specjalnie wy-
selekcjonowanych odmian krajowych: Monolit, Konkret, 
Chrobry, odmian niemodyfikowanych genetycznie. 

MUSztarda daGoMa
daGoMa Sp. z o.o. ul i armii woj. Polskiego 62  
84-100 Puck (woj. pomorskie)

Firma DAGOMA powstała w Gdańsku w 1880 r. 
Produkowała konserwy warzywne, musztardę, ocet. Po 

wojnie w 1945 r,. zakład wznowił produkcję jako „Gdań-
skie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Wa-
rzywnego Dagoma”. Wytwarzał przetwory 
owocowo-warzywne, dżemy, musztardy 
oraz wina. W 2001 r. Zakłady przekształci-
ły się w spółkę z o.o Dagoma. Obecnie fir-
ma produkuje, między innymi, musztardy 
według miejscowych tradycyjnych receptur 
podkreślając kontynuowanie ponad stulet-
niej tradycji. Musztarda na ziemie polskie 
przywędrowała w początkach dziewiętnastego wieku, 
w czasie wojen napoleońskich. Na początku traktowano 
musztardę jako deser i spożywano po daniu głównym, 
stąd powstało powiedzenie „musztarda po obiedzie”. 
Musztardy Dagoma wytwarzane są według tradycyjnych 
regionalnych receptur, sięgających okresu międzywojen-
nego, wyłącznie z naturalnych surowców, bez dodatków 
chemicznych substancji konserwujących.

ocet SPirytUSowy daGoMa
Ocet spirytusowy DAGOMA wytwarzany jest według 

tradycyjnej receptury z 1964 r, Proces fermentacji prze-
biega w drewnianych lub metalowych 
acetatorach w kształcie walca. Wszyst-
kie obecnie stosowane surowce są takie 
jak surowce wykorzystywane przez Fir-
mę DAGOMA w okresie międzywo-
jennym (na terenie ówczesnego Wol-
nego Miasta Gdańska) oraz w okresie 
powojennym przez Gdańskie Zakłady 
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 
DAGOMA, których kontynuatorem 
jest DAGOMA spółka z o.o. Surowce są pochodzenia 
krajowego wolne od GMO. 

olej rzePakowy keSlera
rolniczy Handel detaliczny Franciszek kesler 
ul. ogrodowa 7, 07-300 Stare lubiejewo
(woj. mazowieckie)

Olej rzepakowy tłoczony na zimno wybijany jest z na-
sion krajowej odmiany rzepaku „Dąbrowicki” pozyskiwane-
go z własnego gospodarstwa rolnego producenta. Nasiona 
wolne od GMO. W uprawach stosowane są zasady Dobrej 
Praktyki Rolniczej, Olej rzepakowy 
tłoczony jest za pomocą prasy ślima-
kowej. Barwa słomkowa do lekko zie-
lonkawej. Konsystencja płynna, dość 
gęsta, oleista, lekko lepka ciecz. Smak 
intensywny, charakterystyczny dla 
oleju rzepakowego tłoczonego na zim-
no, lekko gorzki, intensywny aromat. 
Przy pozyskiwaniu oleju stosuje się 
w maksymalnym stopniu ręczne – ma-
nufakturowe metody. Olej rzepakowy  



SMAK I TRADYCJA12 kwiecień 2019 

   JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI

tłoczony na zimno jest obecnie coraz bardziej ceniony nie 
tylko ze względu na swoje walory smakowe, ale również wy-
sokie wartości odżywcze.

Makaron jajeczny z lUdwina 
wytwórnia Makaronu domowego Pol-Mak S.a. 
ludwin kolonia 58, 21-075 ludwin (woj. lubelskie)

Według tradycyjnej receptury, w Makaronach Trady-
cyjnych firmy Pol-Mak do każdego kilograma mąki dodaje 
się 4 jaja. Makaron ten kolorem i strukturą przypomina 
makaron robiony ręcznie na stolnicy w domu. Nitki, kra-

janka, wstążki cięte lub zwijane (gniaz-
da), łazanki to tradycyjne kształty wyko-
rzystywane przez gospodynie domowe, 
które w zależności od potrawy kroiły 
ciasto makaronowe na cieńsze lub szersze 
paseczki. Dłuższe paseczki zawinięte na 
kształt gniazd powstawały, gdy gospody-

nie kroiły zwinięte w rulon ciasto, a następnie suszyły je na 
wilgotnej ściereczce w całych kawałkach. 

Prawdziwa Szarlotka
Monika łabędzka, karol łabędzki 
M&k cukiernia, ul. Przemysłowa 19
26-400, Przysucha (woj. mazowieckie) 

Firma Państwa Łabędzkich jest firmą rodzinną, która 
nieustannie udoskonala procesy produkcyjne używając no-
wych ulepszonych maszyn jednocześnie przestrzega tradycji 
wytwarzania „Prawdziwej szarlotki”. Szarlotka z Cukierni 
w Przysusze jest 
umieszczana w okrą-
głej foremce, na kru-
chym spodzie, po-
kryta kratką z pasków 
ciasta. Na przekroju 
widoczny jest kruchy 
spód oraz gruba war-
stwa jabłek. szarlotka 
ma smak i zapach 
wypieczonego jabłka oraz kruchego maślanego ciasta z deli-
katnym zapachem cynamonu.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-
2020 przewidziane jest wsparcie finansowe dla producentów (rol-
ników i przetwórców) uczestniczących w unijnych systemach ja-
kości żywności oraz w zatwierdzonych przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi i notyfikowanych przez Komisję Europejską krajo-
wych systemach jakości. 

Przewidziane są dwie formy wsparcia w ramach działania:
iii. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Poddziałanie 3.1. „Wsparcie na przystępowanie do systemów 
jakości” typ operacji: „Wsparcie dla nowych uczestników systemów 
jakości”.

Budżet poddziałania 3.1 wynosi 18 mln euro, z czego ok. 7 
mln euro stanowią zobowiązania zaciągnięte w ramach poddzia-
łania 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” 
PROW 2007–2013;

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych, 
których uczestnicy kwalifikują się do wsparcia:

2.1 Systemy unijne: 
a) System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych 

Oznaczeń Geograficznych oraz System Gwarantowanych Trady-
cyjnych Specjalności – do 3  200 
zł/rok;

b) rolnictwo ekologiczne – do 
3 000 zł/rok;

c) System ochrony nazw po-
chodzenia i oznaczeń geograficz-
nych wyrobów winiarskich – do 
3 200 zł/rok.

2.2 Systemy krajowe:
a) integrowana produkcja ro-

ślin (IP) 
b) „Jakość Tradycja” (JT) 

c) „Quality Meat Program” 
d) System „Pork Quality System” (PQS) 
e) System „Quality Assurance for Food Products” (QAFP) – 

„Kulinarne mięso wieprzowe” 
f ) System „Quality Assurance for Food Products” (QAFP) – 

„Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi 
owsianej” 

g) System „Quality Assurance for Food Products” (QAFP) – 
„Wędliny” 
nabór wniosków o wsparcie odbędzie się we wrześniu 2019 r.

Poddziałanie 3.2: „Wsparcie działań informacyjnych i pro-
mocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku we-
wnętrznym”

wsparcie: do 70% kosztów kwalifikowalnych za prowadzenie 
działań informacyjnych i promocyjnych.

Beneficjent: podmiot utworzony przez co najmniej dwóch 
producentów, wytwarzających produkty rolne lub środki spożyw-
cze w ramach systemów jakości, zwany „zespołem promocyjnym”.
nabór wniosków: wrzesień 2019 r.

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego rozszerzyła 
regulamin systemu „Jakość Trady-
cja” – obecnie o certyfikat mogą 
ubiegać się produkty runa leśnego 
i dziczyzny. W tym kształcie system 
„Jakość Tradycja” został ponownie 
zgłoszony do notyfikacji w Komisji 
Europejskiej. Zasady systemu zosta-
ły przyjęte bez zastrzeżeń. Zatem za-
praszamy wytwórców tradycyjnych 
wyrobów z dziczyzny i runa leśnego 
do ubiegania się o ten prestiżowy 
znak.

Warto uczestniczyć w systemach jakości
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Czego szukają 
współcześni 
konsumenci?
Ich oczekiwania są odpowiedzią na cztery 
globalne zjawiska: pogarszanie się środowiska 
naturalnego i wpływ produkcji żywności na 
pogłębianie zmian klimatycznych; starzenie się 
społeczeństwa oraz problemy zdrowotne, w po-
wiązaniu z żywnością, którą spożywają. Jedno-
cześnie oczekują, że rynek żywności dostosuje 
ofertę do coraz szybszego trybu życia.

 
Są to dane z raportu Mintela „Global Food and 

Drink Trends 2019” – grupy zajmującej się analizo-
waniem trendów konsumenckich na całym świecie 
– dotyczącego oczekiwań konsumentów wobec pro-
duktów i usług na rynku żywności.

Zdrowa ziemia, zdrowy ja 
Współczesny, coraz bardziej zaniepokojony i świadomy 

konsument chce, aby żywność stała się częścią zrównoważonej, 
przyjaznej środowisku gospodarki, w której będzie miał dostęp 
do wiedzy na temat produktu od momentu wysiania nasion-
ka aż do chwili, w którym pozostałości po produkcie (w tym 
opakowanie) trafią do kosza. Konsumenci oczekują zatem, że 
opakowania produktów żywnościowych będą łatwe w utyli-
zacji, biodegradowalne (na przykład wykonane z naturalnych 
włókien i mączek roślinnych), a najlepiej – by mogły trafić do 
recyklingu. Globalna opinia publiczna skierowała swoją uwagę 
na rosnące zanieczyszczenie plastikiem, co spowodowało zakazy 
produkcji plastikowych słomek i torebek. Nie do pomyślenia 
będzie na przykład stosowanie w opakowaniach produktów po-
chodzenia zwierzęcego (zwłaszcza w jogurtach, serkach i innej 
małej galanterii mleczarskiej) połączenia w jednym opakowaniu 
polichlorku z poliuretanem, gdyż te materiały podlegają zupeł-
nie różnym procesom utylizacji. 

 Nie marnujmy żywności!
W opinii konsumentów coraz ważniejsza staje się sprawa 

marnowania żywności. Polityka dużych sieci handlowych bar-
dzo przyczynia się do odrzucania z rynku owoców i warzyw, 
które w myśl ich firmowych procedur nie są wystarczająco es-
tetyczne, by trafić na sklepowe półki – tzw. „brzydkie owoce 
i warzywa”. Jednakże, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów, od 2018 roku Tesco, przerabia „brzydale” na świeże 
soki i sprzedaje je w opakowaniach o nazwie „Waste NOT” 
(„NIE Marnuj”). Takie działanie dużego dostawcy jest wyni-
kiem trwającej od dłuższego czasu kampanii konsumenckiej 
na rzecz walki z marnotrawstwem żywności. Zważywszy, że 
Polska znajduje się w czołówce krajów marnujących żyw-
ność – 9 mln ton rocznie, około 235 kg średnio na osobę – 
warto pomyśleć o podniesieniu świadomości konsumentów, 
wsparciu producentów owoców i warzyw (zwłaszcza tych 
produkujących na mniejszą skalę i bardziej ekologicznie)  

i wypromować produkt, który łączyłby oczekiwania tych dwóch 
stron. Zwłaszcza, że do produktów najczęściej wyrzucanych 
w naszym kraju oprócz chleba i wędlin, należą właśnie owoce 
i warzywa. 

Etyka jest nową ideą rynku żywnościowego. Z uwagi na co-
raz więcej informacji o degradacji środowiska, kurczących się 
zasobach wodnych, wyjałowieniu gleby oraz ryzyku dla ludzkie-
go zdrowia w związku z nadmiernym stosowaniem sztucznych 
nawozów i środków ochrony roślin, konsumenci chcą swoimi 
decyzjami zakupowymi przyczyniać się do zahamowania tych 
negatywnych zmian. 

Zdrowe środowisko, zdrowy organizm
Nową modą jest dbałość o mikrobiom, czyli florę bakteryj-

ną w naszym organizmie, której właściwe zrównoważenie czę-
sto w skojarzeniach konsumentów powiązane jest z kondycją 
(żyznością) gleby, z której pochodzą surowce wykorzystywane 
do produkcji żywności. Konsumenci są także w stanie znacznie 
więcej zapłacić za produkty, które powstały z poszanowaniem 
dobrostanu zwierząt. Przykładem może być wybieranie przez 

holenderskich konsu-
mentów mleka (o wyż-
szej cenie), w opakowa-
niu informującym, że 
pochodzi ono od krów, 
które pasą się na pastwi-
skach. 

Deklaracja producenta musi być poparta  certyfikatem jakości

Oznaczenie Sprawiedliwy 
Handel

Mleko z gospodar-
stwa rolniczego

Mleko od szczęśli-
wych krów

    JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI
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Nawet, jeśli obojęt-
ne jest nam środowisko 
naturalne czy los zwie-
rząt gospodarskich, to 
na pewno najważniej-
sze jest dla nas własne 
zdrowie i zdrowie na-
szych dzieci. Pijąc pół 

litra pełnego mleka (lub równoważną ilość masła albo sera) od 
krów z ekologicznych hodowli, spożywamy około 16% zale-
canego dziennego pobrania korzystnych dla zdrowia kwasów 
tłuszczowych omega 3, których mleko z produkcji konwen-
cjonalnej dostarcza o 5% mniej. 

 Chcemy jeść nie tylko smacznie, ale też zdrowo, a na nasze 
wybory globalny rynek żywności ekologicznej zareagował 20% 
wzrostem. Międzynarodowy zespół badaczy przygotował naj-
większy raport porównujący żywność ekologiczną z konwen-
cjonalną w związku z wpływem na ludzkie zdrowie. Wyniki 
są niezwykle interesujące. Żywność ekologiczna jest bogatsza 
w polifenole, składniki, które mają działanie od przeciwzapal-
nego po antyrakowe. Ponadto w surowcach ekologicznych jest 
niższa zawartość kadmu, niebezpiecznego pierwiastka powo-
dującego nowotwory oraz uszkadzającego układ oddechowy, 
krążenia, kostny i nerki. Surowce ekologiczne zawierają także 
mniej związków azotowych (pochodzących z przenawożonych 
warzyw i zanieczyszczonej azotanami wody) mogących wywo-
łać białaczkę, nowotwory przewodu pokarmowego oraz sinice 
u noworodków i niemowląt. I w końcu, pozostałości pestycy-
dów występują cztery razy częściej w roślinach pochodzących 
z upraw nieekologicznych. Narażanie na spożywanie żywno-
ści z ich zawarością może powodować zaburzenia motoryczne 
i poznawcze u dzieci, wywoływać różne choroby, m. in. chło-
niaka nieziarniczego. 

Wiecznie młodzi
Kolejnym trendem konsumenckim, który nie przestaje być 

aktualny, jest wzbogacanie produktów witaminami, minerała-
mi czy innymi składnikami korzystnie oddziałującymi na ko-
ści, stawy, układ odpornościowy oraz funkcjonowanie mózgu. 
Wszystko by przeciwstawić się procesom starzenia. Producenci 
żywności prześcigają się w dbałości o osoby w wieku powyżej 
55 lat. Do produktów mlecznych dodawane są kwasy omega 3, 

a do produktów zbo-
żowych antyoksydanty 
pochodzące z owoców 
jagodowych. W 2018 
roku Bakoma zadbała 
o seniorów wprowa-
dzając na rynek jogur-
ty bez laktozy, za to 
z większą zawartością 
wapnia i witaminy D 
mających utrzymy-
wać w zdrowiu układ 
odpornościowy oraz 
kości i stawy. Pewne 
wątpliwości może tyl-
ko budzić użycie na 
opakowaniu słowa „se-
nior”, gdyż nie każdy 
chętnie widzi się w tej 
grupie wiekowej. 

Z tego powody 
żywność „antystarze-
niowa” produkowana 
jest z myślą nie tylko 
o utrzymaniu czy poprawie zdrowia, ale także o zachowaniu 
urody. W Niemczech, popularność zyskują Beauty Sweeties, 
czyli wegańskie żelki wzbogacone o biotynę, aloe vera, koenzym 
Q10, a także antyoksydanty mające nie dopuścić do szybkiego 
zmęczenia. Dbałości o skórę „od środka” jest szybko rozwija-
jącym się trendem konsumenckim na całym świecie. W Korei 
Południowej oferuje się jogurty wzbogacone witaminą C oraz 
kolagenem. W Polsce ponad 55% osób w starszym wieku wy-
biera żywność wspierającą pracę serca. 

Chcę cukierka!
Współczesny rodzic nie chce stawać przed dylematem po-

dawania słodyczy swoim pociechom, a zwłaszcza walki z dziad-
kami lubiącymi czymś słodkim rozpieszczać wnuki. Oczekuje 
produktów, które zaspokoją dziecięcy apetyt na słodycze, jed-
nocześnie służąc rozwojowi możliwości intelektualnych u dzie-
ci. Mniej cukru, substytutu cukru – oto wymagania obecnego 
rynku żywności.

W pośpiechu
To, że w obecnych czasach życie toczy się w zawrotnym 

tempie nie jest niczym nowym. Konsumenci coraz częściej 
poszukują nowej oferty na rynku żywności, która pozwoliłaby 
połączyć wygodę z jakością. Nie chcemy już w biegu jeść pod-
suszonej kanapki popijanej kiepskiej jakości kawą z automatu. 
Oczekujemy kaczki po pekińsku w standardzie premium albo 
zestawu śniadaniowego, zaplanowanego zgodnie z zapotrzebo-
waniem na składniki odżywcze, bardzo smacznego oraz wygod-
nego do przenoszenia, przechowywania i spożywania. Produkt 
ma być przygotowany tak, by jak najlepiej zastępował posiłki 
gotowane w domu, również takie, które możemy podać na ko-
lację zaproszonym gościom. Zdaniem konsumentów skład ta-
kich produktów powinien w 39% opierać się na owocach oraz 
w 38% na warzywach. 

Justyna Erdo

    JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI

Oznaczenie produktu bio i ekologicznego

Promocja i informacja dla konsumentów

Oznaczenie produktu ekologicznego
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni, 

Stowarzyszenie „Polska Inicjatywa Kulinarna” 
oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

zapraszają do uczestnictwa w VIII edycji Ogólnopolskiego konkursu dla ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych na najlepszy 
przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako  

Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

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

Ocena prac konkursowych zostanie przeprowadzona 
dwuetapowo. Spośród nadesłanych zgłoszeń spełniających 
wymagania formalne, specjalnie powołana komisja konkur-
sowa wyłoni 10 najlepszych przepisów kulinarnych. Auto-
rzy tych przepisów zostaną zaproszeni do wzięcia udziału 
w ogólnopolskim finale konkursu, podczas którego na pod-
stawie oceny potraw przygotowanych w oparciu o wyłonio-
ne w półfinale przepisy, zostaną wybrani zwycięzcy konkur-
su. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody/upominki 
oraz dyplomy.

Zgłoszenia uczniów i ich prac konkursowych wysyła szkoła na adres:
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, ul. Widok 20 lok. 1, 00-023 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS”.

Termin składania zgłoszeń upływa 29 kwietnia 2019 r., decyduje data stempla pocztowego.

 Fantazyjnie przygotowane dania finalistów z poprzednich edycji konkursu

   KONKURS KULINARNY VIII EDYCJA
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Tradycyjny olej  
na polskim stole
Pierwotnie tłuszcz pozyskiwano z su-
rowców roślinnych przez ich wygoto-
wywanie oraz wytapianie na ogniu. 
Wytłaczanie oleju z rozdrobnionych 
nasion oleistych w dźwigniowych, 
klinowych i innych prostych prasach 
stosowano już w starożytnym Egipcie, 
Palestynie i Grecji. 

W polskiej w kulturze ludowej – olejarstwo 
aż po wiek XX należało, obok młynarstwa, do 
najbardziej rozpowszechnionych przemysłów 
rolno-spożywczych. Popularność jego wyni-
kała z roli, jaką olej pełnił w gospodarce, gdzie 
używano go również do konserwacji maszyn, wyrobu farb 
i lakierów, oświetlania pomieszczeń, w garbarstwie oraz 
kosmetyce czy medycynie. Przemysł olejarski w Polsce, 
w odróżnieniu od innych przemysłów np. gorzelnictwa, 
od początku swego istnienia nie był objęty monopolem 
dworskim, stąd też obok folwarcznego funkcjonowało 
olejarstwo chłopskie i miasteczkowe.

Domowe olejarnie chłopskie
W okresie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej na 

folwarkach praktykowano dwojaką organizację produk-
cji tzn. domowe przetwórstwo i zawodowe olejarstwo 
prowadzone przez wyspecjalizowanych rzemieślników. 
Pierwsze ujęte były organizacyjnie w ramy powinności 
pańszczyźnianych chłopów. Od połowy XVII wieku 
dwór coraz częściej zmuszał poddanych do wykonywa-
nia tych prac poza zwykłym wymiarem pańszczyzny, 

w postaci tzw. „darmoch”. Podobnie dwojaki charakter 
miał w tym samym czasie wyrób oleju przez chłopów 
na własny użytek, aczkolwiek przetwórstwo domowe 
odgrywało tutaj znacznie większą rolę. W materiałach 
archiwalnych zapisy o istnieniu chłopskich olejarni za-
czynają się pojawiać dopiero w pierwszych latach XVII 
wieku. Nie wyklucza to jednak możliwości ich funkcjo-
nowania już znacznie wcześniej.

W czasach pańszczyźnianych produkcja oleju odbywa-
ła się domowym sposobem, przy użyciu stęp i prostych 
przenośnych pras klinowych. Zajmowali się nią często 
młynarze, którzy dzierżawili folwarczne młyny wodne. 
Olejarnie zakładano także razem z tartakami i foluszami 
napędzanymi siłą wody. W takich olejarniach znajdowały 
się stępy do miażdżenia ziarna roślin oleistych, porusza-
ne oddzielnym kołem wodnym oraz duże prasy do wy-
ciskania oleju, wykorzystujące siłę ludzką. Urządzenia 

Ekspozycja olejarni mechanicznej z Lwówka Wielkopolskiego w Muzeum Narodowym Rolnictwa  
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Od lewej: naturalny olej lniany i konopny – woj. kujawsko-pomorskie, olej lniany tłoczony na zimno – woj. mazowieckie, olej rzepakowy – woj. opolskie 
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do tłoczenia oleju znajdowały się wewnątrz młyna lub 
w oddzielnym pomieszczeniu, usytuowanym w jego bez-
pośrednim sąsiedztwie. Olejarnie takie, świadczące usługi 
dla mieszkańców jednej lub kilku wsi, występowały naj-
liczniej w południowo-wschodniej Polsce, na Lubelsz-
czyźnie i Podlasiu.

Technika wkracza do olejarstwa
Daleko idące zmiany w przemyśle olejarskim doko-

nały się w XIX wieku i przebiegały niejako w dwóch 
etapach. Pierwszy zapoczątkowany już na początku stu-
lecia, objął swym zasięgiem jedynie przemysł folwarcz-
ny. Drugi etap związany był z gwałtownym rozwojem 
przemysłu ludowego i małomiasteczkowego, który zapo-
czątkowany został w drugiej połowie XIX wieku, a więc 
już po zniesieniu pańszczyzny. Istotny wpływ na rozwój 
ludowego przemysłu olejarskiego miał poziom rozwoju 
technicznego – miejscowego olejarstwa folwarcznego, 
skąd ludowi konstruktorzy czerpali wzory do budowy 
własnych urządzeń.

Złożony cykl produkcji oleju wymagał stosowania 
odpowiednich narzędzi i urządzeń przez osoby zajmujące 
się olejarstwem. Do podstawowego wyposażenia każdej 
olejarni należały urządzenia do rozgniatania ziarna roślin 
oleistych. Były to stępy ręczne, stępy nożne lub gniotow-
niki, czyli maszyny zaopatrzone w metalowe walce, które 
były poruszane ręcznie lub za pomocą kieratu. Ważnym 
sprzętem w olejarni były koryta drewniane, w których 
należało wymieszać ręcznie zmielone ziarno z ciepłą lub 
gorącą wodą. Proces produkcji oleju wymagał w na-
stępnej kolejności podgrzania roztartego ziarna i z tego 
względu olejarnia musiała być wyposażona w piec. Roz-
drobnione i podgrzane ziarno wyciskano w prasie, aby 
oddzielić olej od reszty składników. Gorącą oraz roztartą 
masę należało odpowiednio zawinąć w kawałek płótna 
i umieścić w gnieździe prasy, które następnie poddane 
było naciskowi tłoka.

W olejarstwie domowym stosowano przenośne pra-
sy, przypominające prasy używane do wyciskania serów. 
W olejarniach prowadzonych przez rzemieślników insta-
lowane były masywne prasy o różnej budowie tzn.: prasy 
klinowe, prasy śrubowe oraz prasy dźwigniowo-ciężaro-
we. Prasy olejarskie, podobnie jak inne sprzęty wchodzące 
w skład wyposażenia olejarni, najczęściej budowane były 
przez samych olejarzy, niekiedy przy pomocy innych rze-
mieślników – cieśli, stolarzy i kowali. 

Specjaliści od tłoczenia 
Proces tłoczenia oleju wymagał określonych umie-

jętności, a przede wszystkim wspomnianego wcześniej 
specjalistycznego sprzętu. Wiele czynności w trakcie jego 
wyrabiania, zwłaszcza w prymitywniejszych i starszych 

Od lewej: olej rydzowy – woj. wielkopolskie, oleje z Zabłocia – woj. lubelskie,  Wielkopolski olej lniany – woj. wielkopolskie

Tłoczenie oleju w lokalnej manufakturze

   SMAK TRADYCJI
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olejarniach było często wykonywanych przez właścicieli 
dostarczanego tam surowca, pod okiem olejarza. U schył-
ku XIX wieku na skutek ogromnego postępu technolo-
gicznego następował stopniowy zanik wiejskich warsz-
tatów na rzecz bardziej wydajnych i zmechanizowanych 
olejarni otwieranych w miastach. Gospodarz, który wy-
tłoczył dużo oleju, często sprzedawał jego nadwyżki na 
targu lub sąsiadom, a olejarze prowadzący większe olejar-
nie w miastach, wymieniali chłopom od ręki przywiezio-
ne ziarno rzepaku lub lnu na określoną z góry ilość oleju. 

W olejarniach oraz gospodarstwach domowych do 
przechowywania oleju wykorzystywano specjalne naczynia 

gliniane o kształcie flaszkowatym lub baniastym, które 
nazywano „bańka”, „buńka” lub „flaszka”. Większe ilości 
oleju przechowywano w kilkulitrowych kamionkowych 
bańkach. Zarówno pojemniki kamionkowe, jak i gliniane 
dla zabezpieczenia przed rozbiciem miały często drutowa-
ne ścianki. W czasach późniejszych olej trzymano także 
w szklanych bańkach i butelkach o różnej pojemności. 

XIX wiek – rozkwit olejarstwa
Widoczny wzrost liczby olejarni na ziemiach pol-

skich nastąpił w XIX wieku, po uwłaszczeniu chłopów. 
W wielu wsiach zostały uruchomione przez nich własne 
wytwórnie oleju, mieszczące się przeważnie w jednej za-
ledwie izbie, znajdującej się w budynkach mieszkalnych 
albo gospodarczych o innym przeznaczeniu (np. oborach 
i stajniach). W początkach XX wieku zastosowano w ole-
jarstwie prasę ślimakową oraz utwardzanie tłuszczu me-
todą Normana przy zastosowaniu katalizatora niklowego 
i wodoru gazowego. Utwardzanie tłuszczu umożliwiło 
rozwój przemysłu margarynowego i zastosowanie olejów 
roślinnych m.in. do produkcji mydła. Od momentu za-
stosowania metody Normana datuje się rozwój nowocze-
snego olejarstwa przemysłowego. W okresie PRL-u olej 
rzepakowy zyskał złą sławę, jako tłuszcz niezdrowy i nie-
smaczny, jednak współcześnie funkcjonują zakłady olejar-
skie stosujące dużo lepsze niż dawniej technologie, które 
zapewniają znacznie wyższą jakość wytwarzanego oleju 
rzepakowego. Wśród upraw roślin oleistych w Polsce po-
nad 90% stanowi rzepak. Ostatnio także powraca się do 
produkcji nieco zapomnianego oleju lnianego i rydzowe-
go (z lnianki), które charakteryzują się swoistym, inten-
sywnym zapachem.

Olej w tradycji kulinarnej
Tradycyjne oleje roślinne z konopi, lnu oraz maku 

były przede wszystkim niezbędne w gospodarstwie do-
mowym, a zwłaszcza w kuchni wiejskiej i używano je do 

Prasa do tłoczenia oleju w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie – woj. podlaskie

Od lewej: świąteczny olej roztoczański, Trzemecki olej rzepakowy i lniany – woj. świętokrzyskie, lnianka – tradycyjna roślina oleista
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kraszenia rozmaitych potraw – szczególnie postnych oraz 
do smażenia rozmaitych placków, racuchów i ryb, które 
były spożywane w różnych regionach Polski. Szczególnie 
dużo oleju spożywano w okresie Wielkiego Postu i Ad-
wentu. Powstająca przy wybijaniu w stępach substancja, 
zwana mlekiem, konopną lub lnianą siemionką, mlekiem 
makowym – używana była niegdyś na wsi do smarowania 
chleba. Natomiast siemieniotka, siemieniatka, siemieniec 
lub sina zupa – sporządzona z namoczonego i rozgoto-
wanego siemienia lnianego lub konopnego, która dziś 
już prawie została zapomniana, w wielu regionach Pol-
ski (szczególnie na Śląsku, ale również na ziemi sądeckiej, 
Pogórzu Rzeszowskim, w Wielkopolsce i wsiach podkra-
kowskich) jadana była na wieczerzę wigilijną. Mak od 
zawsze miał zastosowanie w menu wigilijnym i do dziś 
odgrywa w tradycyjnej polskiej kuchni dużą rolę, jako 
składnik słodkich wypieków, np. makowiec lubartowski 
oraz deserów np. kujawska legumina z maku. Z czasem 
najważniejszą rośliną oleistą w całej Polsce stał się rzepak 
– uprawiany na dużą skalę (głównie w centralnej Polsce, 
w Wielkopolsce, na Pomorzu i Śląsku), a przez to surow-
cem do produkcji oleju, tłoczonego w rzemieślniczych 
i przemysłowych olejarniach.

Wśród produktów żywnościowych, które do tej pory 
zostały wpisane na krajową Listę Produktów Tradycyj-
nych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi w kategorii oleje i tłuszcze, znajduje się 17 
olejów wytwarzanych w różnych regionach Polski, np.: 
olej świąteczny roztoczański (woj. lubelskie), olej lnia-
ny tłoczony na zimno (woj. lubuskie), olej rzepakowy 
z Winnik tłoczony na zimno (woj. mazowieckie), olej 
głubczycki rzepakowy tłoczony na zimno (woj. opol-
skie), olej podkarpacki (woj. podkarpackie), żuławski 
olej rzepakowy tłoczony na zimno (woj. pomorskie), 
pińczowski olej z lnicy (woj. świętokrzyskie) lub olej ry-
dzowy (woj. wielkopolskie).

Regionalne oleje atrakcją turystyczną 
Ze względu na niezwykłe walory zdrowotne, coraz 

częściej są poszukiwane na rynku żywności tradycyjnej 
przez świadomych konsumentów oraz stanowią kulinar-
ną atrakcję turystyczną. Sprzyjają temu przede wszystkim 
rozmaite wydarzenia kulinarne, na których wystawiają 
się właściciele małych olejarni. Bardzo często olej z lo-
kalnej manufaktury jest używany przez Koła Gospodyń 
Wiejskich do przygotowywania rozmaitych potraw regio-
nalnych, które są oferowane w trakcie imprez organizo-
wanych przez miejscowe samorządy, domy kultury czy 
Lokalne Grupy Działania. 

Istotną rolę w zakresie popularyzowania olejarstwa – 
odgrywają także muzea skansenowskie zlokalizowane na 
terenie całej Polski. Ekspozycje olejarstwa, umożliwiają 
całą gamę dodatkowych przedsięwzięć, na które składa 
się: prowadzenie ekologicznych upraw ginących i niezna-

nych obecnie odmian roślin oleistych czy też prezento-
wanie turystom pokazów poszczególnych prac w olejarni, 
gdzie największe zainteresowanie wzbudza u zwiedzają-
cych praktyczne działanie pras olejarskich. Nasze oleje 
nawiązujące do chłopskich i dworskich tradycji kulinar-
nych staropolskiego stołu w ciągu najbliższych lat mogą 
stać się jednym z najbardziej poszukiwanych produktów 
żywnościowych, gdyż są wytwarzane na niewielką skalę, 
ręcznie tłoczone, a przede wszystkim są wytwarzane z za-
pomnianych roślin oleistych, które nie są już dziś znane 
większości konsumentów w Unii Europejskiej.

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

Tłocznia oleju, woj. lubelskie

Olejarnia Just, woj. wielkopolskie 
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Ulubione 
przysmaki
Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wie-
luniu to jeden z największych zakładów 
branży mleczarskiej w województwie 
łódzkim. Swoją historią sięga początków 
dwudziestego wieku.

Na pograniczu guberńji kaliskiej
„W Wieluniu, mieście powiatowem na pograniczu gu-

berńji kaliskiej, powstało towarzystwo mleczarskie, które ma 
dopomogać członkom w sprzedaży mleczywa...” tak o po-
wstałej w 1911 r. mleczarni spółdzielczej informowała 
„Gazeta Świąteczna” (nr 1592). Jest to pierwszy potwier-
dzony źródłowo fakt powstania mleczarni spółdzielczej 
w Wieluniu. Rok później w mieście zaczęła działać kolej-
na „...nie tylko cukrownia, ale i mleczarnia wspólna w Wie-
luniu, która zapoczątkowała swą czynność z dniem 1 lipca 
r.b. ...” („Gazeta Kaliska” 1912 r. nr 209). Swym zasię-
giem obejmowała powiat wieluński i sieradzki. Rok póź-
niej z inicjatywy okolicznych ziemian powstała kolejna 
mleczarnia spółdzielcza. We wszystkich wyrabiano m.in.:  

masło śmietankowe, masło solone kuchenne, ser tylżycki, 
ser francuski z mleka pełnego. Mleczarnie przestały dzia-
łać w czasie I wojny światowej.

Dopiero w 1926 roku przy ul. Reformackiej powsta-
ła nowa spółdzielnia mleczarska, w której wytwarzano: 
mleko słodkie, zsiadłe i odtłuszczone, masło śmietanko-
we, maślankę, sery, śmietankę słodką i kwaśną. Osiem lat 
później władze powiatowe wraz z lokalnym agronomem 
inż. Włodzimierzem Zarzyckim, podjęły decyzję o wyko-
rzystaniu środków finansowych przyznanych przez ówcze-
sny rząd na modernizację rolnictwa w powiecie, na budo-
wę kolejnej mleczarni spółdzielczej. Na miejsce budowy 
wybrano teren we wsi Dąbrowa. W listopadzie 1935 r. 
otwarto Okręgową Mleczarnię Spółdzielczą „Wielunian-
ka”. Był to najnowocześniejszy w województwie zakład 
mleczarski, zasilany już silnikami elektrycznymi. Jego roz-
wój zakłócił wybuch II wojny światowej. Ocalała dzięki 
lokalizacji, obok dworca PKP.

Od OSM do SDM
Po 1935 r. mleczarnia, jako zakład skupu i przetwór-

stwa mleka, przyjmowała różne nazwy i formy organi-
zacyjne: Okręgowa Mleczarnia Spółdzielcza, w czasach 
okupacji Molkerei G.m.b.H, później Zakład Mleczar-
sko-Jajczarski, Powiatowy Zakład Mleczarski, Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska. Mleczarstwo w Wieluniu od-
rodziło się po 1957 r. Był to czas rozwoju, rozbudowy 
i inwestycji: wybudowano nowy zakład mleczarski, który 
z założenia miał być jedną z największych i najnowocze-
śniejszych mleczarni w Polsce. I tak było do 1989 r., kiedy 
to splot wielu niekorzystnych wówczas wydarzeń dopro-
wadził do tego, że OSM w Wieluniu została postawiona 
w stan likwidacji. Dotychczas istniejąca mleczarnia została 
zlikwidowana, jednak nie  w wyniku sprzedaży zakładu, 
ale poprzez utworzenie nowej spółdzielni – Spółdzielni 
Dostawców Mleka w Wieluniu. 12 listopada 1990 r. roz-
począł się nowy rozdział spółdzielczości mleczarskiej na 
ziemi wieluńskiej.

Sześciuset dostawców
Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu jest jed-

nym w większych zakładów branży mleczarskiej woje-
wództwa łódzkiego. Surowiec pozyskiwany jest z terenu  

   DOBRE PRAKTYKI
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dziesięciu powiatów, od 600 dostawców. Wdrożone 
i funkcjonujące w mleczarni systemy HACCP i ISO 9001 
pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego 
produkowanej żywności oraz jej wysoką jakość. SDM 
w Wieluniu posiada nowoczesne wyposażenie zarówno 
techniczne jak i technologiczne. Ma do dyspozycji prosz-
kownię mleka, własną bazę transportową, oczyszczalnię 
ścieków oraz laboratorium o wysokim standardzie wypo-
sażenia, w którym bada się surowiec.

Obszar, z którego mleczarnia odbiera mleko jest 
w niewielkim stopniu uprzemysłowiony. Znaczna część 
gospodarstw znajduje się w zasięgu ok. 30 km od Wielu-
nia. Lokalny zasięg oraz systematyczny odbiór mleka po-
zwalają na krótki okresu składowania surowca u produ-
centa. W większości gospodarstw, z których odbierane 
jest mleko, tajniki hodowli bydła mlecznego przekazy-
wane są z „ojca na syna”. W zarządzaniu gospodarstwami 
hodowcy kierują się zasadami Dobrej Praktyki Hodow-
lanej, stwarzając odpowiednie warunki do utrzymania 
dobrostanu zwierząt, a krowy karmione są paszami go-
spodarskimi. 

Wieluńska mleczarnia znana jest ze 
swojej flagowej marki „Mój ulubio-
ny” z twarożkiem kanapkowo-
-sernikowym na czele. W tym 
roku poszerzono ją o: twarożek 
kremowy, maślankę i jogurt 
kremowy. SDM ofertę ma bo-
gatą: mleko świeże 2%, mleko 
odtłuszczone w proszku, masło, 
śmietany, kefir, maślanka, twarożki. 

Wśród produktów cztery mają znak „Jakość Trady-
cja”: Masło Ekstra z Wielunia i Masło Ekstra Osełkowe, 
Twaróg tłusty, Twaróg półtłusty, Twaróg chudy. 

Posiadany znak pozwolił mleczarni na zwrócenie uwa-
gi klientów na jej tradycyjne wyroby: masło i twarogi. 

Znak ten jest coraz bardziej rozpoznawalny, dzięki nie-
mu znane już produkty z SDM Wieluń ponownie wzbu-
dziły zainteresowanie wśród konsumentów. W mleczarni 
uważają, że certyfikat „Jakość Tradycja” jest promocją dla 
firmy, gdyż klienci identyfikują Spółdzielnię Dostawców 
Mleka w Wieluniu nie tylko z Twarożkiem kanapkowo-
-sernikowym Mój Ulubiony, ale także z tradycyjnym 
masłem z Wielunia oraz twarogami, które smakują jak te 
robione przed laty przez gospodynie wiejskie. 

Grażyna Kurpińska
Zdjęcia SDM w Wieluniu

   SMAK TRADYCJI
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Warzywa i owoce 
chronią 
przed chorobami
Warzywa i owoce to bogata skarbnica cennych 
dla zdrowia składników. Im więcej ich jemy, 
tym lepiej. Wspierają utrzymanie prawidłowej 
wagi i zmniejszają ryzyko zachorowania na wiele 
schorzeń, w tym nowotwory i choroby serca. 
Brytyjscy uczeni twierdzą, że przed tymi cho-
robami może ustrzec jedzenie dziesięciu porcji 
warzyw i owoców.

Przeprowadzone przez naukowców badania wykaza-
ły, że zmniejszeniu ryzyka zachorowania na nowotwory 
sprzyja włączenie do menu warzyw zielonych m.in. zie-
lonej fasolki i szpinaku; żółtych, np. papryki, marchwi, 
a także warzyw kapustnych, m.in. kalafiorów, kapusty, 
brokułów. Natomiast zmniejszenie ryzyka zachorowania 
na serce, czy wystąpienia udaru mózgu wiąże się z kon-
sumpcją jabłek, gruszek, owoców cytrusowych, sałatek, 
zielonych warzyw liściastych, np. sałaty, szpinaku, cykorii, 
i podobnie – jak przy nowotworach – wszelkich warzyw 
kapustnych.

Okazało się przy tym, że nie ma znaczenia, czy jemy 
warzywa i owoce gotowane czy surowe. W każdej postaci 
chronią w podobny sposób. Zatem każdy może wybierać 
zgodnie z gustem lub względami zdrowotnymi – nie wszy-
scy mogą jeść surowe warzywa.

Badania pokazały też, że im więcej jemy warzyw i owo-
ców, tym lepiej. Wraz ze wzrostem ilości zjadanych pro-
duktów, rośnie ich ochronne działanie. Przy tym warto 
brać pod uwagę, że optymalna proporcja warzyw do owo-
ców wynosi 3:1, co oznacza, że najkorzystniej jest zjadać 
dziennie 600 g warzyw i 200 g owoców. 

Na dziesięć porcji składają się np. jedno jabłko, jedna 
gruszka, szklanka soku pomarańczowego, pół grejpfruta, 

mały banan, kilka różyczek kalafiora, dwie różyczki bro-
kuła, trzy łyżki zielonego groszku, trzy-cztery liście sałaty, 
ćwiartka papryki.

Można i jedenaście razy
Prof. Mirosław Jarosz, dyrektor warszawskiego Insty-

tutu Żywności i Żywienia, już przed dwoma laty zachę-
cał do sięgania po warzywa i owoce nawet jedenaście razy 
w ciągu dnia. Jak podkreślał, najkorzystniejsze jest wielo-
krotne spożywanie małych porcji, ponieważ wtedy orga-
nizm w cyklu ciągłym otrzymuje związki czynne zawarte 
w warzywach i owocach. 

Ważne jest także, by jeść nie jedno warzywo czy owoc, 
lecz zestawy warzywno-owocowe, np. jeden pomidor, pół 
ogórka, mandarynkę, garstkę malin, 10 dag kiszonej ka-
pusty, łyżkę fasoli.

Po warzywa i owoce warto często sięgać, ponieważ 
nie tylko chronią przed chorobami serca i nowotworami, 
lecz także obniżają poziom cholesterolu i ciśnienie krwi, 
wzmacniają naczynia krwionośne i układ odpornościowy. 
Taki efekt to najprawdopodobniej wielość i różnorodność 
składników odżywczych, które się wspierają i uzupełniają. 
Część związków zawartych w warzywach i owocach ko-
rzystnie wpływa na bakterie, które występują w jelitach. 

   JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI
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A jak wykazały badania, stan jelit ma decydujący wpływ 
na odporność organizmu. 

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia 
Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 

wskazują na konieczność spożywania pięciu porcji warzyw 
i owoców, łącznie 400 g dziennie. To daleko do dziesięciu 
porcji zalecanych przez naukowców brytyjskich i jedena-
stu przez prof. Jarosza. Ale nawet z pięcioma porcjami 
często mamy w Polsce problem. Wiele osób logistycznie 
nie potrafi się z tym uporać. Konieczne byłoby bowiem 
zabieranie owoców i warzyw do pracy. Nieliczni tak ro-
bią, choć zwiększa się grono osób w sposób świadomy 
podchodzących do tego, co jedzą, zdając sobie spra-
wę, że pokarmy roślinne dostarczają dużo energii 
i zwiększają odporność.

Choć zmiana przyzwyczajeń żywieniowych 
nie jest łatwa, to jest możliwa. Najlepszym 
rozwiązaniem jest działanie krok po kroku. 
Czyli nie od razu 800 g warzyw i owo-
ców dziennie, lecz stopniowe zjadanie 
ich większej ilości. Gdy poczujemy, 
że poprawia się samopoczucie, chęt-
niej będziemy sięgać po większe 
ilości warzyw i owoców. 

Lekarze i dietetycy zalecają 
też, by raz czy dwa razy w ty-
godniu zrezygnować z jedzenia mięsa i zadowolić się po-
trawą warzywną. Najnowsze wskazania WHO są takie, 
że wystarczy dwa razy w tygodniu jeść mięso i raz rybę. 
Może warto pomału się do tego przyzwyczajać. I dążyć 
do spożywania choć pięciu porcji warzyw i owoców, czyli 
400 g dziennie. To ważne dla każdego, kto chce się do-
brze czuć. Warzywa i owoce mają wielką moc i dla wła-
snego dobra nie wolno z nich rezygnować.

Zmiana piramidy żywienia
Podczas I Narodowego Kongresu Żywieniowego 

w 2016 r., zorganizowanego przez Instytut Żywności i Ży-
wienia, przedstawiono nową „Piramidę zdrowego żywie-
nia i aktywności fizycznej”. Wprowadzono do niej kilka  

zmian w stosunku do obowiązującej od 2009 roku. To 
naturalne, ponieważ zmienia się wiedza na temat wpływu 
jedzenia na zdrowie. 

Najniższy element piramidy zajęła aktywność fizycz-
na, co oznacza, że jest bardzo ważna. Ruch to nie tylko 
dodatek do zdrowego stylu życia, lecz jego podstawa. Bez 
aktywności trudno zachować zdrowe ciało i umysł. Na-
wet wówczas, gdy będziemy przestrzegać wszystkich za-
leceń dotyczących odżywiania. Aktywność fizyczna to nie 
tylko typowe sporty, lecz także chodzenie po schodach, 
spacer, nordic walking, itd. Według IŻŻ codziennie na 

aktywność fizyczną powinniśmy przeznaczać nie mniej 
niż 30-45 minut.

Największa zmiana w nowej piramidzie to 
umieszczenie warzyw i owoców na najważniej-

szym, pierwszym miejscu wśród grup produk-
tów spożywczych zalecanych do spożycia. 

Wcześniej w podstawie piramidy znajdo-
wały się produkty zbożowe, które teraz 

są na drugim miejscu.
Podstawą diety są warzywa 

i owoce, które powinny stano-
wić połowę tego, co jemy. 
Istotne są proporcje: 3/4 wa-
rzywa, mniej zaś owoce. Jak 

podkreśla prof. Jarosz, ostatnie 
badania wskazują ponad wszelką 

wątpliwość, że warzywa i owoce powinny być najważniej-
szą składową pożywienia. W istotny sposób zmniejszają 
bowiem zachorowania i zgony z powodu chorób układu 
krążenia, cukrzycy czy nowotworów.

Warzywa i owoce powinny być jak najbardziej różno-
rodne, bo każde zawiera inną kompozycję bioaktywnych 
składników: karotenoidy, witaminy, kwas foliowy, selen, 
flawonoidy, izoflawony, błonnik. Jedzenie jednej-trzech 
porcji warzyw i owoców dziennie zmniejsza ryzyko przed-
wczesnego zgonu z powodu raka, udaru, zawału o 14 proc., 
trzech-pięciu porcji – o 29 proc., pięciu-sześciu porcji – 
o 36 proc., a siedmiu porcji – nawet o 42 proc.!

 Tekst Jolanta Zientek-Varga
Fot. J.Zientek-Varga, I.Byszewska, M.Nowakowski, A. Stępień
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Wegetarianizm to nie wymysł współczesności, ale 
sposób odżywiania praktykowany od wieków. Studio-
wanie prastarych dokumentów pozwala stwierdzić, 
że niejedzenie mięsa to jedna z dróg kulinarnych, 
którą ludzie podążali od dawna. Ten wybór to szansa 
dla producentów warzyw, owoców, zbóż, piekarzy, 
przetwórców owoców i warzyw, serowarów...

W wydanej przed dziesięcioma laty książce „Słynni we-
getarianie i ich ulubione przepisy. Od Buddy do Beatle-
sów” Rynn Berry udostępnia wyniki poszukiwań słynnych 
wegetarian i lubianych przez nich dań. Powołuje się m.in. 
na zwoje znad Morza Martwego, wskazujące na to, że Je-
zus Chrystus był wegetarianinem, a chleb, który rozmnożył 
w cudowny sposób, to najprawdopodobniej chleb esseński, 
czyli robiony z wykiełkowanej pszenicy. Stanowił on wtedy 
główny składnik pożywienia.

Zaczął Pitagoras
„Śledztwo” prowadzone przez Berry’ego pokazało, że 

ojcem wegetarianizmu jest Pitagoras, większości z nas zna-
ny z „twierdzenia Pitagorasa”, urodzony około 580 r. p.n.e. 
na greckiej wyspie Samos, myśliciel i matematyk, który po-
dobno żył 99 lat. To on zaczął zachęcać do jak najczęstsze-
go spożywania surowych warzyw i owoców, uważając je za 
najbardziej zdrowy pokarm. Aż do końca XIX wieku, kiedy 
powstał termin „wegetarianizm”, osoby stosujące dietę bez-
mięsną nazywano pitagorejczykami.

Wegetarianami okazali się także – po analizie wielu ksiąg 
i innych dokumentów z przeszłości – m.in. Budda, Platon 
i Sokrates, Leonardo dla Vinci, a z bardziej współczesnych 
– Lew Tołstoj, Gandhi, Sylwester Graham, twórca diete-
tycznych krakersów grahama, George Harrison z zespołu 
The Beatles, John Harvey Kellog, który wymyślił płatki 
kukurydziane i masło orzechowe – przeboje spożywczego 
rynku, czy Killer Kowalski, legendarny zapaśnik, czerpiący 
siłę z groszku i kapusty kiszonej. 

Drogi dojścia do żywienia bezmięsnego i motywacje 
były w przypadku każdego z nich inne, ale taki sposób od-
żywiania towarzyszył im przez większość życia.

Dawni jarosze
W Polsce wegetarian nazywano jeszcze do niedawna 

jaroszami. Jak pisała Zofia Maciesowicz w książce „Dania 
jarskie”, wydanej 1979 roku: „żywienie jarskie wyklucza 
z racji pokarmowych mięso zwierząt zarówno ciepło-, jak 

i zimnokrwistych, a uznaje jedynie produkty roślinne, przy 
czym jarosze „zwyczajni” dopuszczają mleko, sery, jajka. 
Tzw. jarosze ściśli wyłączają ze swej diety wszelkie pokar-
my pochodzenia zwierzęcego, a więc również nabiał (łącz-
nie z mlekiem i jajami)”. Gwoli uściślenia warto dodać, że 
obecnie jarosze ściśli to weganie. 

Nazwy się zmieniają, ale sedno pozostaje: wegetarianie 
nie jedzą mięsa, zadowalając się pozostałymi produktami 
dostępnymi na rynku. Wielu z nich traktuje ten wybór 
nie tylko jako sposób odżywiania, lecz styl życia. Styl bliżej 
natury, charakteryzujący się większą uwagą poświęcaną nie 
tylko jedzeniu.

Wegetarianizm na talerzu
Wegetarianie nie jedzą żadnego mięsa, w tym ryb, po-

drobów, żelatyny, smalcu. Podstawą diet wegetariańskich są 
zboża, warzywa, owoce, orzechy, pestki, a ponadto nabiał, 
jajka, miód.

Ten sposób żywienia pokazuje, że nawet bez mięsa dania 
mogą być zróżnicowane i bardzo smaczne. Bogactwo dań 
bezmięsnych jest ogromne. Można czerpać także z trady-
cyjnej polskiej kuchni, w której nie brakuje potraw wege-
tariańskich. A jeśli nawet trudno jest z mięsa zrezygnować, 
warto ograniczyć jego spożycie. Tym bardziej, że najnowsze 
badania pokazują, że mięso wystarczy jeść raz w tygodniu 
(łącznie z wędlinami) i dwa razy w tygodniu ryby. 

Osoby, które decydują się na wegetarianizm, na ogół 
w bardzo przemyślany sposób podchodzą do tego, co kładą 
na talerzach czy wlewają do misek. Dlatego szukają produk-
tów najwyższej jakości, bardzo cenią wyroby lokalne i re-
gionalne od sprawdzonych dostawców. Stąd wielkie powo-
dzenie – na razie głównie w dużych miastach – wszelkiego  

Żywienie wegetariańskie szansą dla producentów

Są tacy, 
co nie jedzą mięsa
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rodzaju jarmarków, targów i śniadań, na których można 
się zaopatrzyć w produkty pochodzące bezpośrednio od 
producentów, wytwarzane zgodnie ze starymi recepturami 
oraz surowce uprawiane zgodnie z wymogami natury.

Wielki boom przeżywają też różnego rodzaju koopera-
tywy spożywcze, których członkowie zaopatrują się bezpo-
średnio u rolników i producentów, pozwalając im zarobić 
bez pośredników, a przy tym z gwarancją, że produkty są 
świeże i od znanych wytwórców.

Szansa dla regionalnych i lokalnych
Zwrot sporej grupy osób ku wegetarianizmowi, a jed-

nocześnie rosnąca liczba tych, którzy z różnych powodów 
mocno ograniczają jedzenie mięsa i wędlin, to wielka szansa 
dla producentów skupionych w Polskiej Izbie Produktu Re-
gionalnego i Lokalnego. Wśród nich jest wielu, którzy upra-
wiają warzywa i owoce, przerabiają je, pieką znakomite pie-
czywo i ciasta, produkują najwyższej jakości sery, tłoczą soki 
i miody. Nie sposób wymienić wszystkich takich rolników 
czy producentów – Izba skupia ich coraz więcej, ale można 
zasygnalizować, o jakie wyroby chodzi wegetarianom, którzy 
na pewno już po nie sięgają, albo wkrótce chętnie sięgną.

Sery
W przypadku serów świetną ofertę ma m.in. Andrzej 

Stoch z „Bacówki na Wójciźnie” w woj. małopolskim, któ-
ry produkuje sery owcze, kultywując 400-letnią tatrzańską 
tradycję wytwarzania oscypka, bundzu i bryndzy. Wartość 
jego oferty podnosi unijny certyfikat Chroniona Nazwa 
Pochodzenia. W tradycyjny sposób wytwarza też sery 
z mleka krowiego: gołkę i korboc.

Miłośników serów zachwyci na pewno domowy ser 
smażony z Zakładu Produkcji Spożywczej i Handlu Frącko-
wiak z woj. wielkopolskiego. Ser powstaje z wykorzystaniem 
unikalnej rodzinnej receptury.  To jedyna firma w Polsce  
oferująca  certyfikowany  ekologiczny  ser  smażony  BIO 
z Granowa, produkowany z ekologicznych  surowców,  cer-
tyfikowany  jako  unijne  Chronione Oznaczenie Geogra-
ficzne Wielkopolski Ser Smażony. 

Godny zainteresowania jest także ser koryciński „Swoj-
ski” Krystyny Łukaszuk z woj. podlaskiego, zwany żółtym.  
To lokalna odmiana sera podpuszczkowego z niepasteryzo-
wanego mleka krowiego. Ser otrzymał wiele nagród m.in. 
Perłę  2004 w konkursie:  „Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
– Smaki Regionów” i  Podlaską  Markę  Roku  2004 w ka-
tegorii Smak Roku. W 2005 roku ser ten wpisano na mi-
nisterialną Listę Produktów Tradycyjnych, a od 2012 roku 
ma unijny znak Chronione Oznaczenie Geograficzne.

Wspaniałe sery produkują też rolnicy skupieni w Sto-
warzyszeniu „Macierzanka” Producentów Sera Podpuszcz-
kowego dojrzewającego w woj. podlaskim z gminy Wiżaj-
ny i Rutka Tartak. Sery wytwarzane są według tradycyjnej 
receptury, bez konserwantów. 

Przetwory owocowo-warzywne
Nie każdy lubi wszystko przygotowywać w domu. Na 

szczęście są firmy, które robią to bardzo dobrze, a wśród 
nich oczywiście członkowie Polskiej Izby Produktu Regio-
nalnego i Lokalnego. Firma F.H.U. CIEŚLA Michał Cieśla 
z woj. łódzkiego produkuje nadwarciański chrzan po sta-
ropolsku w pięciu smakach: tradycyjny, ostry, z miodem, 
z jabłkiem i z czarną porzeczką. Wytwarzany jest z chrza-
nu z własnego gospodarstwa rolnego. W ofercie jest także 
ćwikła z chrzanem niepasteryzowana ostra. Chrzan nad-
warciański jest wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych, 
a w 2005 roku otrzymał Perłę w konkursie „Nasze Kulinar-
ne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.

Z kolei Krokus, Przetwórnia Owoców i Warzyw z woj. 
mazowieckiego, proponuje świetne tradycyjne konfitury, 
kompoty, syropy z soków owocowych, grzyby leśne i wa-
rzywa marynowane, a także dodatki do obiadu: buraczki 
tarte, ogórki kiszone, borówki, gruszki. Przepisy: wprost ze 
starych książek kucharskich – Lucyny Ćwierczakiewiczo-
wej czy Marii Ochorowicz–Monatowej. 

Ciekawą ofertę ma także Gospodarstwo Ekologiczne 
Sedina Bożeny i Ryszarda Jaszczowskich również z woj. 
zachodniopomorskiego. Firma specjalizuje się w przetwo-
rach z róży fałdzistolistnej. Można kupić m.in. konfitury 
z płatków i owoców róży, soki, syropy, kawę z pestek róży, 
słodko-wytrawne konfitury z czerwonych i zielonych po-
midorów, dżemy z dyni (marynaty, mus, konfitury, dże-
my). Wszystkie przetwory są robione ręcznie. Surowce po-
chodzą z własnych upraw, większość ma certyfikaty Agro 
Bio Testu i Ekolandu. 

Konfitury, galaretki, marmolady itp. znajdują się także 
w ofercie Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia z woj. 
świętokrzyskiego. Poza nimi także powidła, kwaszonki i sa-
łatki, sosy warzywne i dodatki do mięs, owoce suszone, soki 
owocowe, oleje roślinne tłoczone na zimno. Ser jabłkowy, 
konfitura  z jarzębiny i olej lniany zostały wpisane na Listę 
Produktów Tradycyjnych.  

Z kolei PPUH Tłocznia Maurer Krzysztofa Maurera 
z woj. małopolskiego specjalizuje się w produkcji soków 
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owocowych i warzywnych, syropów owocowych, win i de-
stylatów owocowych według tradycyjnych receptur. Soki są 
tłoczone na zimno, bez konserwantów, a jedynie pasteryzo-
wane, by były trwalsze. Natomiast w firmie Semco Krystyny 
i Jerzego Justów z woj. wielkopolskiego uprawia się i handlu-
je roślinami zielarskimi, cebulami kwiatowymi, nasionami 
roślin oleistych, miłorzębu dwuklapowego (Gingko biloba), 
produkuje też oleje z lnianki, lnu, rzepaku, wiesiołka, ogó-
recznika, zarodków pszenicy i pestki czarnej porzeczki. Olej 
rydzowy (z lnianki) uzyskał certyfikat Gwarantowana Trady-
cyjna Specjalność. Zdobył także nagrodę Perła 2005 w  kon-
kursie „Nasze  Kulinarne  Dziedzictwo– Smaki  Regionów”, 
natomiast olej lniany wielkopolski – Perłę 2010. 

Także Gospodarstwo „Zagon” Elżbiety i Sławomira 
Kuczmów z woj. zachodniopomorskiego pomoże przy-
gotować doskonały posiłek wegetariański. Gospodarstwo, 
prowadzące ekologiczną produkcję roślinną, oferuje ki-
szone  metodą tradycyjną ogórki i kapustę, a ponadto 
chrzan, koper, czosnek, marchew, jabłka złotą renetę, 
cebulę. Do produkcji kiszonych ogórków kołobrzeskich 
wykorzystuje wodę solankową ze źródła w Kołobrzegu. 
Ten produkt otrzymał Perłę 2005, a gospodarstwo – cer-
tyfikat uczestnictwa w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Po-
morza Zachodniego.

Pieczywo, ciasta
Coraz więcej osób piecze chleb w domu, ale jednak 

większość pieczywo kupuje. Warto sięgać po wyroby naj-
wyższej jakości. Podobnie z ciastami i ciastkami. 

Zakład Cukierniczy Ryszarda Marczaka z woj. wiel-
kopolskiego to rodzinna firma cukiernicza, istniejąca od 
1980 roku, która od początku produkuje andruty kaliskie, 
które w 2009 roku otrzymały znak Chronione Oznacze-
nie Geograficzne. W ofercie firmy są ponadto rurki i gofry 
waflowe. Wszystkie wyroby wytwarzane są z naturalnych 
składników, bez polepszaczy, barwników, konserwantów. 

Gminna „Spółdzielnia Samopomoc Chłop-
ska” w Baranowie w woj. lubelskim od 1948 
roku wypieka chleby, bułki i ciasta według tra-
dycyjnych receptur i z zastosowaniem starych 
technologii. Bardzo ceniony jest chleb żytni 
razowy, który uzyskał znak „Jakość Tradycja”.

Firmą z ponad 100-letnią tradycją jest 
FAWOR Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska 
z woj. wielkopolskiego specjalizująca się w pro-
dukcji wyrobów piekarskich, cukierniczych 
i lodów. Jest największym producentem pie-
czywa na rynku poznańskim: wytwarza ponad 
300 jego rodzajów. Jako pierwsza w Poznaniu 
uruchomiła produkcję chleba ekologicznego. 
Od 2010 roku FAWOR jest właścicielem Wy-
twórni Pumpernikla Adama w Obornikach. 
Firma produkuje słynne rogale świętomarciń-
skie oznaczone unijnym znakiem Chronione 

Oznaczenie Geograficzne. 
Świetne pieczywo dostarcza też Piekarnia Ratuszowa 

Radzikowscy z woj. mazowieckiego szczycąca się 80-letnią 
tradycją. Wytwarza pieczywo według  receptur z okresu 
międzywojennego. Specjalizuje się w produkcji chlebów 
razowych z mąki żytniej z pełnego przemiału na zakwasie 
bez drożdży, polepszaczy, konserwantów. Najważniejsze 
produkty to pieczone w piecu ceramicznym chleby razowe 
żytnie na zakwasie: razowy ratuszowy i razowiec marszał-
kowski, które utrzymują świeżość do siedmiu dni.

Miody
Wegetarianie chętnie sięgają po miody jako źródło zdro-

wej słodyczy. Na pewno chętnie kupią wyroby Spółdzielni 
Pszczelarskiej APIS w Lublinie, gdzie powstają miody pit-
ne i pszczele. Wśród pitnych: półtorak, dwójniak, trójniak 
i czwórniak, wiele odmian miodów pszczelich. APIS to je-
dyny producent, który ma w ofercie miód pitny z unijnym 
znakiem Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Wysokiej jakości miody proponuje też Ekologicz-
ne Gospodarstwo Pszczelarskie Krzysztof  Bałon z woj. 
podkarpackiego. W ofercie m.in. podkarpacki miód spa-
dziowy oznaczony unijnym znakiem Chroniona Nazwa 
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Pochodzenia, a także pyłek kwiatowy, propolis, pierzga 
w miodzie, miód z pyłkiem kwiatowym. 

Jakościowe miody i wyroby pszczele produkuje także 
Pachniczówka z woj. mazowieckiego. Ta rodzinna firma 
pozyskuje i przetwarza miód pszczeli, propolis, pyłek kwia-
towy. Oprócz sprzedaży miodów rodzajowych odtwarza  
tradycyjne receptury i popularyzuje spożywanie miodu. 
Ma w ofercie m.in. miodoladę – bezalkoholowy napój 
wytwarzany z naturalnego miodu pszczelego, która jest na 
Liście Produktów Tradycyjnych, a także bakalie w miodzie, 
słodycze z miodu, wyroby miodosytni cze, m.in. bezglute-
nowe, miodowe i piwo mazowieckie, także na Liście Pro-
duktów Tradycyjnych.

Dania gotowe
Pomocne w przygotowaniu posiłku mogą być wysokiej 

jakości dania gotowe. Agroturystyka „Tatarska Jurta” z woj. 
podlaskiego kultywuje dziedzictwo kulturowe i kulinarne 
Tatarów osiadłych przed wiekami na Podlasiu i proponuje 
wegetarianom np. pierekaczewnik, czyli wielowarstwowe 
ciasto z serem. Pierekaczewnikowi przyznano unijne ozna-
czenie Gwarantowana Tradycyjna Specjalność i statuetkę 
Perła 2008 w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – 
Smaki Regionów”. 

Z kolei Zagroda Roztocze z woj. podkarpackiego ma 
w ofercie produkty regionalne, m.in. gołąbki z kaszą 

gryczaną. Wszystkie składniki są zawsze świeże i pochodzą 
z małych gospodarstw. 

Firma SyS z woj. mazowieckiego i podkarpackiego zaj-
muje się uprawą i suszeniem warzyw. Surowce przetwarza-
ne są bez dodatków chemicznych, konserwantów i barwni-
ków. Firma w gospodarstwie rolnym „Zamiechów” uprawia 
warzywa, które przetwarza się na trzech liniach produkcyj-
nych: Suszy Warzywnych „Z Zielonego Podkarpacia” i linii 
gotowych dań: Zupy Babci Zosi i Dania Babci Zosi.

Smaczną propozycję dla wegetarian ma też Tradycyjne 
Gospodarstwo Rolne Wioletty i Dariusza Marcinowskich 
z woj. mazowieckiego. Z jaj zielononóżek kuropatwianych, 
hodowanych w gospodarstwie, produkowany jest rewe-
lacyjny makaron radziwiłłowski 20-jajeczny, wpisany na 
Listę Produktów Tradycyjnych. W gospodarstwie wytwa-
rzane są również masło klarowane i likier jajeczny radzi-
wiłłowski. Wioletta i Dariusz Marcinowscy są laureatami 
Perły 2010 za makaron radziwiłłowski.

***
To tylko przykłady produktów lokalnych i regional-

nych, z których mogą skorzystać wegetarianie. Zaintereso-
wanym polecamy stronę http://www.produktyregionalne.
pl/produkty.html, gdzie znajduje się lista wszystkich pro-
ducentów posiadających certyfikat Jakość Tradycja.

Tekst i fot.: Jolanta Zientek-Varga

W unijnym rejestrze regionalnych i tradycyjnych 
produktów z całego świata są także 42 polskie produkty, 
a wśród nich warzywa i owoce. Polscy producenci zareje-
strowali sześć owoców z różnych regionów. Są to:
  truskawka kaszubska (Chronione Oznaczenie Geogra-

ficzne)
 wiśnia Nadwiślanka (Chroniona Nazwa Pochodzenia) 
 śliwka szydłowska (Chronione Oznaczenie Geograficzne)
 suska sechlońska (Chronione Oznaczenie Geograficzne)
 jabłka łąckie (Chronione Oznaczenie Geograficzne)
 jabłka grójeckie (Chronione Oznaczenie Geograficzne)

Unijnymi certyfikatami mogą także poszczycić się pol-
skie wyjątkowe warzywa:
 fasola wrzawska (Chroniona Nazwa Pochodzenia)
 fasola korczyńska (Chronione Oznaczenie Geograficzne)

 fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca (Chroniona Nazwa 
Pochodzenia)
 czosnek galicyjski (Chronione Oznaczenie Geograficzne)

Również w krajowym systemie „Jakość Tradycja” jest 
wielu producentów  przetworów owocowo-warzywnych. 
Wśród nich są producenci soków i syropów, powideł, 
dżemów i konfitur, marynat i kwaszonek. Znajdziemy 
takie rarytasy jak: gołąbki w sosie pomidorowym ze 
Stoczka, żurawinówkę biłgorajską, sok jabłkowy z Kałę-
czewa, jabłka z Borzęcina, chrzan nadwarciański, syrop 
malinowy z Lubowidzy, konfiturę poziomkową, powidła 
śliwkowe, koncentraty pomidorowe i keczupy. W sumie 
jest to ponad 70 produktów z prawie wszystkich regio-
nów Polski.

Fot. I. Byszewska, Stowarzyszenie Czosnek Galicyjski

Polskie warzywa i owoce z najwyższej półki

Na zdjęciach: czosnek galicyjski, truskawka kaszubska, wiśnia nadwiślanka

   JAKOŚĆ  ŻYWNOŚCI



SMAK I TRADYCJA28 kwiecień  2019

Niezrównany 
smak 
regionalnych 
powideł 
Śliwki w Europie pojawiły się naj-
pierw w Grecji, gdzie uznano je za 
nadzwyczajny owoc. Były też ulubio-
nym przysmakiem Rzymian, którzy 
jako pierwsi zaczęli uprawiać śliwki 
w sadach. Stamtąd trafiły do przy-
domowych sadów w całej Europie 
i wkrótce stały się jednym z najbar-
dziej popularnych owoców desero-
wych, bardzo chętnie wykorzystywa-
nym także w przetwórstwie.  

Śliwa domowa jest jedną z około 35 gatunków śliwy, 
powszechnie uprawianej w Europie jako drzewo sadow-
nicze oraz najbardziej popularnej w Polsce (obok jabłek). 
Liczbę jej odmian szacuje się na co najmniej kilkaset, 
odmiany te dzieli się najczęściej na dwie grupy nazywa-
ne podgatunkami. Pierwszy z tych podgatunków – śliwa 
domowa typowa, czyli tzw. „węgierka” (Prunus domestica 
L. subsp. Domestica) obejmuje odmiany charakteryzujące 
się owalnymi, stosunkowo dużymi i jędrnymi śliwkami, 
zabarwionymi na kolor purpurowo-czerwony do niebie-
sko-czarnego. Odmiany te posiadają wyraźnie spłaszczo-
ną, łatwo oddzielającą się od jędrnego miąższu pestkę. 

Druga grupa odmian to śliwa domowa „lubaszka” (Pru-
nus domestica L. subsp. Insititia), na którą składają się od-
miany o nieco mniejszych, zazwyczaj kulistych śliwkach, 
posiadających miękki miąższ, zabarwionych na żółto lub 
czerwono. Pestki tych odmian są prawie okrągłe i bardzo 
trudno oddzielają się od miękkiego miąższu. 

Polskie sady pełne śliwek 
Początki handlowej uprawy śliwy w naszym kraju 

przypadają na koniec XVII wieku. Śliwa domowa, w tym 
główny jej przedstawiciel „węgierka zwykła”, przybyła do 
nas z krajów bałkańskich. Migracja Węgrów na tereny 

Na zdjęciach od lewej: powidła ze śliwek łąckich – woj. małopolskie; powidła z Doliny Dolnej Wisły – Powidła Strzeleckie – woj. kujawsko-pomorskie; 
powidła śliwkowe z Mikołajówki – woj. lubelskie

Święto Śliwki w Strzelcach Dolnych – woj. kujawsko-pomorskie
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Podkarpacia była ważnym źródłem jej rozpowszechnie-
nia. Nazwę „węgierka” zawdzięczamy prawdopodobnie 
– węgierskiej grupie etnicznej Walusków, która zasiedlała 
kiedyś południowe, górzyste krańce Polski. Ten typ śli-
wy o drobnych owocach łatwo rozmnażał się z odrostów 
korzeniowych pozyskiwanych spod drzew, a także przez 
nasiona. 

Główne rejony upraw śliw w Polsce znajdują się na po-
łudniu i południowym zachodzie kraju. Uprawie sprzyjają 
żyzne gleby oraz stosunkowo wysoka ilość opadów atmos-
ferycznych. Na podstawie istniejących sadów śliwowych, 
uwzględniając warunki klimatyczne, glebowe oraz potrze-
by rynku, można wydzielić pięć różnych okręgów produk-
cji owoców tego gatunku: okręg podkarpacki – ciągnie 
się wąskim pasem od Przemyśla do źródła Wisły i łączy 
bezpośrednio z okręgiem podsudeckim; okręg podsudecki 
– szczególnie w południowej części nadaje się do uprawy 
węgierki, ponieważ ma warunki klimatyczne zbliżone do 
okręgu podkarpackiego; okręg nadwiślański – ciągnie się 
od Krakowa do Warszawy; okręg Niziny Wielkopolsko-
-Mazowieckiej – nadaje się pod uprawę renklod i innych 
śliw deserowych; okręg nadbałtycki – obejmujący głównie 
tereny nad dolną Wisłą. Ze względu na klimat i dobre gle-
by sprzyja on uprawie węgierek i śliw deserowych. Dosko-
nale pod uprawę drzew tego gatunku nadają się zwłaszcza 
wysokie terasy wiślane. W okręgu tym odżyła tradycja 
wyrobu przetworów ze śliwek, głównie niezapomnianych 
w smaku powideł z Doliny Dolnej Wisły. 

Powidlarstwo – ważna galąź przetwórstwa 
Powidła znane były w Polsce już pod koniec XV wie-

ku, kiedy nazywano tym określeniem odgrzewaną masę 
owocową, którą gospodynie domowe nieustannie mie-
szały ruchem kolistym. Najbardziej popularne, a przede 
wszystkim rozpowszechnione od dawnych czasów były na 
obszarze Polski – powidła smażone ze śliwek, które zna-
leźć można było zarówno w chłopskich, jak i dworskich 
spiżarniach. Wyrabiano je bez cukru, z dobrze dojrzałych 
owoców, które smażono w misach lub kotłach miedzia-
nych (ok. 10-litrowych) – zwanych koprowymi albo ko-
prokami, niepowodujących pleśnienia tego wyjątkowego 
przetworu ze śliwek. 

Dawniej jesienią wszystkie gospodynie zamieszkują-
ce wieś smażyły duże ilości powideł. W tym celu w sadzie 
owocowym budowano prowizoryczne palenisko na ogrom-
ny kocioł. Naczynie to było własnością jednego gospoda-
rza, który w kolejności i za odpowiednią opłatą udostępniał 
je miejscowym gospodyniom. Smażenie wymagało umie-
jętnego dokładania drew do paleniska i ciągłego mieszania 
w kotle tzw. kopyścią osadzoną na długim drążku, czyli spe-
cjalnym mieszadłem nazywanym bocianem, aby nie dopu-
ścić do przypalania, czyli powstania tzw. kocura.

Powidła smażono do momentu, aż były tak gęste, że 
odstawały od ścianek naczynia i zaczynały opadać całymi 

płatami z mieszadła. Bywało, że większe ilości powideł 
przecierano w specjalnych naczyniach przypominają-
cych niecki z drucianym dnem. Wtedy przetartą masę 
śliwkową ponownie przez jakiś czas gotowano. Wysma-
żone powidła przekładane były do kamiennych garnków, 
a następnie wstawiano je do pieca chlebowego i zapieka-
no ich wierzchnią warstwę. Na powierzchni tworzyła się 
skórka nieprzepuszczająca powietrza, której zadaniem 
było wspomniane wcześniej zabezpieczenie w ten spo-
sób powideł przed pleśnieniem. Dodatkowym ich zabez-
pieczeniem były wycięte z pergaminu krążki, moczone 
w spirytusie i układane bezpośrednio na powidłach. Do-
piero wtedy obkładano garnek płócienną szmatką i ob-
wiązywano sznurkiem. Gdy pojawiły się słoje, pergami-
nowe krążki wkładano pod szklane wieczko, a powideł 
już nie pasteryzowano. Smaczniejsze i słodsze powidła 
smażone były dopiero po II wojnie światowej, kiedy cu-
kier stał się artykułem powszechnie dostępnym w gospo-
darstwie domowym.

Smaczne i zdrowe 
Owoce śliwki mają wiele cennych właściwości zdro-

wotnych dla człowieka. Śliwki działają korzystnie na 
trawienie i zapobiegają zaparciom, a tym samym zmniej-
szają zagrożenie chorobą nowotworową jelita grubego. 
Korzystne dla układu pokarmowego właściwości śliwki 
zawdzięczają dużej zawartości pektyn (rodzaj błonnika). 
Razem z kwasami organicznymi, winowym i jabłkowym 

Pokaz smażenia powideł w Wielkopolskim Parku Etnograficznym  
w Dziekanowicach
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– pektyny działają, jak ,,miotła” na przewód pokarmowy 
i gromadzący się w komórkach tłuszcz oraz cholesterol. 
Najbardziej wartościowe pod tym względem są węgierki 
i renklody. Wszystkie śliwki mają 
podobne wartości odżywcze, ale 
różnią się ilością kalorii. Świeże 
śliwki mają około 46 kcal w 100 g. 
Średnia ilość węglowodanów w ta-
kiej porcji owoców wynosi od 12 do 
14,6 g. Chociaż śliwki nie są bogate 
w witaminę C, dzięki jednoczesnej 
zawartości witaminy A i rzadko 
występującej w owocach witaminie 
E, uznawane są za cenne przeciw-
utleniacze. Tym skuteczniejsze, że 
zawierają też tak ważne składniki 
mineralne jak: potas, żelazo, ma-
gnez, wapń i fosfor. Śliwki mają 
sporo witamin z grupy B, dlatego 
od wieków cieszą się opinią owo-
ców wpływających kojąco na układ 
nerwowy i poprawiających samopo-
czucie. Działanie antyoksydacyjne 
wzmagają w śliwkach, szczególnie 

w ich ciemnych odmianach, polifenole, w tym katechiny 
i kwas chlorogenowy. Dzięki tym związkom dieta obfitu-
jąca w śliwki działa antynowotworowo oraz przeciwmiaż-
dżycowo. 

Tradycyjnie smażone 
Na Listę Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi wpisanych zostało 11 rodzajów powideł 
śliwkowych, wytwarzanych w różnych regionach Pol-
ski np.: powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły (woj. 
kujawsko-pomorskie), powidła śliwkowe z Mikołajówki 
(woj. lubelskie), powidła śliwkowe z węgierek (woj. lubu-
skie), powidła śliwkowe łowickie (woj. łódzkie), powidła 
krzeszowskie (woj. podkarpackie), powidła ze śliwki żniw-
ki (woj. śląskie) czy powidła radziszewskie (woj. zachod-
niopomorskie).

Do najsłynniejszych miejscowości w Polsce, w któ-
rych są smażone powidła śliwkowe należą Strzelce Dolne 
w województwie kujawsko-pomorskim, a także podkar-
packi Krzeszów. Ze względu na występujący w nich owo-
cowy potencjał, od wielu już lat jest wzbudzane w tych 
miejscowościach – ogromne zainteresowanie żywnościo-
wym produktem tradycyjnym na bazie śliwki węgierki. 
Stale się je podtrzymuje wśród mieszkańców, a przede 
wszystkim umożliwia turystom bezpośredni kontakt 
z regionalnym dziedzictwem kulinarnym. Odbywa się, 
to poprzez degustowanie smażonych powideł w miejscu, 
z którym to wyjątkowe dziedzictwo jest ściśle związane 
od wielu pokoleń. W tym celu organizowane są wydarze-
nia kulinarne, jak: „Święto Śliwki” w Strzelcach Dolnych 
i „Powidlaki” w Krzeszowie. Imprezy te przyciągają każ-
dego roku we wrześniu kilka tysięcy osób, a ich głównym 
zadaniem jest wypromowanie specjałów żywieniowych, 

charakterystycznych dla danego 
miejsca i uczynienie z nich marko-
wych produktów turystycznych wo-
jewództwa, powiatu, gminy lub wsi. 
Dzięki tego typu imprezom turyści 
kulinarni mają okazję zapoznać się, 
nie tylko z historią tradycyjnego 
produktu żywnościowego, ale tak-
że z historią odwiedzanego miejsca 
oraz mają oni szansę zgłębić arkana 
technologii przetwórstwa owoco-
wego, często przy użyciu dawnych 
sprzętów kuchennych. 

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 AutorówKujawskie powidła śliwkowe – woj kujawsko-pomorskie

Od góry, z lewej śliwa domowa typowa czyli tzw „węgierka”, powidła radzi-
szewskie – woj zachodniopomorskie; powidła krzeszowskie

   SMAK TRADYCJI





SMAK I TRADYCJA32 kwiecień 2019

Gorczycowe 
specjały
Polskie musztardy nie ustępują smakiem najbardziej 
renomowanym musztardom francuskim, co potwier-
dzają liczne wyróżnienia, a zwłaszcza certyfikaty 
„Jakość Tradycja”. 

Musztardę produkuje się z różnych gatunków gor-
czycy – rośliny, której właściwości kulinarne i lecznicze 
ceniono od wieków. Znano ją już dwa tysiące lat temu. 
Rzymianie uważali, że jest niezawodnym afrodyzjakiem, 
a Francuzi prymat w wytwarzaniu musztardy zyskali już 
w średniowieczu.

O tym, że starożytni używali musztardy dowiadujemy 
się z przypowieści biblijnych i Nowego Testamentu. Za-
wierały ją naczynia sumeryjskie, odnalezione niedaleko 
Bagdadu. W starożytnym Rzymie również była bardzo 
ceniona, podobnie w starożytnej Aleksandrii. W czasach 
Karola Wielkiego gorczycę zaczęto masowo uprawiać 
w państwie Franków. 

Początkowo potrawy posypywano startym proszkiem 
gorczycy. Pierwszy, udokumentowany przepis na zrobienie 

musztardy podał Rzymianin Kullumella w 42 roku n.e. 
Uzyskany z rozgniecionych ziaren gorczycy, wina i wody 
produkt – nazwał „mustum ardens”, czyli palący sok (stąd 
nazwa musztardy).

Jak bardzo Europa zasmakowała w musztardzie 
świadczy fakt, że w 1650 roku, tylko w samym Paryżu 
produkowało ją aż 600 zakładów. Bo to Francja, już od 
średniowiecza, stała się najbardziej znaczącym miejscem 
produkcji musztardy. Ze słynnego Dijon do dziś pochodzi 
prawie połowa jej światowej produkcji.

Współcześnie musztardę produkuje się tak samo, jak 
przed wiekami: z mączki gorczycowej roztartej z wodą. 
Ostrość pasty zależy od olejku ete-
rycznego, wydzielającego się w wyni-
ku działania wody na proszek z zia-
ren. Dla każdej odmiany gorczycy 
efekt smakowy jest inny. Na ogół 
musztarda ma postać gładkiej pasty, 
ale są też takie, które zawierają całe 
ziarenka gorczycy. Walory smakowe 
musztardy podnoszą takie dodatki 
smakowe, jak owoce, zioła, miód, 
przyprawy korzenne. Rarytasem ku-
linarnym jest musztarda z Cremony. 
Ten włoski specjał to... kandyzowane owoce, zalane syro-
pem z dodatkiem musztardy. Są luksusowym – a tym sa-
mym bardzo drogim – dodatkiem do gotowanych mięs.

Przysmak nie tylko francuski
Jednym z największych wytwórców musztardy w Pol-

sce jest WSP „Społem” z Kielc. Jest ona jedną z najważ-
niejszych specjalności produkowaną tu od 1932 roku – 
już prawie 90 lat. W folderze firmy napisano: „Musztardy 
Kieleckie słyną z charakterystycznego i głębokiego, niepowta-
rzalnego smaku. Mają aksamitną i gładką teksturę, zdoby-
wając serca smakoszy”. Musztardy kieleckie są wytwarzane 
z najlepszych składników: z kilku rodzajów nasion gorczy-
cy, aromatycznych przypraw, aromatycznych ziół i octu, 
w drewnianych wannach według starych receptur. Obec-
nie firma produkuje 8 wariantów smakowych musztardy, 
które zostały nagrodzone przez ekspertów i konsumen-
tów. Musztarda kielecka delikatesowa stołowa ma znak 
żywności wysokiej jakości „Jakość Tradycja”.

Trudno zliczyć rodzaje produkowanych musztard.  
W Polsce najbardziej znane to:

  sarepska – ma lekko ostry smak pasujący do większości 
dań;

  kremska – delikatna i łagodna, pasująca do wielu różno-
rodnych dań;

   francuska – z całymi ziarnami gorczycy i dodatkiem białe-
go wina, pasuje do drobiu, wędlin, serów i sosów;

   miodowa – o lekko słodkawym smaku, z dodatkiem 
miodu, odpowiednia do pieczonego drobiu i sosów do 
sałat;

  rosyjska – bardzo ostra;
   dijon – ostra, klasyczna, do różnych potraw i jako skład-

nik sosu winegret;
  delikatesowa – łagodna, o słodkawo-winnym smaku, 

z delikatną nutą ziół, pasuje do większości potraw;
  grillowa – o lekko pikantnym smaku, z czarną gorczycą.
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Na Śląsku, w małym Wąsoszu działa firma rodzin-
na Ogródek Dziadunia Czesław Ślusarczyk Sp.J. Istnieje 
w branży spożywczej od 1991 roku. Zajmuje się prze-
twórstwem warzyw i owoców, pozyskiwanych wyłącznie 
od sprawdzonych dostawców. Są to produkty najwyższej 
jakości o czym świadczą liczne nagrody i certyfikaty. Recep-
tury przekazywane z pokolenia na pokolenie, ciężka praca 
umożliwiły wytwarzanie doskonałych wyrobów od warzyw 
konserwowych i kiszonych po owocowe rarytasy „na słod-
ko”. Firma kieruje się hasłem „Receptury od serca”. Wśród 
długiej listy wytwarzanych produktów są musztardy. Mają 
krótki zestaw surowców: wodę, gorczycę (25%), ocet spiry-
tusowy 10%, cukier, sól; a jedna z nich – Musztarda Wąso-
ska Ostra – ma certyfikat jakości „Jakość Tradycja”.

Dagoma Sp. z o.o. to firma z tradycją. Jej początki sięga-
ją lat 80. XIX wieku w Gdańsku. Przetrwała wzloty i upad-
ki związane z historią miasta i kraju. Po 1989 r. zakład 
znalazł się głębokim kryzysie. Firma została reaktywowana 
w 2001 r. w Pucku z nowym zarządem i w nowoczesnym 
kształcie. Jednocześnie powrócono do tradycji najwyższej 
jakości przedwojennych wyrobów i ich niepowtarzalnego, 
regionalnego smaku. Do produkcji wróciły: octy, ogórki 
konserwowe, pikle kaszubskie, powidła, marmolady, ke-
czupy i musztardy. Każdy etap ich produkcji jest sumien-
nie nadzorowany. Wykorzystują stare i regionalne przepi-
sy. Jednocześnie firma jest otwarta na kulinarne nowinki 
i poszerzenie oferty. Dagoma może się pochwalić znakiem 
„Jakość Tradycja na Musztardzie Dagoma.

Cenionym producentem musztard (linia: Musztardy 
Mazurskie) jest OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy 

z Olsztynka. Do ich produkcji stosuje się wyselekcjono-
waną gorczycę, która musi spełniać szczególne wymagania 
jakościowe oraz oryginalne kompozycje ziół, aromatyczne 
dodatki (chrzan, papryka, suszona śliwka) oraz własny ocet 
jabłkowy OCTIM. Klasyczna Musztarda sarepska otrzyma-
ła wiele prestiżowych nagród, w tym „Perłę 2018” w kon-
kursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”

Długą tradycję w polskiej kuchni mają musztardy 
owocowe. Wiele z nich wyróżnionych zostało w konkur-
sie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”, 
m.in. musztarda z gruszek. Na Dolnym Śląsku zachowało 
się wiele starych sadów – czereśniowych, jabłoniowych, 
gruszowych. Tutejsze gospodynie wytwarzają z nich prze-
twory według tradycyjnych, rodzinnych receptur, czasem 

miejscowych, a często przywiezionych z dalekich stron 
Polski. Specjalnością pani Haliny Przystupy z Obory pod 
Lubinem jest musztarda gruszkowa, najlepsza z odmiany 
klaps. Specjał ten wytwarzano na święta – jest dodatkiem 
do mięs i wędliny. W 2018 r. „Perłę” otrzymała musztarda 
jabłkowa – tę tradycyjną recepturę przywróciły Danuta 
i Paulina Pietrasik z Kodnia, jako jedną z wielu regional-
nych receptur, które odtwarzają w wielką pasją.

(GaKa)
Fot. archiwum firm, I.Byszewska

Musztarda z gruszek („Perła 2009”)

Skład: gruszki (najlepiej klapsy), ziarna gorczycy, ocet 
jabłkowy (najlepiej domowy), pieprz, ziele angielskie, 
liść laurowy, cukier, sól do smaku.
Gorczycę zmielić lub zostawić ziarna w całości. Gruszki 
pokroić na ćwiartki, wyłożyć do szerokiego naczynia, 
podlać octem winnym i dusić z gorczycą i przyprawami, 
często mieszając, aż nabiorą złocistego koloru. Następ-
nie owoce przetrzeć przez sito i wyłożyć do słoików. Aby 
dłużej się przechowywała, musztardę pasteryzujemy. 
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Ta karczma 
Rzym się nazywa…
Karczma to wiele lat polskiej historii, obycza-
jów, stosunków społecznych i gospodarczych. 
Wraz z kościołem i dworem była centrum  
codziennego życia wsi czy miasteczka. 

Słowo „karczma” ma stary słowiański rodowód i po-
chodzi od wyrazu krczag, oznaczającego „dzban”. W swej 
historii karczma nosiła także inne nazwy – oberża, go-
ściniec, gospoda, szynk lub austeria. Był tam głównie 
wyszynk miodu i piwa, a od końca XVI wieku – gorzałki 
lub okowity. W późniejszych wiekach karczma stała się 
lokalem przeznaczonym na tańce i sąsiedzkie pogwarki, 
miejscem spotkań towarzyskich, wesel, sejmików, bie-
siad czy odpoczynku w podróży. Po zwiększeniu ruchu 
na drogach powstały w niej izby noclegowe, a także miej-
sca dla pojazdów. 

Popas, wyszynk i handel 
Początkowo karczmy służyły głównie ludności miej-

scowej. Stawiali je, na podstawie uzyskanego przywileju 
tzw. propinacji, czyli pozwolenia na produkcję i wyszynk 

alkoholu – miejscowi sołtysi, szlachta, a także klasztory 
i proboszczowie. W XIV i XV wieku władze kościelne 
zabraniały księżom, utrzymującym gospody przy kościo-
łach, aby nimi osobiście zarządzali. Z dworów magnac-
kich konie gości, którzy tam zajeżdżali, odsyłano na po-
pas do karczmy. Stąd też powstała konieczność budowy 
dużych stajni, zwanych stanem, zanim rozwinął się ruch 
na drogach. W karczmach można było też zakupić różne 
produkty: wyroby rzemiosła i artykuły spożywcze. Wy-
mieniano również np. mąkę na chleb i sól.

W Polsce istniały dwa typy karczem drewnianych ze 
stanem. Jeden z nich to budynek szerokofrontowy z prze-
jezdną sienią pośrodku, za którą dobudowane było ob-
szerne pomieszczenie mieszczące wozownię i stajnię. Plan 
takiej karczmy przypominał kształtem odwróconą literę 
T. Drugi typ karczmy był także budynkiem szerokofron-
towym, ale w tym przypadku stan przylegał do jego ściany 
szczytowej. Plan karczmy przypominał wówczas wydłużo-
ny prostokąt. Charakterystycznym elementem obu typów 
były podcienia na słupach, które osłaniały frontową ścianę 
budynku, a także pełniły funkcję dekoracyjną i użytkową. 

Życie towarzyskie i polityczne 
W karczmie obradowały sąd oraz samorząd wiejski. 

Gromadzono się na narady w sprawach ważnych dla ca-
łej społeczności. Jeśli dom był zbyt ciasny, by pomieścić 
wszystkich zaproszonych gości organizowano też stypy 
i wesela. W karczmie tańczono w niedzielę przy dźwię-
kach kapeli, często również urządzano zabawy i tzw. 
„składkowe”. Karczma pełniła więc funkcję nie tylko ja-
dłodajni i noclegowni oraz sklepu, ale również swoiste-
go domu kultury i centrum życia towarzyskiego. Moż-
na tam było wysłuchać opowieści przybyłych z dalekich 
stron podróżnych i dowiedzieć się, co słychać u sąsiadów,  Aranżacja karczmy w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – woj. podkarpackie

Wnętrze karczmy Chata Swojsko Strawa  w Lublinie – woj. lubelskie
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kupić, sprzedać, zjeść, naradzić się i uzyskać poradę. 
Trunki w karczmie pochodziły wyłącznie z gorzelni oraz 
browaru dziedzica. Chłopi i mieszczanie musieli pić we 
własnej karczmie, picie w innych było zabronione i pocią-
gało za sobą ostre kary finansowe. W karczmie spożywano 
trunki z uciechy, podczas chrzcin i wesel, jednak najczę-
ściej pito z nędzy i rozpaczy. W zależności od rodzajów 
sprzedawanych alkoholi, karczmarze w dawnych czasach 
zamiast szyldów wieszali nad wejściem do karczmy znaki 
rozpoznawcze. Krzyż oznaczał wyszynk miodu, wieniec – 
wina, a słomiana wiecha – piwa i gorzałki.

Gościu, wstąp do Łapiguza 
Karczmy odgrywały znaczącą rolę w życiu społecz-

nym kraju; pisali o nich znani literaci, jak: Mikołaj Rej, 
Wacław Potocki, Ignacy Krasicki, Włady-
sław Reymont czy Wincenty Pol; i uwiecz-
niali na swoich obrazach wybitni artyści: 
Jan Piotr Norblin, Józef Brandt, Aleksander 
Orłowski, Michał Stachowicz, Wojciech 
Kossak i Józef Chełmoński. Karczmy no-
siły najczęściej nazwy własne, nawiązujące 
do koloru, kształtu budynku czy nazwiska 
właściciela. Czasem były to nazwy zwykłe, 
zapowiadające czekające tam gościa radości 
– Wesoła, Wygoda, Przerwa, Zmiana, Przy-
sługa, Uciecha Rozkoszna, Zgoda, Popas, 
Zabawa, Pod trzema koronami, Pod Bocia-
nem lub po prostu Na Rozdrożu. Były też 
karczmy, które chlubiły się takim nazwami 
jak Rzym, Nowy Świat lub Warszawa, aby 
podróżny sądził, że dotarł do wspaniałego 
końca swych peregrynacji. Czasem były też 
nazwy dowcipne, ironiczne lub złośliwe, 
oznajmiające miejsce łotrostw i niebezpie-
czeństw – Pohulanka, Utrata, Łapigrosz lub 
Łapiguz, Złodziejka, Wrzaski, Niewygoda, 
Wymysłów, Mitręga, Piekło, Mordownia, Zbójnia, Czekaj, 
Sodoma, Łowigość, Nazłość, Przekora, Zawada, Poczekaj, 
Zazdrość czy Ostatni Grosz.

Ostoja regionalizmu i folkloru 
Współcześnie propagowanie potraw regionalnych od-

bywa się w Polsce m.in. na podstawie licznie rozwijają-
cych się „folklorystycznych zakładów gastronomicznych”, 
które wyróżniają się oryginalną architekturą, elementami 
otoczenia, wystrojem wnętrz, a przede wszystkim regio-
nalną ofertą kulinarną. Pod pojęciem folklorystycznego 
zakładu gastronomicznego rozumie się taki zakład, któ-
rego architektura zewnętrzna i wewnętrzna części han-
dlowej oraz jej wystrój i wyposażenie, a więc dekoracja 
wnętrz, meble, zastawa stołowa, stroje personelu, a przede 
wszystkim asortyment potraw i napojów nawiązują do 
pewnego okresu historii, np. kawiarnia z okresu Młodej 

Polski, tradycji ludowej regionu, np. karczma kaszubska, 
czy środowiska np. restauracja rybacka. Wszystkie te ele-
menty muszą być ze sobą skorelowane. 

Gastronomiczny zakład folklorystyczny, aby mógł speł-
niać stawiane mu wymagania, w określonych warunkach, 
m. in. przestrzennych, powinien znajdować się w miej-
scu, które jest ściśle związane z rodzajem reprezentowane-
go folkloru. Należy jednak pamiętać, że folklorystyczny 
zakład gastronomiczny jest przede wszystkim placówką 
handlowo-usługową, spełniającą wyznaczone jej funkcje 
gospodarcze. Dlatego lokalizacja powinna być również 
właściwa z handlowego i społecznego punktu widzenia. 
Z tego względu folklorystyczne zakłady gastronomiczne 
należy organizować przede wszystkim przy głównych tra-
sach turystyki krajowej i zagranicznej, w miejscowościach 

wypoczynkowych o dużym ruchu sezonowym, na terenie 
obszarów wiejskich, w dużych miastach oraz w muzeach 
na wolnym powietrzu (skansenach). 

Podstawowym warunkiem do uznania zakładu gastro-
nomicznego za folklorystyczny jest produkcja i sprzedaż 
potraw kuchni staropolskiej oraz regionalnej, charakte-
rystycznej dla danego regionu etnograficznego. W zakła-
dach tych nie wolno prowadzić sprzedaży potraw, które 
nie są zaliczane do tego rodzaju kuchni. Uzupełnieniem 
szerokiego wyboru potraw staropolskich i regionalnych 
w tych zakładach gastronomicznych powinien być od-
powiednio dostosowany asortyment napojów alkoholo-
wych, przyjmując przy tym zasadę sprzedaży i podawania 
wyrobów wyłącznie polskiej produkcji, które oparte są na 
tradycyjnych recepturach, jak np.: miody pitne (półtorak, 
dwójniak, trójniak, czwórniak), krupnik, żubrówka, na-
lewki owocowe, ziołowe i kwiatowe, regionalne piwa czy 

Na zdjęciach: z lewej u góry – Karczma Wygoda we Wdzydzach Kiszewskich (woj. pomorskie), na dole 
Tawerna Mariaszek w Mikanowie (woj. warmińsko-mazurskie), z prawej aranżacja wnętrza karczmy  
w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku (woj warmińsko-mazurskie) 

   SMAK TRADYCJI
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wina gronowe. Możliwość doboru charakterystycznych 
napojów alkoholowych do wszystkich potraw kuchni pol-
skiej jest tak duża, a marka tych napojów ma w świecie na 
tyle ugruntowaną sławę, że byłoby błędem propagowanie 
w krajowych zakładach folklorystycznych trunków zagra-
nicznych.

Na szlaku turystyki kulinarnej 
Polska jest krajem, w którym od wieków żyły obok 

siebie różne narody, o różnych tradycjach, religiach, kul-
turze, a przede wszystkim kuchni. Narodowa gastrono-
mia to istotny element dziedzictwa kulturowego danego 
państwa. Dzięki jej zachowaniu i popularyzowaniu każdy 
region, bez względu na wielkość czy też swoje położenie, 
ma szansę zapewnić mieszkańcom i turystom doznania, 
jakich nie mogą doświadczyć nigdzie indziej. Daje ona 
zatem ogromne możliwości w zakresie stymulowania roz-
woju turystyki kulinarnej, która stanowi jeden z bodź-
ców ochraniających, a wręcz odtwarzających regionalne  

dziedzictwo kulinarne. Po weryfikacji recep-
turowej oraz opracowaniu pod względem 
technologicznym potrawy te mogą znaleźć 
się w menu folklorystycznych zakładów ga-
stronomicznych w danym regionie. Pozwala 
to zachować odrębność regionów, kreować 
ich wizerunek i wspierać procesy racjonaliza-
cji sporządzania potraw. Podobne działania 
w Unii Europejskiej stworzyły warunki i moż-
liwość podtrzymania tradycyjnej kuchni w po-
szczególnych regionach oraz pozwoliły wykre-
ować atrakcyjne produkty żywnościowe, które 
po rejestracji jako specyficzne dziedzictwo kul-
turowe stały się wizytówką i atrakcją turystycz-
ną wielu miejsc.

Walory kuchni regionalnej lub narodowej 
zdecydowanie stanowią podstawę rozwoju tu-

rystyki kulinarnej. Zwiększające się zainteresowanie tury-
stów dziedzictwem kulinarnym powoduje odchodzenie 
od żywienia fast food, na rzecz gastronomii opartej na za-
łożeniach ruchu kulturowego Slow Food, który wzmacnia 
kulturę żywieniową danego państwa. Nie można zapo-
minać i nie doceniać faktu, że narodowa kuchnia, której 
najważniejszym elementem są regionalne potrawy oraz 
tradycyjne produkty żywnościowe jest jedną z głównych 
atrakcji turystycznych. Potrzeba organizowania folklory-
stycznych zakładów gastronomicznych wynika zarówno 
z dążenia do popularyzacji polskich tradycji kulinarnych, 
jak i z zapotrzebowania turystów krajowych oraz zagra-
nicznych, gdyż tego rodzaju zakłady żywieniowe są dla 
nich szczególnie atrakcyjne w przestrzeni kulinarnej od-
wiedzanego miejsca.

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

Gospoda Pod Wesołym Pomorzaninem w Swołowie – woj. pomorskie

Wnętrze karczmy Polskiej w Suwałkach – woj. podlaskie
Aranżacja wnetrza karczmy w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią – woj. 
wielkopolskie
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Roślinne święta 
Wielkanoc bez mięsa, jaj i serów? Czy to jest w ogóle 
możliwe? Choć niektórym trudno w to uwierzyć, 
takie święta są jak najbardziej do przygotowania. 
I tak się dzieje, ponieważ rośnie liczba osób, które 
stawiają na kuchnię roślinną – wegańską. Jest pełna 
smacznych potraw przygotowanych przede wszystkim 
z warzyw i owoców.

Weganizm to styl życia, którego ważną cechą jest rezy-
gnacja z jedzenia produktów zwierzęcych, a ponadto wy-
eliminowanie wyrobów pochodzenia zwierzęcego nie tyl-
ko z diety, lecz także ze wszystkich innych aspektów życia 
(m.in. nienoszenie futer czy skórzanych butów i torebek). 

W kuchni wegańskiej znaczącą rolę odgrywają warzywa 
i owoce. To z nich w znacznym stopniu powstają kulinar-
ne smakowitości, uzupełniane zbożami, ziołami, grzybami. 
Nie ma przeszkód, by z takich składników przygotować 
urozmaicone posiłki także świąteczne, w tym wielkanocne.

Tradycyjnie czy nowocześnie?
Wegańską Wielkanoc można przygotować na dwa 

sposoby. Albo starać się powtórzyć świąteczne potrawy 
z roślinnych składników, wykorzystując różnego rodzaju 
zamienniki; albo stworzyć własną koncepcję dań na świą-
teczny stół. Dotyczy to zarówno śniadania, jak i obiadu.

W tej chwili na rynku polskim jest już wiele firm, które 
mają w ofercie wegańskie potrawy wielkanocne: jajka, kieł-
basy i inne wędliny, mięsa, ryby, pasztety, słodycze. Wszyst-
ko przygotowane z elementów niezwierzęcych z dodatkiem 
przypraw, które imitują smak mięsa czy sera. Wyroby te moż-
na po prostu zamówić lub przygotować samemu, korzystając 
z półproduktów czy surowców roślinnych. Jest, w czym wy-
bierać. Propozycji jest sporo, są bardzo zróżnicowane. 

Wielkanocne smakołyki oferują m.in. barki czy restau-
racje wegańskie, a także sklepy internetowe specjalizujące 
się w daniach i produktach wegańskich. Nie ma problemu 
ze znalezieniem ich poprzez wyszukiwarki.

Jeżeli zapada decyzja o własnoręcznym przygotowaniu 
wielkanocnych wegańskich potraw, dobrze jest zastanowić 

się nad zestawem dań. Czy ograniczymy się do warzyw 
i owoców, czy skorzystamy też z szeroko rozumianej kuch-
ni roślinnej. Koncepcja druga daje więcej możliwości, 
warto zatem przygotować właśnie Wielkanoc roślinną, 
a nie tylko warzywno-owocową, choć warzywa i owoce 
grają rolę pierwszoplanową.

Kolorowe śniadanie
Na wegańskie wielkanocne śniadanie można przygoto-

wać, by podkreślić jego „jajeczne” odniesienia, „tofuczni-
cę”, która zastępuje i to z powodzeniem – jajecznicę. Ta-
jemnica smaku tkwi w dodaniu czarnej soli Kala Namak. 
Przystawką będzie na przykład pasta z ziaren słoneczni-
ka – świetna do chleba, najlepiej własnego wypieku. Do 
tego klasyczna sałatka warzywna (ugotowane, pokrojone 
w kostkę warzywa, groszek zielony lub drobna fasolka, 
ogórek kiszony) doprawiona zamiast majonezem dobrą 
oliwą i musztardą. Menu uzupełni pasztet soczewicowo-
-pieczarkowy i ćwikła (starte na grubej tarce ugotowane 
buraki doprawione chrzanem, solą, pieprzem i oliwą). Na 
deser – owoce i czekoladowy tort z tofu.

   SMACZNEGO!

Na zdjęciach od lewej: chleb własnego wypieku;  deser z gruszek; bakalie

Kiełbasa z fasoli według przepisu Janiny Molek z Tropia, ambasadorki 
fasoli Piękny Jaś z Doliny Dunajca
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Obiad pełny słońca

Obiad można zacząć klasycznie, czyli wegańskim żur-
kiem (włoszczyzna, żur). Kto lubi smak wędzonki, dodaje 
wędzone tofu pokrojone w paseczki lub w takim samym 
kształcie wędzony tempeh. 

Na drugie danie doskonale się sprawdzi kasza grycza-
na z marchewką posypana natką pietruszki. Uzupełnią 
ją przepyszne smażone figi z fasolą lub ciecierzycą i su-
rówka z cykorii (pokrojona w kostkę cykoria, pomidory, 
dowolna sałata, przyprawy, zioła, oliwa). Na deser warto 
przygotować deser z nasion chia, czyli szałwii hiszpańskiej 
(przepis podany na opakowaniu nasion). To prawdziwy 
przebój, prosty w wykonaniu i bardzo smaczny. Dla chcą-
cych zakończyć obiad czymś naprawdę bardzo prostym 
w przygotowaniu, można zarekomendować deser z gru-
szek (obrane i pokrojone na cząstki gruszki, udekorowane 
dżemem, posypane orzechami).

Kolacja lekka, łatwa i przyjemna
Na wieczór warto zaproponować coś lekkostrawnego, 

czyli na przykład sałatkę z kapusty pekińskiej (pokrojona 
kapusta i pomidory, cebula w kostkę, dowolna zielenina, 
oliwa, sól, pieprz, ulubione zioła). To będzie zdrowe za-
kończenie świątecznego dnia.

Napoje ważna sprawa

Najbardziej wegańska jest oczywiście woda, zalecana 
jako napój niezwykle ważny dla zdrowia. Z dodatkiem 
soku z cytryny, pokrojonego w plasterki imbiru i gałązka-
mi mięty, bazylii czy natki pietruszki wygląda dekoracyj-
nie na świątecznym stole i bardzo dobrze smakuje.

Do śniadania świetnie 
pasują smoothies, bardzo 
zdrowe i smakowite. Do ich 
przygotowania potrzebny jest 
blender, najlepiej typu dzba-
nek. Wystarczy wrzucić do 
niego wybrane składniki (np. 
jarmuż, natka pietruszki, po-
krojone w cząstki jabłko, po-
marańcza i banan, woda lub 
sok), by po rozdrobnieniu 
otrzymać przepyszny i sycący 
napój. Niektórym szklanka 
smoothie wystarcza za śniadanie. Skład można dowolnie 
modyfikować, puszczając wodze fantazji. Piękny kolor ma 
ten z dodatkiem czarnej porzeczki czy mango. 

Co do reszty napojów, to jest to kwestia decyzji gospo-
darzy i gości, na co mają ochotę.

Przepisy wymagające zachowania  
proporcji

Przy innych warto zdać się na kulinarne wyczucie i łą-
czyć składniki według upodobań. Kuchnia roślinna daje 
wielkie pole do fantazji w kuchni. W zasadzie nie ma gra-
nic. Można eksperymentować do woli i mieć wiele satys-
fakcji z odkrywania nowych dań. Weganizm otwiera wro-
ta wyobraźni kulinarnej. Wydaje się, że liczba produktów 
jest ograniczona. Tymczasem bogactwo roślin jest nieby-
wałe. I można z nich tworzyć kulinarne dzieła sztuki.

Tofucznica
Składniki: jedna biała, średniej wielkości cebula, ob-

rana i pokrojona w piórka; 250 g tofu naturalnego, pół 
łyżeczki czarnej soli Kala Namak; pół łyżeczki kurkumy; 
łyżka płatków drożdżowych; świeżo zmielony pieprz; 3 
łyżki oleju rzepakowego; 2 łyżki wody; posiekany szczy-
pior cebuli dymki.

Przygotowanie: tofu rozgnieść widelcem, wymieszać 
z czarną solą i odstawić. Na patelni rozgrzać olej, wrzu-
cić cebulę, zeszklić. Dodać kurkumę, wymieszać. Sma-

   SMACZNEGO!

Na zdjęciach od lewej: kasza gryczana z marchewką; sałatka z cykorią; sałatka z kapusty pekińskiej
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żyć około dwóch minut, mieszając i uważając, by się nie 
przypaliła. Wlać wodę, podgrzewać chwilę, by odparował 
nadmiar wody. Dodać tofu, wymieszać dokładnie. Sma-
żyć razem, mieszając, około trzech minut. Wsypać płatki 
drożdżowe, dokładnie  wymieszać i smażyć jeszcze trzy 
minuty. Doprawić świeżo mielonym pieprzem, posypać 
szczypiorem.

Pasta z ziaren słonecznika
Składniki: 30 dag wyłuskanego słonecznika, sok z cy-

tryny; 2 łyżki płat-
ków drożdżowych; 
sól; świeżo zmielony 
pieprz; szczypior; 
natka pietruszki; 
koperek; woda.

Przygotowanie: 
ziarna słonecznika 
zalać wodą, tak by 
je pokryła; odsta-
wić na pół godziny. 
Wodę odlać, ale nie 
wylewać. Ziarna 
zblendować na gład-
ką masę, dodając sok z cytryny. Jeśli jest za sucha, dolać 
wodę z moczenia. Dodać płatki drożdżowe, zieleninę, sól 
i pieprz. Wymieszać.

Pasztet soczewicowo-pieczarkowy
Składniki: ½ kg dowolnej soczewicy np. zielonej; 750 g  

pieczarek; olej; dwie nieduże bułki; dwie średniej wiel-
kości cebule; dwa ząbki czosnku; sześć łyżek mielonego 
siemienia lnianego; opakowanie mielonej gałki muszkato-
łowej; sól; pieprz; tarta bułka; masło roślinne.

Przygotowanie: namoczyć soczewicę co najmniej na 
osiem godzin, wypłukać, zalać wodą, ugotować z ząbkiem 
czosnku do miękkości.

W garnku udu-
sić na oleju po-
krojone pieczar-
ki. Dodać grubo 
posiekaną cebulę 
i dusić około pię-
ciu minut. Dodać 
rozdrobnione bułki 
i olej, dusić wszyst-
ko jeszcze pięć mi-
nut. Ugotowaną 
soczewicę odcedzić 

i zmielić. Zmielić też pozostałe składniki - pieczarki, ce-
bulę, bułki. Wszystko połączyć, dodać siemię, dokładnie 
wymieszać. Dodać przyprawy. Brytfankę wysmarować 
masłem roślinnym, posypać bułką tartą, włożyć przygo-
towaną masę. Piec w 200 stopniach C przez godzinę i 20 

minut. Upieczony pasztet zostawić do wystygnięcia. Trzy-
mać w lodówce.

Czekoladowy tort 
Składniki na spód (tortownica około 20 cm): 200 g 

suszonych daktyli bez pestek; 200 g migdałów bez skóry 
(blanszowane lub płatki migdałowe).

Składniki na masę tortową: 3 kostki tofu naturalnego (3 
x 300 g); 3 gorzkie czekolady 100 g; laska wanilii lub mielo-
na wanilia.

Składniki na dekora-
cję: gorzka czekolada (1 
czekolada 100 g); skórka 
z jednej cytryny lub po-
marańczy; orzechy lasko-
we, płatki migdałowe.

Przygotowanie: dak-
tyle i migdały zmiksować 
na kleistą masę i wyło-
żyć nią spód tortownicy. 
Zmiksować czekoladę 
z tofu i wanilią na gładką 
masę, ułożyć na przygo-
towanym wcześniej spo-
dzie. Czekoladę rozpuścić 
na małym ogniu, dodając 
odrobinę wody. Wylać 
polewę na masę tortową, 
zaczekać chwilę. Posypać 
tort orzechami laskowymi, skórką cytrynową, migdałami 
i startą czekoladą.

Smażone figi (lub śliwki) z fasolą 
albo ciecierzycą

Składniki: szklanka fasoli lub ciecierzycy (namoczyć na 
noc, a potem ugotować); szklanka posiekanych fig lub śliwek 
suszonych; szałwia, bazylia, tymianek, rozmaryn, czosnek 
posiekany lub przeciśnięty przez praskę; średnia cebula posie-
kana; sól i pieprz do smaku; oliwa; 2 łyżki drobno posiekanej 
natki pietruszki.

Przygotowanie: 
patelnię wysmaro-
wać oliwą, wrzucić 
fasolę lub ciecierzy-
cę, cebulę, czosnek, 
figi lub śliwki i zioła. 
Podsmażyć, miesza-
jąc. Na końcu dodać 
natkę. Można jeść na 
ciepło i zimno.

Tekst: Jolanta  
Zientek-Varga

fot. J. Zientek-Varga, 
M.Nowakowski

   SMACZNEGO!
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Polskimi śladami 
Papieża
Jana Pawła II nazywano Papieżem Pielgrzymem. Od-
wiedził wiele krajów świata. Do niektórych pielgrzy-
mował kilka razy: do Polski  aż 8, do USA i Francji 
po 7. Odbył 100 podróży po Włoszech, a z młodzieżą 
na Światowych Dniach Młodzieży  spotkał się 9 razy. 
Ksiądz, biskup, kardynał Karol Wojtyła kochał wę-
drówki. Sam lub z przyjaciółmi wspinał się w górach, 
płynął przez Mazury i Suwalszczyznę, przemierzał 
Bory Tucholskie. Życie też miał jak wędrowiec – za-
czął je w małych Wadowicach, a zakończył w wielkim 
Watykanie.

Z Wadowic do Krakowa 
To tu zaczęła się droga Karola Wojtyły, w domu miesz-

czańskim, w kamienicy przy wadowickim Rynku. Rodzi-
ce – Karol Wojtyła i Emilia z Kaczorowskich – stworzy-
li swoim synom dom ciepły, przyjazny Bogu i ludziom. 
Dzisiaj jest w nim muzeum Papieża, odtworzono pokoje, 
powieszono zdjęcia, w gablotach umieszczono materialne 
pamiątki. Wśród nich poczesne miejsce zajmują buty, wy-
godne, trochę zniszczone – buty do wędrowania dorosłe-
go Karola Wojtyły.

Pierwsze wędrówki Lolka były krótkie, do pobliskiego 
kościoła pw. Ofiarowania Maryi Panny. Potem do szkoły, 
do gimnazjum, w którym otrzymał świadectwo matural-
ne. Na trasie znalazła się też cukiernia z kremówkami, 
po latach wspominanych z rozrzewnieniem. Od małego 
chodził na wycieczki krajoznawcze, najpierw z ojcem, po-
tem sam albo z kolegami. A najbardziej przyciągały góry. 
Beskid Niski i Żywiecki schodził młody Karol wzdłuż 
i wszerz. Drewniane kościoły, samotne kapliczki, trud-
niejsze i zupełnie łatwe górskie szlaki.  

W pierwszym roku studiów przeprowadził się wraz 
z ojcem do rodzinnego domu matki przy ul. Tynieckiej 

10 w Krakowie. Podjął studia polonistyczne na wydziale 
filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, nadal inte-
resował się teatrem i wędrował po Krakowie. Mieście, 
które ukochał ponad inne. 

1 listopada 1946 w Kaplicy w Pałacu Arcybiskupów 
Krakowskich  kardynał  Adam Stefan Sapieha  wyświęcił 
Karola Wojtyłę na księdza. Niedługo potem młody ksiądz 
wyjechał w swoją pierwszą zagraniczną podróż, najpierw 
do Paryża, a potem do Rzymu, aby kontynuować studia 
na uczelni Instituto Internazionale Angelicum (teraz Pa-
pieski Uniwersytet w Rzymie). 

Umiłowane góry 
Po powrocie do kraju Wojtyła został skierowany do pracy 

w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niego-
wici, gdzie wypełniał obowiązki wikariusza i katechety. Rok 
później wrócił do Krakowa do parafii św. Floriana.

Wrócił też do swoich wędrówek górskimi szlakami. 
Góry kochał. Mówił o ich potędze, o ciszy, o kolorach. 
Temat ten często pojawiał się w jego wierszach, w stwier-
dzeniu, że w górach najmocniej czuł obecność Boga. 

Od lewej: Kraków. Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum;  ukochane górskie szlaki; Zubrzyca Górna. Orawski Park Etnograficzny

Wadowice. Dom rodzinny, dzisiaj muzeum św. Jana Pawła II
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Górskie szlaki przyszłego papieża prowadziły przez 
Tatry, Pieniny, Gorce…  Wiodły przez Bieszczady i Su-
dety. Nocował w schroniskach, w klasztorach, na ple-
baniach. Rozmawiał i słuchał. Najchętniej jednak po-
dziwiał mijane widoki i modlił się. Odprawiał też msze 
w małych kościołach, jak kaplica Najświętszego Serca 
Jezusowego w Jaszczurówce – i tych większych, jak ten 
na Krzeptówkach. Najczęściej szedł sam, ale były też wy-
prawy z przyjaciółmi, ze studentami. Nadal wyprawiał 
się na wycieczki z młodzieżą. Aby zmylić ówczesną mi-
licję, szedł w zwykłym ubraniu i pozwolił, by nazywano 
go „wujkiem”. 

Tych księżych, biskupich, a potem kardynalskich szla-
ków Karola Wojtyły jest w górach wiele. Dzisiejszy wędro-
wiec znajdzie na nich tablice z informacją, że tu był, że tu 
odprawiał msze, a tu nocował. To z górami żegnał się ze 
smutkiem, nim pojechał do Rzymu, żeby zostać papieżem.

Takie informacje są też na szlakach na Mazurach 
i Suwalszczyźnie, w Borach Tucholskich i na Pojezierzu 
Drawskim. Wojtyła lubił wyprawy kajakowe. To podczas 
jednej z nich dowiedział się, że ma natychmiast jechać do 
Rzymu, bo dostanie kapelusz kardynalski.

Ostatni raz Kraków
W październiku 1978 r. został papieżem. Miał 58 lat, 

był zdrowy, wysportowany i dalej chciał wędrować. Jeździł 
po świecie, ale kiedy tylko mógł wracał do Polski. Papież 
Pielgrzym, tak go nazywano, wracał na dawne, znane już 
szlaki swoich wędrówek, ale też pojawiał się na nowych, 
dotąd sobie nieznanych. 

Pielgrzymek do Polski było osiem. Z górami pożegnał 
się Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do kraju w 1999 
roku. Po raz ostatni w podróż apostolską do ojczyzny 
przyjechał  papież w sierpniu 2002 roku. Głównym celem 
tej czterodniowej wizyty było poświęcenie  Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w któ-
rym spoczywają prochy Faustyny Kowalskiej. 

Papież był już bardzo chory, widać było, że wkłada wiele 
wysiłku w zrealizowanie niewielu zaplanowanych krótkich 
podróży, jak ta do Kalwarii Zebrzydowskiej. Była samotna 
modlitwa na Wawelu, spojrzenie ze słynnego okna na Fran-

ciszkańskiej. Pojechał też na Cmentarz 
Rakowicki, na grób rodziców i brata. 
To była ostatnia wędrówka Papieża, 
jego pożegnanie z ojczyzną. 

xxx
 
Nie sposób opisać wszystkich szla-

ków, którymi wędrował po Polsce naj-
pierw ksiądz Karol Wojtyła, a potem 
Papież Jan Paweł II. Zrobili to w swo-
im albumie-przewodniku POLSKA. 
Na szlakach św. Jana Pawła II” autorzy 
Mirek i Magda Osip-Pokrywka (wyd. 
JEDNOŚĆ). 

Grażyna Kurpińska
Zdjęcia: „Polska. Na szlakach św. Jana Pawła II”

Podróże apostolskie do Polski:
I pielgrzymka 2–10 czerwca 1979;
II pielgrzymka 16–23 czerwca 1983;
III pielgrzymka 8–14 czerwca 1987;
IV pielgrzymka 1–9 czerwca;
                              13–16 sierpnia 1991;
V pielgrzymka 22 maja 1995;
VI pielgrzymka 31 maja–10 czerwca 1997;
VII pielgrzymka 5–17 czerwca 1999;
VIII pielgrzymka 16–19 sierpnia 2002

Na zdjeciach od lewej: Województwo dolnośląskie. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie; Suwalszczyzna. Jezioro Paniewo; Czaplinek. 
Pomnik św. Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta.

Kraków. Cmentarz Rakowicki – grób rodzinny Wojtyłów i Kaczorowskich
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  MT Targi Polska, Wystawcy oraz Kraj Partnerski – ITALIA 
na 26. Międzynarodowe Targi Turystyczne.

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Konferencję Naukową 
z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski „1918-
2018. Stulecie Przemian Polskiej Wsi”

  Redakcja „Polish Market” oraz Ogólnopolskie Stowarzysze-
nie Przetwórców i Producentów Ekologicznych Polska Eko-
logia na XVI Edycję Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki Na-
grody Progress 2018 oraz XIII Edycję Pereł Honorowych.

  Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej 
Polskiej na noworoczne spotkanie.

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na inauguracyjne spo-
tkanie Porozumienia Rolniczego

   Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy San-
domierskiej”, RLGD „Roztocze”, LGDR „W Dolinie Ty-
śmienicy i Wieprza”, LGD „Owocowy Szlak” oraz LGR 

„Bielska Kraina” na konferencję „Marketing produktów na 
bazie ryb słodkowodnych” 

  Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” na 
konferencję inicjującą Turystyczny Szlak Dobrego Smaku;

  Koordynator Sekcji Wieś/Rolnictwo Narodowej Rady 
Rozwoju przy Prezydencie RP na spotkanie dotyczące 
planowanej podwyżki stawek podatku VAT na napo-
je zawierające, co najmniej 20% soku owocowego lub 
warzywnego.

  Burmistrz Gminy Rawicz do objęcia patronatem i udziału 
w jury konkursu „Smak Tradycji. Produkt Regionalny gminy 
Rawicz”.

  Marszałek Województwa Łódzkiego do udziału w pra-
cach Kapituły wojewódzkiego etapu konkursu „Polski 
Producent Żywności”2019;

  Marszałek Województwa Mazowieckiego do udziału 
w pracach Kapituły konkursu o Laur Marszałka 2019.

  Festiwal Produktów Tradycyjnych „Sielskie Smaki”, 5-7 
kwietnia w Warszawie, ul. Modlińska 6D.

  Piknik Poznaj Dobrą Żywność, 11 maja Warszawski Tor 
Wyścigów Konnych „Służewiec”.

  Dożynki Prezydenckie, 14-15 września w Spale (woj. łódz-

kie), na terenie COS Ośrodka Przygotowań Olimpijskich.
  Targi Smaki Regionów, 28-30 września na ternie Międzyna-

rodowych Targów Poznańskich w Poznaniu.
  II Salon Produktów Ekologicznych ECO-STYLE, 30.11-

1.12, na terenie Targów Kielce

KWIATY BAROKU 
(Arkady) Maciej Sadowski
Kwiaty żywe, wyhaftowane, namalowane… Są piękne bez wyjątku. Także te w albumie – 150 wspaniałych 

reprodukcji barokowych obrazów. Delikatna kreska, rozbuchana kolorystyka, tajemnicze i intrygujące, bukiety 
i pojedyncze kwiaty w towarzystwie pięknych przedmiotów, owadów, nieraz ludzi – reprodukcje dzieł sztuki ma-
lowanych m.in. przez Caravaggia, Rubensa, Van Dycka, Bruegela Starszego. 

HAZANA. Kuchnia wegetariańska Żydów z całego świata. (Buchmann) Paola Gavin
Autorka przygotowała ponad 140 przepisów dań wegetariańskich zebranych w czasie wędrówek od Polski 

do Maroka. Są tu przepisy obecne w kuchni żydowskiej od pokoleń, inspirowane kuchniami krajów, w których 
Żydzi żyli przez wieki. Nie brakuje też prostych, zupełnie nowych. „Hazana” to po hebrajsku jedzenie, ważny 
element życia żydowskiej diaspory, który przyczynił się do zachowania tradycji narodu.

PRACE STOLARSKIE. Meblarstwo artystyczne. Toczenie. Markieteria. Renowacja 
(Arkady) Praca zbiorowa

Książka poświęcona najważniejszym technikom pracy w drewnie. Dokładnie i  przejrzyście wyjaśnia głów-
ne metody stolarstwa artystycznego, cięcia drewna i pracy na tokarce, zdobienia, renowacji mebli i przedmio-
tów drewnianych. Została podzielona na trzy części: pierwsza przedstawia podstawowe informacje i zasady pracy 
w drewnie, druga omawia techniki i narzędzia, a trzecia zawiera zbiór praktycznych, bogato ilustrowanych ćwiczeń 
pokazujących krok po kroku, jak wykonać różne zadania, w tym proste meble. Praktyczny przewodnik dla stolarzy 
i osób zainteresowanych tym rzemiosłem.. 

PRZY STOLE Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM. Jego historie, jego potrawy, jego goście. 
(Wyd. Jedność) Roberto Alborghetti
To jedyna taka biografia, w której pokazany jest stosunek papieża do tak wydawałoby się prozaicznej czynności 

jaką jest jedzenie. Ten filozof, teolog skończył w młodości technikum chemii spożywczej. I może to jest źródłem 
jego zainteresowań kulinarnych, które nie sprowadzają się jedynie do samego jedzenia, ale prowadzą do rozważań 
na temat religijnego znaczenia pokarmów. Wszak jedzenie i jego wspólne spożywanie budują relacje, przekazują 
pamięć i kulturę, są fundamentalnym czynnikiem społecznego i ekonomicznego rozwoju. Zdjęcia oraz 36 smako-
witych przepisów z Włoch, Argentyny i Watykanu uzupełniają książkę. GaKa

   SMACZNE KSIĄŻKI

   ZAPROSILI NAS

   POLSKA IZbA PROduKtu REgIONALNEgO I LOKALNEgO ZAPRASZA NA:



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 tradycyj-

nego 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 wytwa-
rzanie 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 czę-
stotliwości i zakresu kontroli oraz prowadzenia dokumentacji mającej na celu zapewnienie pełnej identyfikowal-
ności produktu (traceability). 

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

Dziedzictwo kulinarne w sektorze żywności naturalnej wysokiej jakości, 
ochrona i promocja poprzez  wspólny znak towarowy gwarancyjny

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