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SMAK i TRADYCJA
Magazyn Informacyjny Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

Dania z kasz  
na naszym stole

Jak upiec podpłomyki? 
Przepisy gospodyń  Gorców 

Tradycyjne pieczywo i wędliny. 
Rodzinne firmy podbijają rynek

Ważne zmiany w winiarstwie

Lokalne mleczarnie 
postawiły na jakość 



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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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 produk-

tów regionalnych i lokalnych;
– Promuje te produkty;
–  Inicjuje działania na rzecz zapewnienia wyż-

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

wprowadzania lokalnych i regionalnych pro-
duktów do obrotu gospodarczego;

–  Promuje i wspiera inicjatywy gospodarcze 
swych członków;

–  Informuje konsumentów o walorach produk-
tów regionalnych i lokalnych.

Zarząd:
Prezes Zarządu – Izabella Byszewska; 
Członek Zarządu – Dariusz Goszczyński;

Rada:
Aleksander Bednarski– Przewodniczący

Członkowie:
Marcin Bielec, Grażyna Borkowska, Ludwika 
Chamera, Halina Dobrowolska, Agnieszka 
Idzikowska, Ryszard Jaszczowski, Marcin Just, 
Franciszek Kesler, Jan Lisiecki, Andrzej Olkowski, 
Małgorzata Prządak, Barbara Stelmach, Czesław 
Ślusarczyk,  Grażyna Wiatr, Wioletta Wilkos – 
Sekretarz.

Sąd koleżeński: 
Dorota Kowalewska, Karol Majewski, Joanna 
Pecio.

Oddziały regionalne PIPRiL:
Lubelskie:  prezes – Urszula Turska-Jurycka, 
695 664 421; e-mail: piekarniamark@o2.pl; 
Mazowieckie: prezes – Wojciech Radzikowski, 
kontakt: 731 117 907; e-mail: mazowieckie@
produktyregionalne.pl; 
Świętokrzyskie: prezes – Alicja Stępień,  
kontakt 606 464 932, e-mail: biuro@izbapro-
dukturegionalnego.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: brjasz-
czowscy@poczta.onet.pl 

PIPRiL opiniuje wnioski 
o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych

Smak i Tradycja
magazyn Polskiej Izby 

Produktu Regionalnego i Lokalnego
Wydawca:  Polska Izba Produktu Regionalnego  

i Lokalnego 

ul. Widok 20, lok. 1, 00-023 Warszawa; 
tel./fax 22/ 692 71 11, kom. 519 592 001
www.produktyregionalne.pl;  
e-mail: izba@produktyregionalne.pl
Redakcja:  Izabella Byszewska: tel. 505 175 578 
 Grażyna Kurpińska: tel. 504 081 707 
Druk: drukarnia Akcydens

Szanowni Państwo,

W ramach odgórnego uszczęśliwiania konsumen-
tów, Komisja Europejska prowadzi zaawansowane 
prace nad wprowadzeniem obowiązkowego, dodat-
kowego systemu znakowania produktów spożyw-
czych, pokazującego ich wartość odżywczą ocenianą 
według systemu Nutri-Score. System ten, niesamowicie skomplikowany, jak 
większość unijnych dokumentów, znakuje żywność z wykorzystaniem kolo-
rów oraz liter: od zielonego (kolor „dobry”) do czerwonego (kolor „zły”) oraz 
liter od A do E. Oznaczenia te mają być umieszczane z przodu opakowań 
i ostrzegać konsumentów przed „niezdrową”, zdaniem urzędników UE, 
żywnością.

Zapyta ktoś, czemu protesty, skoro intencją tych przepisów jest szeroka in-
formacja konsumencka? Otóż pozornie – jak czytamy: „Inicjatywa Komisji 
Europejskiej jest częścią inicjatywy Strategii „Od pola do stołu”, a celem jej 
jest zapewnienie lepszych informacji na etykietach, aby pomóc konsumentom 
dokonywać zdrowszych i bardziej zrównoważonych wyborów żywieniowych 
oraz zapobiec marnotrawieniu żywności”. Dlaczego piszę „pozornie”? Bo 
w rzeczywistości jest to w większości przypadków deprecjonowanie produk-
tów naturalnych, ekologicznych, regionalnych czy tradycyjnych  oraz takich, 
których skład nie może ulec zmianie ze względu na obowiązujące przepisy. 
Przykładem takich produktów są np. soki, oleje i oliwy, miody, sery dojrzewa-
jące i produkty rybne (więcej informacji na stronie: www.nutriscore-fakty.
pl).

System Nutri-Score kieruje do konsumentów fałszywą informację podzia-
łu produktów na „dobre” (kolor zielony) i „złe” (kolor czerwony). „Warto tutaj 
podkreślić, że spożywanie wyłącznie produktów „zielonych” i zakaz spożywa-
nia produktów „czerwonych” jest sprzeczne z zasadą zachowania równowagi 
i różnorodności diety” – czytamy w liście organizacji producentów do wicepre-
miera Henryka Kowalczyka. Znakowanie to nie uwzględnia negatywnych 
składników w żywności (takich jak  konserwanty, słodziki, sztuczne aromaty 
i barwniki, różne emulgatory i zagęstniki) i premiuje np. wiele napojów ga-
zowanych tylko za brak cukru w składzie, za to „czerwoną kartkę” (czerwone 
oznaczenie) otrzymują naturalne soki.

Działania te budzą sprzeciw wielu polskich organizacji zrzeszających 
producentów dobrej, naturalnej żywności, dlatego nic dziwnego, że urucho-
miony został  masowy sprzeciw wobec działań, które w opinii polskich pro-
ducentów będą miały niekorzystny wpływ na rynek naturalnej, tradycyjnej 
żywności. 

                                                                   Izabella Byszewska
                                                                Prezes Zarządu PIPRiL

Numer dofinansowany 
z Funduszu Promocji Mleka 

oraz z Funduszu Promocji Ziarna 
Zbóż i Przetworów Zbożowych

Numer dofinansowany z Funduszu Promocji Mięsa  
Wieprzowego w ramach kampanii  

„Polska wieprzowina gwarancją jakości i smaku"
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SMAKI REGIONÓW, POZNAŃ 2021

Po rocznej przerwie, na początku października odby-
ły się kolejne targi Smaki Regionów w Poznaniu, połą-
czone  z targami  Polagra Food i Polagra Gastro. Razem 
z członkami PIPRiL w targach udział wzięły wojewódz-
twa łódzkie i podkarpackie, na których prezentowali się 
także członkowie Izby, posiadacze znaku „Jakość Tradycja” 
oraz laureaci nagrody „Perła 2021”. 

Na stoisku Izby wystawcy reprezentowali prawie 
wszystkie branże. Byli: Klimeko Sp. z o.o., LAZUR Spół-
dzielczy Związek Producentów Rolnych, Przedsiębiorstwo 

Przemysłu Mięsnego STAN TAURUS, 
P.P.H.U. ANMAR mgr Anna Surmacz-
-Kałamarz Spółdzielnia Dostawców 
Mleka w Wieluniu, Spółdzielnia Mle-
czarska Udziałowców ze Strzałkowa, 
a także Pracownia GALDA Danuta 
Charytoniuk z piękną biżuterią ze szkła 
gdańskiego i srebra.

Na scenie kulinarnej Jarosław Uściń-
ski, restaurator i kucharz, przygotował po-
trawy z mięsa wieprzowego oraz owoców 
i warzyw. Realizując tym samym jeden 
z ważnych elementów dwóch kampanii: 
„Polskie produkty wieprzowe gwaran-
cją jakości i smaku” oraz „Polskie owoce 
i warzywa gwarancją jakości i smaku”.

Ważne wydarzenie miało miejsce w niedzielę targową. 
W pawilonie „Iglica” odbyła się Wielka Gala kończąca 
jubileuszową XX edycję konkursu Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo-Smaki Regionów. Gali towarzyszył piękny koncert 
Katarzyny Zawady, młodej, utalentowanej piosenkarki. 

Przedstawiciele wojewódzkich władz samorządowych 
wręczali laureatom ze swoich regionów „Perły 2021” 
oraz Klucze do Polskiej Spiżarni. Były jubileuszowe tort 
i szampan. W wielkiej sali bankietowej zgromadzili się 
liczni goście, uczestnicy wspaniałej uczty z „perłowymi” 
produktami i potrawami.

Zaczyna się dzień targowy – pierwsi kupujący Tłumy gości na „perłowej uczcie”

Jubileuszowy tort kroi Izabella Byszewska, prezes 
Izby

Lauraci nagrody „Klucz do Polskiej Spiżarni 2021”

Na stoisku PIPRiL dominowały mleczarnie

Na stołach były wyłącznie „perłowe” produkty

   Z ŻYCIA IZBY
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TARGI W KIELCACH

Targi ECO STYLE – Salon Produktów Ekologicznych 
2021 odbyły się 8-10 października w Kielcach równole-
gle z innymi wydarzeniami tj. Targami Agrotech, Targa-
mi Dom, Targami Zdrowia i Urody. Stoiska wypełniły 
ekologiczne: miody, chleby, makarony, wędliny i mięso, 
słodkości, przetwory... Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się pokazy kulinarne i degustacje prezentowane 
na stoisku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przetwór-
ców i Producentów Produktów Ekologicznych Polska 
Ekologia. W menu znalazły się m.in. potrawy z polskie-
go mięsa wołowego i wieprzowego, zupy z warzyw, ra-
cuszki i naleśniki z owocami. Hitem okazały się bułeczki 
z konfiturą z płatków z róży i ciasto drożdżowe

Na entuzjastów darów prosto z pola i sadu czekała 
bogata oferta ekologicznych warzyw i owoców, m.in. bu-

raka ćwikłowego, cebuli zwyczajnej, czereśni, dyni, fasoli 
zwykłej, gruszki, jabłka, maliny jesiennej, aronii czarno-
owocowej czy porzeczki, prezentowanych przez wystaw-
ców zgromadzonych na stoisku Świętokrzyskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Byli tu również 
przedstawiciele Zagrody Królów, ekologicznego gospodar-
stwa agroturystycznego, którzy dzielili się doświadczeniem 
w hodowli koni, krów rasy Jersey oraz wyjątkowych gatun-
ków owiec świniarek i gęsi kieleckich.

Producentów Polskiej Izby Produktu Regionalnego 
i Lokalnego reprezentował Oddział Świętokrzyski Izby. 
Eksponowano i sprzedawano głównie wyroby producen-
tów z regionu. Hasłem przewodnim stoiska były „Polskie 
produkty zbożowe gwarancją jakości i smaku”, działanie 
w ramach kampanii promocyjnej pod tym samym tytu-
łem. Oprócz pieczywa i innych wyrobów zbożowych, moż-
na było kupić nabiał, soki i owoce. Większość z nich ma 
znak „Jakość Tradycja”, znak żywności wysokiej jakości.

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Od lat Urząd Marszałkowski Województwa Zachod-
niopomorskiego i Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 
organizują Jarmark Bożonarodzeniowy. Impreza doskonale 
wpisuje się w europejską tradycję kiermaszów świątecznych 
i spotkań w wyjątkowej atmosferze. Tym razem do organi-
zatorów dołączył Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Ło-
wieckiego w Szczecinie. Jarmark odbył się w drugi weekend 

grudnia. Na odwiedzających jarmark czekało wiele atrakcji, 
które zarówno dzieciom, jak i dorosłym pozwoliły poczuć 
magię świąt i związanych z nimi tradycji. 

Jarmark bez świątecznych zakupów nie byłby praw-
dziwy. W «Alei Zachodniopomorskich Smaków» stanę-
ły stragany z produktami i okazjonalnymi kulinariami, 
sprzedawanymi przez ich wytwórców. Wśród nich byli Smaczne stoisko PIPRiL

Zainteresowani mogli dużo dowiedzieć się o  działalności zachodniopo-
morskich łowczych

Sok z firmy Sady Rajewscy nagrodzony „Perłą 2021”

   Z ŻYCIA IZBY
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członkowie PIPRiL na czele z Kanclerzem Zachodniopo-
morskim, Ryszardem Jaszczowskim. Na stoiskach z ręko-
dziełem kupowano świąteczne ozdoby i prezenty. Pach-
niały pierniki, miody i grzańce.

Na zamkowym Dużym Dziedzińcu cieszyła oczy kil-
kunastometrowa choinka, udekorowana barwnymi ozdo-
bami i światełkami. Ciekawość dzieci budziła bajkowa 
zagroda renifera Świętego Mikołaja. Atrakcją były także 
karuzele – wenecka i wiedeńska. Pary mogły spotkać się 
w romantycznej scenerii pod jemiołą, a wszyscy chętni za-
trzymać magiczne chwile korzystając z fotobudki. 

Program Jarmarku Bożonarodzeniowego zapewnił 
rozrywkę każdemu, kto w jeden z jarmarkowych dni 

odwiedził szczeciński zamek. Organizatorzy zapewnili 
bogaty program artystyczny z koncertami, spektaklami, 
konkursami i wspólnym kolędowaniem. Był także pokaz 
tworzenia lodowych rzeźb. Nie zabrakło tradycyjnych ilu-
minacji świątecznych. Na zamkowych elewacjach mieniły 
się płatki śniegu, a na Wieży Dzwonów pojawił się Miko-
łaj z zaprzęgiem reniferów. 

GaKa
Zdj. PIPRiL, Grażyna Kurpińska, Dominik OrłowskiPrzetwory z owoców i warzyw na stoisku pp. Jaszczowskich

Tradycyjne pierniki szczeciński kupowano na świąteczny stół

   Z ŻYCIA IZBY

Szukaj produktów MLECzNYCH 
zE zNakiEM  „jakość tradYCja”

to jEdYNY poLSki SYStEM 
CErtYfikaCji produktów tradYCYjNYCH!

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

Informacje: 
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

Tel.  519 592 001; 22 692 71 11
izba@produktyregionalne.pl     www.produktyregionalne.pl
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BŁĘKITNY, 
TURKUSOWY, 
SREBRNY I ZŁOTY

Nowe Skalmierzyce nie są duże. Liczą ok. 5 tys. miesz-
kańców. Blisko stąd do Kalisza i Ostrowa Wielkopolskie-
go. Spółdzielnia Lazur jest ważnym zakładem w  Kali-
sko-Ostrowskim Okręgu Przemysłowym. Mają ciekawą 
historię, w której ważnym wydarzeniem jest Powstanie 
Wielkopolskie. Najważniejszą ulicą w mieście jest Kaliska.

Śmietana i masło

To właśnie przy Kaliskiej mieści się siedziba znanej fir-
my – LAZUR – Spółdzielczy Związek Grup Producentów 
Rolnych. Nazwę zmieniono 5 lat temu, ale nadal wszyscy 
mówią Spółdzielnia Mleczarska Lazur. Przyzwyczaili się 
przez ponad 90 lat.

W kwietniu 1929 roku zarejestrowana została Mle-
czarnia Wielkopolska Skalmierzyce, Spółdzielnia z odpo-
wiedzialnością ograniczoną. To z niej po latach powstał 
LAZUR. Kilka miesięcy później mleczarnia została uro-
czyście otwarta i poświę-
cona. Jej założycielami 
byli właściciele majątków 
ziemskich z okolic No-
wych Skalmierzyc. Na po-
czątku było 10 dostawców 
mleka, cztery lata później 
dostarczało go już trzyna-
stu członków spółdzielni 
i 33. dostawców niezrze-
szonych – to było ponad 
1,393 mln l rocznie. Mle-
ko było dokładnie badane, 
bo surowiec musiał być jak 
najwyższej jakości.

W pierwszym okresie 
działalności produkowano 
w spółdzielni mleko spo-
żywcze, śmietanę i masło. 
Największym hitem było 
masło skalmierzyckie, które 
wyrabiano w dębowej ma-
sielnicy. Do sklepów pro-
dukty rozwożono konnymi 
furgonami z napisem firmy. 
Masło cieszyło się popu-
larnością także za granicą. 
Sprzedawano je do Wielkiej 

Brytanii, a nawet do USA. Wielkie, 25-kilogramowe bloki 
przewożono do Gdyni koleją, a stamtąd płynęły statkami. 

Druga wojna światowa zahamowała eksport, ale nie 
przerwała produkcji. W czasie pięcioletniej niemiec-
kiej  okupacji wytwarzano głównie masło i ser biały, 
w większości na potrzeby okupanta. Chociaż wyroby 

można było również kupić w wybranych skle-
pach Nowych Skalmierzyc, Kalisza i Ostrowa 
Wielkopolskiego. Niemieccy zarządcy zwięk-
szyli liczbę dostawców mleka rozszerzając ją 
do gospodarstw z całego regionu, wprowadzi-
li nowy park maszynowy, dostosowano samo-
chody dostawcze.  

Po wojnie rozpoczął się nowy etap w dzie-
jach przedsiębiorstwa. Zakład znów stał się 
spółdzielnią. Ta przetrwała zaledwie 5 lat, 
bo już w styczniu 1951 roku, na mocy usta-
wy wprowadzającej powszechne upaństwo-
wienie, mleczarnia zakończyła samodzielną 
działalność i została włączona do Powiatowe-
go Zakładu Mleczarskiego w Ostrowie Wiel-

Prezes Zarządu Jerzy Krzak, wiceprezes Zarządu Małgorzata Gęsicka, Jan 
Krzysztof Ardanowski, poseł na Sejm, doradca Prezydenta RP, wiceprezes 
Zarządu Krzysztof Wróblewski

Historia LAZURA w starych albumach   Jubileuszowy tort

   DOBRE PRAKTYKI
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kopolskim. Po październiku 1956 roku skalmierzycka 
spółdzielnia została ponownie reaktywowana. Dla mle-
czarni wreszcie zaczęły się lata samodzielności, a z nimi 
czas produkcji sera pleśniowego.

Sery z pleśnią

Dla skalmierzyckiej mleczarni rok 1959 był przeło-
mowy. To wtedy ruszyły pierwsze próby produkcji sera 
pleśniowego, wzorowanego na francuskim serze typu 
Roquefort. Nazwę sera z przerostem charakterystycznej, 
niebieskiej pleśni Penicillium roqueforti spolszczono, 
nadając mu zbliżone do oryginału brzmienie – Rokpol. 
Gęstwę serową, oddzielaną od serwatki na lnianych chu-
stach, ręcznie wkładano do stalowych form, ręcznie od-
wracano, ręcznie solono i na drewnianych deskach wy-
noszono do piwnicy, tam sery dojrzewały. Rozwój marki 
wymagał poważnych inwestycji i odejścia od zasad cen-
tralnego planowania. Dopiero rok 1990 przyniósł nowe 
perspektywy produkcyjne. Najważniejsze – Spółdzielnia 
Mleczarska w Nowych Skalmierzycach odzyskała samo-
dzielność.

W 1997 roku władze spółdzielni zdecydowały się na 
śmiały krok i postanowiły zaprzestać produkcji wyrobów 
innych niż ser Rokpol. Rok później, żeby odróżnić go od 
wyrobów konkurencji, nadano mu nazwę „Lazur”. Było 
to nawiązanie do koloru szlachetnej pleśni pokrywającej 
ser. Tę samą nazwę przyjęła również spółdzielnia.

Coraz bardziej znany i ceniony w całej Polsce, w maju 
2000 roku na Międzynarodowych Targach Gdańskich 
Lazur otrzymał znak „Złota Mleczna Rewia”, a rok póź-
niej sery z Nowych Skalmierzyc zostały uznane za Mle-
czarski Hit Dziesięciolecia. Ta Nagroda Specjalna została 

przyznana za utrzymanie najwyższej jakości na Targach 
Mleczarskich „Mleko Expo” w Warszawie.

Do 2000 roku mleczarnia wytwarzała jeden rodzaj 
sera – Lazur z błękitną pleśnią. W następnych latach 
wprowadziła na rynek nowe produkty: Lazur Błękitny, 
Turkusowy, Perłowy, Srebrzysty, Złocisty, Skalmierzycki. 
Pojawiła się też Lazuretta, połączenie sera Lazur Błękitny, 
czosnku i szczypiorku.

Kolejne lata to czas wzmożonych inwestycji, moderni-
zacji i rozbudowy istniejących pomieszczeń. Budowa 
nowej hali produkcyjnej, oddanej do użytku w 2010 
roku, wyposażonej w najnowocześniejsze maszyny do 
produkcji serów pleśniowych, zwiększyła wydajność 
i moce produkcyjne spółdzielni. Zostały też zmienio-
ne opakowania produktów Lazur – odświeżono szatę 
graficzną, ujednolicono wszystkie rodzaje. Pozwoliło 
to na zaprezentowanie bogactwa oferty na półce, gdy 
produkty występują razem. 

Nie tylko mleczarnia 

Lazur współpracuje z 5 grupami producenckimi, 
które specjalizują się w produkcji mleka oraz hodowli 
bydła mięsnego – mówi Jerzy Krzak, prezes Spółdziel-
ni. Wszystkie grupy zrzeszają łącznie 69 rolników. Nasi 
producenci mleka dostarczają rocznie ponad 25 mln 
litrów mleka do spółdzielni. Kupujemy surowiec jedy-
nie od naszych dostawców. Jakość surowca jest dla nas 
priorytetem, a tę zapewniają tylko nasi dostawcy. Mle-
ko przerzutowe nie zawsze spełniało nasze oczekiwania.

Jak obchodzić się z serami pleśniowymi Lazur: 
Ser pleśniowy dojrzewa przez cały okres przydat-

ności do spożycia. Stopniowo staje się bardzo mięk-
ki i bardziej porośnięty pleśnią, przez co jego zapach 
i smak są coraz intensywniejsze.

Kupować należy tyle, ile w najbliższych dniach je-
steśmy w stanie zjeść. Sery pleśniowe źle znoszą 
zmiany temperatury.

Przechowywać dokładnie owinięte w folię aluminio-
wą bądź w szczelnie zamkniętym pojemniku plastiko-
wym. To chroni je przed wyschnięciem oraz kontaktem 
z innymi produktami. Najlepiej w lodówce, w tempera-
turze od +1°C do +6°C. Niska temperatura spowalnia 
proces dojrzewania sera, ale go nie zatrzymuje.

Przed jedzeniem wystarczy wyjąć ser z lodówki na 
20-30 minut przed konsumpcją, dzięki czemu dostosu-
je się on do warunków otoczenia i w pełni rozwinie swój 
bukiet smakowy.

Kroić używając noża z charakterystycznymi duży-
mi oczkami, zakończonego dwoma krótkimi szpicami. 
Dzięki temu plastry, czy kostki sera będą wyglądały es-
tetycznie i smakowicie

Nowoczesna linia produkcyjna

   DOBRE PRAKTYKI
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Sałatka z jajkiem w koszulce 
i serem Lazur (1 porcja)

● 50 g sera pleśniowego Lazur 
Błękitny ● 1 jajko ● 1 łyżka octu 
● 5-8 kromek małej bagietki ● 1 
szklanka roszpunki warzywnej 
● 4-6 rzodkiewek ● 3 łyżki oliwy 
● świeżo mielony pieprz i sól do 
smaku

Do gotującej wody wlać ocet 
i zamieszać tak wodę, by powstał 

wir, w który należy wbić 
jajko. Utrzymując wir 
wody nakładać białko 
na żółtko i gotować tak 
jajko około 3 min. Na-
stępnie umieścić deli-
katnie jajko w bardzo 
zimnej wodzie lub wo-
dzie z lodem.

Na suchej patelni 
uprażyć cienkie kromki 
bagietki.

Obieraczką do wa-
rzyw pokroić rzodkiewkę na cieniut-
kie plasterki i włożyć do wody z lo-
dem, by stały się chrupiące.

Na talerzu ułożyć grzanki 
z roszpunką i położyć na nich jajko 
w koszulce, cienko krojony ser ple-
śniowy Lazur Błękitny, rzodkiewki 
i polać oliwą. Doprawić do smaku 

solą i świeżo zmie-
lonym pieprzem. Po-
dawać zaraz po przy-
rządzeniu. Tuż przed 
podaniem rozciąć 
w jajku żółtko.

Tartine grillee 
z serem  

pleśniowym

● 50 g sera pleśnio-
wego ● 12 kromek 

bagietki ● 12 plasterków gruszki ● 
60 ml miodu ● świeża gałązka ty-
mianku.

Grillujemy kromki bagietki.
Tosty dekorujemy serem, grusz-

ką, miodem i przyprawiamy świe-
żym tymiankiem.

(więcej przepisów http://kuchnialazur.pl)

Małgorzata Gęsicka, wicepre-
zes dodaje: Spółdzielnia Mleczarska 
w Nowych Skalmierzycach sprzedaje 
rocznie około 3 tysięcy ton sera. Są to 
sery z przerostem pleśni – Lazur Błę-
kitny, Turkusowy, Srebrzysty i Zło-
cisty oraz ser Skalmierzycki i sery 
topione na bazie serów pleśniowych: 
Lazuretta Błękitna i Złocista. Największe zapotrzebowanie 
jest na klasyczny ser pleśniowy Lazur Błękitny, ale pozo-

stałe sery również mają swoich 
wiernych smakoszy. Najnow-
szy produkt, wspomniany ser 
Skalmierzycki, który powstał 
dzięki połączeniu sera żółtego 
i pleśniowego Lazur, ma coraz 
więcej amatorów. 

Produkcja serów pleśnio-
wych to jest najważniejsza, ale 
nie jedyna działalność Spół-
dzielni Lazur. Firma prowadzi 
także działalność hotelarsko-

-gastronomiczną. Restauracja 
była pierwsza. Miała służyć 
promocji marki serwując dania 
z wykorzystaniem serów ple-
śniowych. Hotel działa od lip-
ca 2006 roku. Ma trzy gwiazd-
ki, 27 pokoi, w których może 
nocować 51 gości. Pokoje są 

nowoczesne, eleganckie, klima-
tyzowane, ich nazwy pochodzą od serów Lazur. W hotelu 
można organizować konferencje, korzystać ze spa czy sali 
klubowej. Opisując działalność Spółdzielni Mleczarskiej 
Lazur można powiedzieć, że jej działalność jest wszech-
stronna: produkuje, daje pracę, karmi, patronuje, spon-
soruje, organizuje imprezy kulturalne i sportowe.

Grażyna Kurpińska
Zdj. LAZUR – Spółdzielczy Związek 

Grup Producentów Rolnych

Elegancka siedziba firmy

W 2021 sery lazur po raz kolejny zyskały nowe opakowania

   DOBRE PRAKTYKI
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Krówka Matylda 
zaprasza
 „Kraina mlekiem i miodem płynąca” – tak 
często nazywamy Podlasie, krainę obfitości, 
nie tylko przyrodniczej. W tych stronach naj-
łatwiej poznać wartość i smak „mleka prosto 
od krowy” albo mlecznych przetworów.

Mleko, naturalny pokarm, niezbędny od pierwszych 
chwil życia dla wszystkich gatunków ssaków. Niezbędny 
dla naszego zdrowia, jeden z najważniejszych w diecie – 
pierwszy najcenniejszy pokarm nowego człowieka i każ-
dego ssaka, od słoni po… nietoperze. 

Mleko ludzkie nie ma sobie równego, ma właściwości 
i składniki konieczne do prawidłowego rozwoju organi-
zmu w pierwszym okresie samodzielnego życia poza orga-
nizmem matki. Od mleka zależy prawidłowy rozwój no-
worodka, decyduje o odporności nowego organizmu i nie 
da się go zastąpić żadnym innym produktem. 

Najcenniejsze w mleku są związki azotowe niebiałko-
we, azotowe, kazeina i białka serwatkowe. Niezrównane 
pod względem odżywczym jest mleko pochodzące od 
krów karmionych świeżą trawą, na naturalnym pastwisku. 

W 194 państwach obchodzony jest Światowy Dzień 
Mleka. W 2022 r. przypada w środę 22 maja. Kto tego 
dnia znajdzie się na szlaku turystycznej wędrówki, powi-
nien móc posmakować po drodze świeżego mleka. Nie-
stety, w niektórych regionach może mieć trudności ze 
znalezieniem gospodarstwa hodującego krowy mleczne, 
a w wielu wsiach hodowane pojedynczo krowy zwane są 
„zabytkami”, a na pytanie, skąd się bierze mleko wiele 
współczesnych dzieci odpowiada: «z kartonu». 

O obchodach tego święta wiedzą nieliczni, a jeszcze 
mniej wiemy o istnieniu Centrum Tradycji Mleczarstwa – 
Muzeum Mleka w Grajewie, w województwie podlaskim. 
Jest to placówka ciągle mało znana i rzadko odwiedzana. 

Muzeum utworzono w 2016 r. i jest niezwykle atrak-
cyjnym celem wycieczki poznawczej dla najmłodszych, 
a i dorosłym też się przyda taki „łyk” wiedzy mlecznej – 
skąd się bierze mleko, maślanka, śmietana, sery.... 

Poznamy tu opowieść o roli mleka w historii kulinar-
nej a także odpowiedź na banalne pytanie: dlaczego mleko 
jest białe? Od kiedy ludzie jedzą przetwory mleczne? Czy to 
prawda, że Kleopatra kąpała się w mleku oślim? Mało tego 

– możemy nauczyć się doić krowę, obejrzeć animowane 
makiety, zagrać w edukacyjne gry multimedialne i zręczno-
ściowe, skorzystać z nowoczesnych atrakcji i technik edu-
kacyjnych. W Centrum w Grajewie poznamy najkrótszą 
ilustrowaną drogę mleka od krowy-żywicielki, do naszego 
domu, a także historię mleczarstwa jak i jego rolę w gospo-
darce regionu podlaskiego. Wystawę wzbogacają wybrane 
dzieła sztuki o tematyce mlecznej, filmy edukacyjne, bogate 
wyposażenie w nowoczesne maszyny i tradycyjne urządze-
nia oraz sprzęty służące do przetwarzania mleka.

To pierwszy tego typu obiekt turystyczno-edukacyjny 
poświęcony w całości mleku i produktom mlecznym. Wy-
różnia się wśród tematycznych muzeów interaktywnych, 
a jego potencjał i kreatywność twórców doceniła Polska 
Organizacja Turystyczna, jako obiekt wysokiej klasy krajo-
znawczej i edukacyjnej, a Podlaska Regionalna Organizacja 
Turystyczna wyróżniła Muzeum tytułem Najlepszego Pro-
duktu Turystycznego Województwa Podlaskiego 2018 roku.

Lokalizacja Centrum Tradycji Mleczarstwa jest nie-
przypadkowa – w otoczeniu malowniczych krajobrazów 
województwa podlaskiego, które jest niekwestionowanym 
liderem przemysłu mleczarskiego w Polsce,  na terenie 
„Zielonych Płuc Polski”. Z ponad 6,5 mln polskich krów 
mlecznych w 2020 r., na Podlasiu pasło się na otwartych 
łąkach i fermach 2 487 mln – o 81 tys. więcej niż w 2019 r. 
Podlaskie wyroby mleczarskie były eksportowane do wielu 
krajów, m.in. do Irlandii, Wielkiej Brytanii, Litwy i Łotwy.

Ekspozycja przeznaczona jest zarówno dla dzieci, 
jak i dla dorosłych. Muzeum nie ma barier dla niepeł-
nosprawnych, a ponadto Centrum przygotowane jest do 
przyjmowania dzieci  ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi. Znakiem – rozpoznawczym Muzeum Mleka 
jest Krówka Matylda, która zaprasza dzieci na bezpłatne 
zajęcia plastyczno-edukacyjne oraz gry i zabawy ruchowe. 

Tomasz Kowalik
Fot. Centrum Tradycji Mleczarstwa  

Muzeum Mleka w Grajewie.

   SMACZNE WĘDRÓWKI
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TRADYCJA 
I NOWOCZESNOŚĆ
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej WART-MILK 
w Sieradzu brakuje niespełna 4 lat, aby stała się 
szacowną, stuletnią jubilatką. Jubilatką nowoczesną 
i stale się rozwijającą.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK po-
wstała w 1926 r. w Woźnikach pod nazwą „Wośniczan-
ka”. W 1937 roku przeniesiono ją do Sieradza i połączono 
z prywatną mleczarnią Władysława Byczewskiego. Po wy-
buchu II wojny światowej OSM Sieradz funkcjonowała 
przy ulicy Zamkowej 15, dokąd przenieśli ją okupanci. 
Dzisiaj spółdzielnia mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 
41/45 w Sieradzu (woj. łódzkie).

OSM WART-MILK w Sieradzu na początku swojej 
działalności nastawiona była na zaspokojenie potrzeb ryn-
ku lokalnego w podstawowe artykuły mleczne.  Dziś sta-
wia sobie zupełnie nowe wyzwania. Przede wszystkim chce 
wciąż zdobywać nowych klientów oraz umacniać własną 
markę na rynkach polskim i zagranicznym. Aby realizacja 
tych celów była możliwa niezbędny jest intensywny rozwój 
firmy, który jest doskonale widoczny na przestrzeni lat.

Ciągły rozwój

Rozwój spółdzielni, w różnych obszarach jej działal-
ności, to przemyślane decyzje. W 2016 roku Spółdziel-

nia oddała do użytku magazyn wysokiego składowania 
wyrobów gotowych UHT. Magazyn ten może pomieścić 
około 4,5 tys. palet. Ta inwestycja pozwoliła Spółdzielni 
zwiększyć możliwości magazynowania. W 2020 r. system 
regałów doposażony został w windę odbierającą palety 
z wyrobami UHT z obszaru paletyzacji.

W 2018 roku Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o ko-
lejnych inwestycjach, które miały na celu zwiększyć moż-
liwości produkcyjne oraz poprawić konkurencyjność na 
rynku mleka UHT. Zakupiono kolejne zbiorniki magazy-
nowe dla mleka surowego oraz linię do nalewania i pako-
wania produktów UHT SIG Combibloc Square o wydaj-
ności 12 tys. opakowań na godzinę. Dzięki tej inwestycji, 

cała linia produktów UHT w marce MU!, ME! Otrzy-
mała nowy kształt i design.

Markowe produkty – MU! i ME!

Celem Spółdzielni jest rozwijanie i umacnianie 
sprzedaży produktów wytwarzanych pod markami 
MU! oraz ME!. OSM WART-MILK pod tymi marka-
mi produkuje wyroby: MU!, MEADOW STAR,ME!: 
mleko UHT MU! o różnej zawartości tłuszczu (0,5%, 
1,5%, 2,0%, 3,2%,3,5%), mleko UHT MU! bez lakto-
zy (1,5% oraz 3,2%), mleko UHT MEADOW STAR 
(1,5% ,3,2%, 3,5%), śmietanki UHT MU! (12%, 
18%, 30%, 36%), mleko kozie UHT ME! (4,2%). 
OSM WART-MILK jest także producentem wyrobów 
w proszku.

OSM WART-MILK pod tymi markami produku-
je wyroby UHT: MU!, MEADOW STAR, ME!: mle-
ka   o różnej zawartości tłuszczu (0,5%, 1,5%, 2,0%, 
3,2%,3,5%),  bez laktozy (1,5% oraz 3,2%), mleko 
Meadow Star  (1,5% ,3,2%, 3,5%), śmietanki  MU! 
(12%, 18%, 30%, 36%), mleko kozie ME! (4,2%). Dożynki Prezydenckie 2019 w Spale
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OSM WART-MILK jest także producentem wyrobów 
w proszku.W ostatnich latach zauważalny jest znaczący 
wzrost produkcji mleka w gospodarstwach dostawców. 
Spółdzielnia nawiązała również współpracę z wieloma 
nowymi gospodarstwami. Wzrost skupionego mleka 
w ostatnich pięciu latach kształtuje się na poziomie po-
nad 45%. Mleko odbierane jest od dostawców nowocze-
snymi autocysternami.

OSM WART-MILK nie poprzestaje w swoich dzia-
łaniach rozwojowo-modernizacyjnych i w 2021 roku za-
kupiła kolejną linię do nalewania produktów UHT SIG-
-Combibloc oraz aseptyczną stację dozowania enzymów. 
Pozwoliło to Spółdzielni systematycznie zwiększać grono 
swoich klientów, jak również poszerzyć portfolio o pro-
dukty bez laktozy.

Jakość, jakość…

Najwyższą jakość produktów Spółdzielnia uzyskała 
nie tylko dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu, 
ale przede wszystkim dzięki wykwalifikowanym pracow-
nikom oraz zaufanym dostawcom. O ciągłym rozwoju 
firmy decydują klienci i ich wymagania stawiane firmie.

Dlatego tak ważne było uzyskanie najważniejszych 
certyfikatów spożywczych dla produktów Spółdzielni. 

Potwierdzeniem tego jest uzyskanie przez OSM WART-
-MILK certyfikatu International Food Standard wydane-
go przez międzynarodową jednostkę certyfikującą Lloyd’s 
Register (dla wszystkich wyrobów produkowanych przez 
OSM WART-MILK) oraz Certyfikatu Halal (zgodny 
z prawem islamskim) na produkcję mleka i śmietanek 
UHT.

W 2019 r. produkty pod nazwą „Mleko MU! z Siera-
dza”: na mleku pasteryzowanym MU! 2,0% oraz  3,2% 
w butelce uzyskały znak „JAKOŚĆ TRADYCJA”. Posia-
danie znaku potwierdza wysoką jakość produktu ofero-
wanego klientom nie tylko na rynku lokalnym, ale rów-
nież w całym kraju. To produkt wytworzony z surowca 
pochodzącego z gospodarstw stosujących dobra prakty-
kę rolniczą i hodowlaną. Znak „JAKOŚĆ TRADYCJA” 

pomaga w promocji Spółdzielni. Jest rzetelną in-
formacją dla klientów, że produkt wytwarzany 
przez Spółdzielnię pochodzi z surowców najwyż-
szej jakości oraz produkowanych według tradycyj-
nych receptur. Ułatwia udział w targach nie tylko 
branżowych, w kiermaszach, a także udział w Do-
żynkach Prezydenckich.  

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-
-MILK co roku bierze udział w różnego rodzaju 
targach na terenie kraju i za granicą, w misjach 
gospodarczych czy imprezach regionalnych, któ-
re stwarzają warunki do nawiązywania współpracy 
z nowymi partnerami oraz utrzymania obecnych 
kontaktów handlowych.

Maria  Cieniewicz
Zdjęcia OSM WART-MILK

Bezpieczny i szybki przewóz 
mleka

Nowoczesny magazyn

„Perła 2021” dla sera „MU!”   obok  mleko „MU!” ze znakiem Jakość Tradycja

Stoisko na targach Grune Woche 
w Berlinie

   DOBRE PRAKTYKI
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Zmiany w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w przetwa-
rzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 

Zmiany dotyczą przede wszystkim:
– zwiększenia limitu pomocy dla rolników prowadzą-

cych działalność w zakresie 
RHD, ze 100 tys. PLN do 
200 tys. PLN;

– objęcia wsparciem no-
wej grupy beneficjentów – 
wnioski o przyznanie pomo-
cy będą mogły składać duże 
firmy wytwarzające pasze na 
bazie surowców niemodyfi-
kowanych genetycznie (bez-
-GMO) oraz przedsiębiorcy 
przetwarzający i  wprowa-
dzający do obrotu zioła. 

Kto może uzyskać 
wsparcie?

Ze względu na zakres zmian wprowadzanych do 
PROW 2014-2020 oraz ograniczony budżet poddziała-
nia 4.2 w tzw. okresie przejściowym WPR 2021-2022, 
po uzyskaniu oficjalnej akceptacji powyższych modyfi-
kacji Programu przez Komisję Europejską,   przeprowa-
dzone zostaną nabory wniosków dla zakładów przetwór-
czych wyłącznie dla:

– przedsiębiorców prowadzących działalność w za-
kresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemody-
fikowanych genetycznie (bez GMO) – dot. mikro, ma-
łych  i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw 

dużych;
– przedsiębiorców 

prowadzących działalność 
w zakresie przetwarzania 
i sprzedaży hurtowej ziół 
(nowo wprowadzany sek-
tor) – dot. mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji: 
www.minrol.gov.pl; 
www.kowr.gov.pl; 
www.wrimr.gov.pl

Wsparcie producentów 
w ramach 
PROW 2014-2020

 Ze wsparcia w ramach działań: „Systemy jakości produktów rolnych 
i środków spożwczych" oraz  „Działania informacyjne i promocyjne" 
mogą korzystać uczestnicy systemu „Jakość Tradycja"

Harmonogram trwających i planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 do końca 2022 r.

 Lp. Działanie/poddziałanie/typ operacji 
Termin naboru/rozpoczęcia naboru wnio-
sków/wszczęcia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego* 

ROZWÓJ GOSPODARSTW

1. Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej 11 marca – 31 grudnia 2021 r. 
Od 1 stycznia 2022 r. – nabór ciągły

2. Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej maj 2022 r. 
październik 2022 r. 

3. Tworzenie grup producentów i organizacji producentów maj 2022 r. 
październik 2022 r. 

4. Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych

listopad/grudzień 2022 r. – nabór uzależnio-
ny od dostępności środków pozostałych po 
przeprowadzeniu poprzedniego naboru

5. Premie dla młodych rolników marzec 2022 r. 
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6. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt marzec 2022 r. 

7. Restrukturyzacja małych gospodarstw marzec/kwiecień 2022 r. – nabór uzależniony 
od dostępności środków 

8. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie marzec 2022 r. 
wrzesień 2022 r.

9. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 listopad 2022 
WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

11. 

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – nabór dla podmiotów roz-
poczynających lub rozwijających działalność w ramach rolniczego handlu 
detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny dla podmiotów rozpoczynających 
działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych 

30 listopada – 29 grudnia 2021 r. 

12. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – bez ASF grudzień 2021 r./styczeń 2022 r. 

13. Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnic-
twem** marzec 2022 r. 

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 

25. Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości listopad/grudzień 2021 r. 

26. Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy 
producentów na rynku wewnętrznym lipiec 2022 r. 

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI 

27. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich 
wartość dla środowiska 

22 listopada – 31 grudnia 2021 r. 
maj/czerwiec 2022 r. 
październik/listopad 2022 r. 

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów 
prawnych.

** Rozszerzenie zakresu wsparcia zgodnie ze zmianą PROW 2014–2020 z rozwoju usług rolniczych na rozwój usług związanych z rolnic-
twem i leśnictwem.

W dniu 7 marca 2022 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 
2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz.U. z 2022 r., 
poz. 24).

Ustawa reguluje zasady:
•	 wyrobu fermentowanych napojów winiarskich;
•	 znakowania fermentowanych napojów winiarskich, na-

zwami, pod którymi są wprowadzane do obrotu;
•	 wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyro-

bu lub rozlewu wyrobów winiarskich;
•	 organizacji rynku wina z wyłączeniem spraw dotyczących 

nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń 
tradycyjnych w sektorze wina.
Ustawa zastępuje dotychczasowe regulacje prawne wyni-

kające z przepisów zawartych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. 
o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wy-
robami i organizacji rynku wina oraz doprecyzowuje kwestie 
dotyczące wyrobów winiarskich.

Przepisy odnoszące się do nazw pochodzenia, oznaczeń 
geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina oraz 
oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sek-
tora wina, pozostaną w ustawie z dnia 12 maja 2011 r., której 

zostanie nadany tytuł „o oznaczeniach geograficznych win 
oraz aromatyzowanych produktów sektora wina”.

Ustawa wprowadza zmiany w sektorze rynku wina oraz 
innych wyrobów winiarskich dla producentów wina z wino-
gron  oraz  przedsiębiorców wykonujących działalność w za-
kresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich. ►

Ważne informacje dla winiarzy!

   VADEMECUM PRODUCENTA
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Zapisy ustawy określają wymagania dotyczące pro-
wadzenia ewidencji winnic, do której wpisywane będą 
wyłącznie uprawy winorośli położone na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  Wprowadzenie w usta-
wie ewidencji winnic ma na celu ewidencjonowanie 
wszystkich działek, na których uprawia się winorośl 
w celu wyrobu wina. Wpis do ewidencji winnic będzie 
dokonywany jednorazowo, na wniosek plantatora wi-
norośli. Ewidencja winnic będzie jawna, a informacje 
w niej zawarte będą mogły być zamieszczane na 
stronie internetowej KOWR. Dane te zapewnią 
producentom wina nieposiadającym upraw wi-
norośli możliwość uzyskania informacji o upra-
wach winorośli, z których można pozyskać kra-
jowe winogrona.

Ponadto  ograniczeniu uległa liczba przeka-
zywanych przez plantatorów winorośli i produ-
centów wina deklaracji wyłącznie do tych, które 
są wymagane przez prawo UE. Pozyskiwane dane 
ograniczają się do składania deklaracji o wielkości 
zbiorów winogron, produkcji wina oraz posiada-
nych zapasach win na dzień 31 lipca poprzedniego 
roku winiarskiego.

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub 
rozlewu wyrobów winiarskich jest działalnością re-
gulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przed-
siębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub 
rozlewu wyrobów winiarskich, którego prowadzenie zostało 
powierzone Dyrektorowi Generalnemu KOWR. Wyrób wina 
przez drobnego producenta wina z upraw własnych (do 1 000 
hektolitrów rocznie)  nie jest działalnością regulowaną i nie 
podlega wpisowi do rejestru.

Zgodnie z nową ustawą  producent wina  zamierzający 
wyrabiać wino z winogron, zobowiązany jest poinformować 
KOWR o tym zamiarze  nie później niż na dwa tygodnie 
przed rozpoczęciem produkcji wina, lecz nie później niż do 
dnia 15 września danego roku winiarskiego. Termin na złoże-
nie informacji o zamiarze wyrobu wina nie podle-
ga przywróceniu.

Ustawa określa definicję wyrobów winiarskich 
oraz podział tych wyrobów na fermentowane na-
poje winiarskie, produkty sektora wina oraz aro-
matyzowane produkty sektora wina. Wprowadza 
również  zmiany dotyczące producentów fermen-
towanych napojów winiarskich, którzy zobowiąza-
ni są do posiadania wpisu w rejestrze przedsiębior-
ców wykonujących działalność w zakresie wyrobu 
lub rozlewu wyrobów winiarskich obejmujące 
w szczególności:
• przeniesienie kompetencji prowadzenia ww. 
rejestru do KOWR  (obecnie rejestr ten prowa-
dzony jest przez MRiRW);
zmiany i ujednolicenie definicji fermentowanych 
napojów winiarskich zgodnie z oczekiwaniami 

i potrzebami zarówno branży winiarskiej jak i konsu-
mentów;
umożliwienie:
• produkcji cydru, cydru jakościowego, cydru lodowego, 
perry, perry jakościowego, perry lodowego, wina owo-
cowego jakościowego oraz miodu pitnego jakościowego 
z surowców wyrobionych głównie we własnym gospodar-
stwie proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów 
sadów lub ilości uli, w tym zwiększenie limitu wyrobu 

fermentowanych napojów winiarskich z surowców 
pochodzących z własnego gospodarstwa ze 100 
hektolitrów (10 000 litrów) do maksymalnie 1 000 
hektolitrów (100 000 litrów) w skali roku;
• zakupu części surowców do wyrobu takich napo-
jów w województwie lub powiatach sąsiadujących 
z tym województwem, w którym jest prowadzony 
wyrób tych napojów;
• przedsiębiorcom wyrobu takich napojów poza 
składem podatkowym;
• nadawanie kodu przedsiębiorcom wpisanym do ww. 
rejestru jako podmiotom butelkującym wina, produ-
centom, importerom oraz dostawcom zgodnie z obo-
wiązującym prawem Unii Europejskiej, co dotychczas 
nie było uregulowane prawem krajowym.

W dniu wejścia w życie  ustawy z dnia 2 grudnia 
2021 r. o wyrobach winiarskich, na stronie internetowej 

KOWR (www.kowr.gov.pl)  zostaną umieszczone warunki 
uczestnictwa w mechanizmach  „Administrowanie potencja-
łem produkcyjnym produktów sektora wina”  oraz  „Prowa-
dzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność 
w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich” wraz 
z formularzami wniosków, deklaracji i innych dokumentów 
składanych przez producentów i przedsiębiorców do KOWR.

Info: www.kowr.gov.pl

Fot. Archiwum Winnicy Płochockich z Daromina 
w powiecie sandomierskim, jednej z pierwszych 

zarejestrowanych w Polsce winnic. 
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Szukaj produktów wieprzowych ze znakiem „Jakość Tradycja”
To jedyny polski sysTem 

cerTyfikacji produkTów Tradycyjnych !

Zapraszamy na spotkania w regionach 
producentów tradycyjnych wyrobów wieprzowych

informacje: 
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

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

Projekt „Polska wieprzowina gwarancją jakości i smaku” sfinansowany jest z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

Polskie produkty wieprzowe ze znakiem „Jakość Tradycja” to:

 surowiec najwyższej jakości
 sprawdzony proces produkcji
 naturalne składniki i tradycyjny smak

Polskie produkty wieprzowe 
ze znakiem „Jakość Tradycja” to:

•	 	surowiec najwyższej jakości
•	 	sprawdzony proces produkcji
•	 	naturalne składniki i tradycyjny smak
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Kiełbasa, 
polski specjał

Kiełbasa – słyniemy z jej produkcji, z jej smaku, 
zajadają się nią smakosze na całym świecie. Oczywi-
ście, tą produkowaną według tradycyjnych receptur, 
z naturalnych składników, pełną smaku i zapachu. 

Nie do końca wiadomo skąd się wzięło określenie 
„kiełbasa”. Słowo to, lub podobne do niego, pojawiają się 
od ponad pół tysiąca lat w Polsce, Czechach, Rosji, Słowe-
nii, na Słowacji. W języku polskim słowo „kiełbasa” znane 
jest od XV wieku. W staropolszczyźnie występowały rów-
nież określenia: „kiełbodziej” – przyrząd do nadziewania 
farszem kiełbas, który był wykonany ze szklanego cylindra 
albo krowiego rogu oraz „kiełbaśnik” – sprzedawca ulicz-
ny wędlin, gdzie na przenośnych piecykach, opalanych 
węglem drzewnym, przygotowywał on kiełbaski na gorą-
co. Według słownika etymologicznego języka polskiego: 
kiełbasa jest wyrazem ogólnosłowiańskim, kontynuant 
prasłowiański: „klbasa”, być może od prasłowiańskiego 
,,klb” – coś kłębiastego, wypukłego. Nie można też wy-
kluczyć zapożyczenia z języka tureckiego „külbastí” – pie-
czeń z rusztu.

Kiełbasa była od najdawniejszych czasów specjałem 
polskim. Częstując gości, od niej rozpoczynano posiłki, 
zarówno u ludu, jak i szlachty. Do jej produkcji przyczy-
niły się rozpropagowane przez dwór królewski polowa-
nia, które odbywały się jesienią i zimą, a jednym z ich 
celów było zaopatrzenie dworu w zapas kiełbasy na rok. 
Umiejętność robienia kiełbasy była pożądana w czasach 

saskich. Wówczas kucharz szlachecki musiał wykazać się 
wiedzą niezbędną do sporządzenia kiełbasy na 12 spo-
sobów, kucharz pański takich metod musiał znać już 
24. Na dworze króla Augusta III był sławny kuchmistrz 
Wereszczak, od którego nazwany został jego sposób po-
dawania kiełbasy. Kiełbasa „na wereszczaku” podawana, 
była pokrajana w talarki i podlana ostrym sosem, a ja-
dano ją łyżką. Stąd powstało przysłowie: ,,Za króla Sasa, 
łyżką kiełbasa”.

Wędzona czy biała?

Kiełbasa była robiona w wielu różnych rodzajach: su-
rowa, czyli biała i następnie gotowana, a przede wszyst-
kim kiełbasa wędzona (w dymie z bukowego drewna, 
z dodatkiem jagód jałowca), a także podsuszona i trwała, 
tzw. sucha. Była i pozostała do czasów współczesnych 
pierwszą w Polsce wędliną, którą najczęściej spożywa się 
z chlebem na śniadanie lub kolację, ale też jako samo-
dzielne danie podawane na gorąco lub dodatek do róż-
nych potraw.

Kiełbasa biebrzańska palcowa –  woj.  podlaskie
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Kiełbasy, zwłaszcza na terenach wiejskich, ale także 
i w gospodarstwach miejskich, robione były najczęściej 
własnym, czyli jak powiadano swojskim, domowym 
sposobem. Najprostszą metodą wyrobu domowych 
kiełbas było ręczne napychanie czystych osłonek, czyli 
„jelit” – przygotowanymi wcześniej kawałkami przy-
prawionego mięsa i tłuszczu. W wielu gospodarstwach 
domowych do napychania kiełbas używano ręcznych 
maszynek zaopatrzonych w specjalne lejki (nakładki). 
Starym narzędziem, niezwykle pomocnym w tej czynno-
ści był „rożek”, czyli kawałek obrobionego rogu bydlę-
cego. Współcześnie służy do tego elektryczna maszynka 
do mięsa, która zaopatrzona jest w specjalną rurkę do 
napychania jelit.

Kiełbasy domowe tzw. „palcówki” lub „palcem napy-
chane” – wieszano w chłodnej, przewiewnej komorze lub 
spiżarni i tam powoli suszono. Zwoje świeżych kiełbas 
schły przez kilka dni w izbie, zawieszone na drążku przy 
piecu lub pod okapem nad trzonem kuchennym. Podsu-
szone wyroby gospodyni wynosiła do komory lub innego 
pomieszczenia. Suche kiełbasy bywały także wędzone na 
gorąco w wędzarni w dymie jałowcowym lub olchowym, 
bądź na zimno wewnątrz komina, gdzie kiełbasy wisiały 
przez jakiś czas zawieszone w lnianym worku, zwykle ra-
zem z innymi wędlinami. O wyjątkowej pozycji kiełbasy 
w jadłospisie chłopskim mówi popularne przysłowie „Nie 
dla psa kiełbasa, nie dla prosiąt miód”. Wyrobem bardzo 
dobrych kiełbas chlubili się także miejscy rzeźnicy i ma-

Kiełbasa borowiacka  – woj. kujawsko-pomorskie
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Kiełbasa bronicka  – woj. lubelskie

Kiełbasa szynkowa Kiełbasa radoszycka – woj. świętokrzyskie
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sarze, którzy od XV w. zwykle byli zrzeszeni w cechach 
rzemieślniczych.

Kiełbasy to przetwory mięsne wyprodukowane 
w osłonkach naturalnych lub sztucznych, z surowców 
mięsno-tłuszczowych – rozdrobnionych, peklowanych 
lub solonych, z dodatkiem przypraw, poddane najczęściej 
obróbce termicznej (wędzone lub nie, dojrzewające, pa-
rzone lub pieczone). Przyjmuje się, że tradycyjna kiełbasa 
robiona jest z mięsa wieprzowego. Jednak w dobie po-
wrotu do zapomnianych smaków, coraz częściej pojawia 
się kiełbasa z dziczyzny, baraniny, jagnięciny, czy koniny, 
które sporządzają w niewielkich partiach małe regionalne 
zakłady masarskie.

Ze względu na stopień rozdrobnienia surowca kiełba-
sy dzieli się na:

● homogenizowane (wsad mięsno-tłuszczowy został 
zhomogenizowany, za pomocą urządzeń masarskich np. 
kutra, stopień rozdrobnienia poniżej 3 mm, np.: parówki, 
serdelki, mortadela),

● drobno rozdrobnione (rozdrobnienie surowca mię-
snego jest poniżej 5 mm, np.: metka lub salami),

● średnio rozdrobnione (rozdrobnienie przeważającej 
ilości surowca na cząstki 5–20 mm, np.: kiełbasa zwyczaj-
na, toruńska, jałowcowa lub kabanosy), 

● grubo rozdrobnione (rozdrobnienie przeważającej 
ilości surowca na cząstki powyżej 20 mm, np.: kiełbasa 
szynkowa, dębicka i krakowska parzona lub sucha).

Kiełbasy ze względu na trwałość dzielimy na:
● trwałe (do 36% wody, np.: kabanosy lub krakow-

ska),
● półtrwałe (od 36% do 56% wody, np.: jałowcowa 

lub żywiecka),
● nietrwałe (od 56% do 72% wody, np.: biała lub 

zwyczajna).

Zgodnie z tradycją

Przy wytwarzaniu kiełbas najważniejszą czynnością 
wydaje się napełnianie osłonek. Rozdrobnione, schło-
dzone mięso (krajane w kostkę lub mielone) dokład-
nie miesza się w celu uzyskania idealnej gładkiej masy, 
która będzie ściśle przylegała do ścianek jelita. Do tak 
przygotowanej masy dodaje się przyprawy (zgodnie z re-
cepturą), miesza, a następnie wypełnia nią osłonki. Na-
kłuwając je, usuwa się spod ścianek jelita powietrze, co 
zwiększa trwałość kiełbas. Po napełnieniu kiełbasy na-
leży je osadzić przez 3–4 godziny, czyli przetrzymać na 
prętach wędzarniczych w pozycji pionowej. Dzięki temu 
osłonki zostaną dokładnie wypełnione mięsno-tłuszczo-
wą masą. 

Wędzenie, czyli konserwacja poprzez działanie dymu 
– świetnie sprawdza się przy utrwalaniu kiełbasy, gdyż 
chodzi o konserwację powierzchniową, o działaniu ha-
mującym rozwój mikroorganizmów, ale też o przeciw-

Kiełbasa golędzinowska sucha –  woj. dolnośląskie Kiełbasa młyńska podsuszana  –  woj. opolskie Kiełbasa w krauzie –  woj. opolskie
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Kiełbasa biała parzona wielkopolska – woj. wielkopolskie
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działanie chemicznemu procesowi psucia się 
wyrobu wędliniarskiego. Prawidłowo uwędzony 
produkt mięsny uzyskuje barwę od złotawej do 
ciemnobrązowej (w zależności od rodzaju kiełba-
sy). Kiełbasy suszone i podsuszane surowe wędzi 
się dymem zimnym przez 1–2 dni (metka) lub 
4–6 dni (salami), aż do uzyskania przez kiełbasę 
odpowiedniej barwy. Z kolei kiełbasy pieczone 
po ukończeniu wędzenia zasadniczego piecze się 
w temperaturze 75–90°C.

Pieczenie powinno trwać, w zależności od ro-
dzaju i grubości kiełbasy, od 20 do 40 minut. 
Pod koniec pieczenia temperatura wewnątrz 
kiełbasy powinna wynosić ok. 70°C. Kiełbasy 
parzone powinny być wędzone dymem ciepłym 
przez 90–150 minut. Potem parzy się je, w zależ-
ności od rodzaju i grubości, przez 25–100 mi-
nut, a następnie wędzi się powtórnie dymem 
zimnym od 12 do 24 godzin. W czasie wędzenia 
kiełbasy powinny wisieć, a nie leżeć na ruszcie, 
gdyż w miejscach styku z innymi przedmiotami 
dym nie może skutecznie oddziaływać. Należy 
uważać, aby wskutek bezpośredniego doprowa-
dzenia gorącego dymu – temperatura procesu 
nie spowodowała gwałtownego wytapiania się 
tłuszczu i wody. Uwędzoną kiełbasę przechowuje 
się zawieszoną na drążku.

Przekąska, dodatek, farsz

Kiełbasa sama w sobie jest już wystarczającą zakąską. 
Najczęściej kroi się ją w cienkie plastry i nakłada na pie-
czywo z dodatkiem sałaty, pomidora lub ogórka. Można 
podawać ją jako przystawkę, wyłożoną na półmisek obok 
innych wędlin i serów. Suszone kiełbaski o niedużej śred-
nicy można jeść w całości, bez potrzeby krojenia. Bardzo 
popularne jest podawanie kiełbasy na ciepło. Można ją 
po prostu ugotować, podsmażyć z cebulą lub położyć na 
grillu. Pokrojona kiełbasa w talarki lub kostkę jest bar-
dzo częstym dodatkiem do sałatek, zapiekanek i różnych 
farszów. Wyrazista w smaku i łatwa do krojenia, świetnie 
nadaje się do jajecznicy, a także do dań gotowanych czy 
smażonych – jest wręcz niezastąpiona w bigosie, grochów-
ce czy fasolce na gorąco. W Polsce szczególnym uznaniem 
cieszy się biała kiełbasa podawana na Wielkanoc z sosem 
chrzanowym lub w żurku.

Polska kiełbasa to już międzynarodowa legenda, 
która na rynkach zachodnich rywalizuje ze słynnym 
niemieckim „bratwurstem” i jego odmianami. Pośród 
produkowanych w naszym kraju ponad 400 gatunków 
kiełbas, na szczególną uwagę zasługują produkty wędli-
niarskie posiadające unijne oznaczenia, takie jak Chro-
nione Oznaczenie Geograficzne: kiełbasa lisiecka, kieł-
basa piaszczańska, kiełbasa biała parzona wielkopolska 

oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność: kiełbasa 
krakowska sucha staropolska, kiełbasa jałowcowa sta-
ropolska, kiełbasa myśliwska staropolska oraz kabanosy 
staropolskie. Lista Produktów Tradycyjnych pokazuje, 
że w każdym regionie Polski można spotkać wyjątkowe 
kiełbasy. Dowodem na to jest wpis ponad 130 kiełbas, 
które bardzo często można spotkać na wszelkiego typu 
wydarzeniach kulinarnych o zasięgu lokalnym, regional-
nym i krajowym.

Wzrasta zainteresowanie kiełbasami, które są przygo-
towywane według tradycyjnych receptur, przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie, gdzie do ich wyrobu wykorzy-
stuje się surowce mięsne pochodzące z lokalnych hodow-
li. Dzięki temu zyskują one specyficzne walory smakowe, 
które są doceniane przez konsumentów. W Polsce dostęp-
nych jest wiele odmian kiełbas produkowanych fabrycz-
nie lub – co bardzo cieszy – przez małe, lokalne masarnie. 
Obecnie też samodzielny wyrób kiełbasy wiejskiej prze-
żywa swój renesans, gdyż wiele osób chce odżywiać się 
zdrowo, jak nasi dziadkowie.

dr inż. Dominik Orłowski, 
dr inż. Magdalena Woźniczko, WSEiZ w Warszawie

Fot. Dominik Orłowski,

Na zdjęciach od góry, z lewej kindziuk – woj. podlaskie, obok kiełbasa żarska –  woj. 
lubuskie, poniżej szczekocińska kiełbasa siekana na słomie pieczona  – woj. śląskie
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JAKOŚĆ,  
NIE ILOŚĆ

Proszówki nad Rabą to niewielka 
miejscowość leżąca niedaleko Bochni 
(woj. małopolskie). Blisko stąd  
do rezerwatu „Dębina”, położonego  
na skraju Puszczy Niepołomickiej. 
Utworzony w 1957 r. na powierzchni 
13,14 ha, słynie z rosnących tu wspa-
niałych, dwustuletnich dębów szypuł-
kowych o obwodach pni przekraczają-
cych nierzadko 300 cm. 

To tu, ponad 30 lat temu powstał 
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Henryk 
Kołdras, dzisiaj firma znana i ceniona 
na polskim rynku wędliniarskim. Zbu-
dowali ją Henryk, wówczas nastoletni, 
razem ze swoją mamą Kazimierą. Na 
początku, nieduży zakład branży mię-
snej przerabiał tygodniowo kilkanaście 
sztuk tucznika i taką samą liczbę bydła. 
Zatrudniał zaledwie kilku pracowników. 

Lokalny surowiec

Kolejne lata to czas intensywnego roz-
woju firmy. Zakład ma własną ubojnię, 
działa też część, w której dokonuje się roz-
bioru mięsa. Wzrosło zatrudnienie oraz 
ilość przerabianego surowca. Obecnie 

pracuje tu 80 osób, a produkcja 
tygodniowa sięga kilkudziesięciu 
ton wyrobu gotowego. Od same-
go początku mottem zakładu jest 
„Jakość, a nie ilość”. Dlatego tak 
ważne jest pochodzenie surowca 
używanego do produkcji. Rów-
nie ważne są receptura i metoda 
wytwarzania wędlin, które nie 
zmieniają się od kilkudziesięciu 
lat. 

Dzięki zaangażowaniu na-
szych dostawców oraz ich wielolet-
niemu doświadczeniu, prowadzi-
my skup żywca najlepszej jakości 
– mówi Henryk Kołdras – Na-
szymi głównymi dostawcami są go-
spodarstwa indywidualne z regio-
nu Małopolski, w których rolnicy 

dbają o dobrostan zwierząt. Chętnie 
służymy radą jak uzyskać najlepszy 
wynik produkcyjny, spełniający nasze 
wymagania jakościowe. To dzięki temu 
mamy pewność, że jakość naszych wy-
robów jest zawsze na najwyższym po-
ziomie. 

Wyroby firmy – a jest ich w ofer-
cie 150 – oraz mięso z własnego uboju 
sprzedawane są w sieci sklepów wła-
snych, jak również rozprowadzane 
wśród odbiorców całej południowej 
Polski. Dwa sklepy firmowe dzia-
łają w pobliskiej Bochni. Wszędzie 
„wędliny od Kołdrasa” mają swoich 
wiernych konsumentów.

W firmowym sklepie można kupić wyroby i mięso

Henryk Kołdras, właściciel ZPM
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Potwierdzona jakość

Jakość wędlin potwierdzona została między innymi 
przyznaniem kilku z nich certyfikatu systemu „Jakość 
Tradycja”. Firma może poszczycić się aż 4 wyrobami ze 
znakiem są to: Kiełbasa Wiejska od Kołdrasa, Salceson od 
Kołdrasa, Zwyczajna od Kołdrasa, Krakowska podsuszana 
od Kołdrasa 

Posiadanie tego znaku jest prestiżem. Zachowanie trady-
cji, pochodzenie surowca, a nade wszystko jakość gotowych 
wyrobów przyczyniły się do wzrostu sprzedaży w bardzo kon-
kurencyjnej branży – opowiada Henryk Kołdras – Konsu-

ment widząc wyrób oznakowany certyfikatem „Jakość Trady-
cja” ma gwarancję produktu pewnego pod względem smaku 
i pochodzenia. Z kolei dla firmy jest to dodatkowy argument 
podczas rozmów z nowymi kupcami. 

Wizytówka

„Gospoda nad Rabą” uważana jest za najlepszą wi-
zytówkę firmy. Organizowane są tu imprezy biznesowe, 
wesela i bankiety okolicznościowe. Znakomita kuchnia 
przyciąga coraz większe grono klientów, dla których wy-
roby firmy są gwarancją dobrego i smacznego jedzenia. 
Produkcja mięs i wędlin Zakładu Przemysłu Mięsnego 
Henryk Kołdras, spełnia wysokie wymogi jakości i bez-
pieczeństwa, narzucone przez Unię Europejską. 

Goście „Gospody nad Rabą” – opowiada właściciel – 
chwalą kuchnię, profesjonalną obsługę, atmosferę, chwile 
spędzone przy kominku, dobrą zabawę i wypoczynek. Sta-
ramy się spełnić kulinarne marzenia gości, by jak w starym 
polskim przysłowiu, przez żołądek trafić wprost do ich serc.

W menu są patery z wędlinami na przystawkę: kiełba-
sa wiejska, kabanosy, pasztet wieprzowy, salceson wiejski, 
polędwica wędzona, szynka tradycyjna… Na obiad moż-
na zjeść, krajaniec wieprzowy lub pieczony udziec wie-
przowy. 

„Gospoda” to także hotel. Warto z jego usług sko-
rzystać, tym bardziej, że w pobliżu jest wiele atrakcji tu-
rystycznych: wyciąg narciarski w Laskowej; kopalnie Soli 
w Bochni i Wieliczce; trasy piesze i rowerowe w Puszczy 
Niepołomickiej; stadnina koni w Proszówkach. Można też 
skorzystać z krytych pływalni w Proszówkach i Bochni, 
a jak wiadomo pływanie to świetny relaks po męczących 
zjazdach na nartach, wędrowaniu czy jeździe na rowerze.

Grażyna Kurpińska
Zdjęcia: 

archiwum ZPM Henryk Kołdras

Bogata oferta tradycyjnych wędlin

Wnętrza Gospody nad Rabą
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Wędliny 
ze znakiem 
i smakiem
Mościbrody to tradycyjna wieś 
położona w samym sercu Polski, 
w otulinie obszarów chronionych. 
W krajobrazie dominują pola, łąki, 
pastwiska, powietrze jest czyste, 
a otaczająca przestrzeń wciąż bliska 
naturze. 

W otoczeniu pól, łąk i pastwisk powstał w 1996 roku 
Zakład Mięsny „Mościbrody”. Ta rodzinna spółka po-
wołana została z zamiłowania do tradycji, z tęsknoty za 
smakiem polskich wędlin oraz chęcią podtrzymania staro-
polskiej sztuki kulinarnej. Przez ponad 20 lat firma zaspo-
kaja wymagające podniebienia kolejnych pokoleń świado-
mych konsumentów, ceniących jakość, tradycję i polską 
kuchnię. 

Lokalny surowiec

Zakład Mięsny Mościbrody Sp. 
z o. o. funkcjonuje na rynku ponad 
dwadzieścia lat. Realizowany jest peł-
ny  profil produkcyjny zarówno skup, 
jak i ubój trzody chlewnej, bydła, cie-
ląt, rozbiór i  konfekcjonowanie mię-
sa. Działa system kontraktacji bydła 
i trzody chlewnej.  Mięso produkowa-
ne przez Zakład Mięsny Mościbrody 
wyróźnia wysoka jakość oraz wysoka 
przydatność kulinarna i przetwórcza. 

Wędliny z Mościbrodów są wy-
twarzane z mięsa selekcjonowanego. 
Surowiec pozyskiwany jest z małych 

gospodarstw, dbających o dobrostan zwierząt, stosują-
cych Dobrą Praktykę Rolniczą Hodowlaną z wyłączeniem 
GMO. Zwierzęta są karmione metodą tradycyjną. 

Surowiec pochodzi od hodowców głównie z terenów 
Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny. Zakład ma upraw-
nienia do zakupu surowca pohodzącego od zwierząt 
z hodowli, w któryh zachowano klasyczne metody oraz 
zadbano o zbilansowane żywienie i dobrostan, a na etapie 
przetwórstwa wyeliminowano sztuczne dodatki popra-
wiające jakość mięsa. 

Miejscowi masarze

Wędliny z Mościbrodów: Kar-
czek wiejski, Kiełbasa polska, Kieł-
basa wiejska, Schab wiejski, Szynka 
wiejska oznaczone znakiem „Jakość 
Tradycja” wytwarzane są od wielu 
pokoleń przez mieszkańców gmin 
Wiśniew i Zbuczyn. Zamieszkujący 
tu rolnicy, powszechnie zajmowali się 
chowem trzody chlewnej rasy „wiel-
ka biała polska, polska biała zwisło-
ucha”. Zwierzęta były karmione we-
dług tradycyjnych wzorców, co miało 
duży wpływ na smak i jakość wytwa-
rzanych wyrobów wędliniarskich. 
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Tutejsze wędliny mają swoją historię i tradycję. Wyra-
biano je w małych, rodzinnych masarniach. Dowodem na 
to są wywiady, przeprowadzone u lokalnych masarzy: Jana 
Chojeckiego ze wsi Choja gm. Zbuczyn, Edwarda Bor-
kowskiego ze wsi Chromna gm. Zbuczyn oraz Krzysztofa 
Borkowskiego ze wsi Sołdy gm. Wiśniew. W obu gmi-
nach już w latach 50-ych pozyskiwane były tu najlepsze 
mięsa. Receptura wykonywania szynek, schabów, karcz-
ków i innych wędzonek szlachetnych przekazywana była 
z  pokolenia na pokolenie. Dawniej szlachetne wędliny 
były rarytasem, przygotowywanym 
na duże święta (Boże Narodzenie, 
Wielkanoc) oraz uroczystości ro-
dzinne (wesela, chrzciny). 

Rodzinna tradycja

We wsi Sołdy (gm. Wiśniew) 
działała masarnia, w której  produk-
cję prowadzono już na większą ska-
lę. Głównym mistrzem tej masarni 
był Marian Borkowski, który słynął 
w okolicy z wyrabiania smacznych 
wędzonek. Tradycję wytwarzania 

wędzonek przejął jego syn, który w latach 90-ych 
przeniósł masarnię do wsi Mościbrody. Tam, w bu-
dynkach po dawnym PGR, powstał Zakład Mięsny. 
Nadal są tu produkowane wędzonki tradycyjne wg 
receptury pana Mariana. 

Krzysztof Borkowski, syn Mariana, dba o zacho-
wanie ciągłości w sposobie wytwarzania produktów 
tradycyjnych z Mościbrodów.  Zakład kultywuje do-
bre tradycje jej wykonania z dbałością o lokalny suro-
wiec dobrej jakości i tradycyjną recepturę wędlin. Do 
dzisiaj najwyższej klasy produkty wędzone są w tra-
dycyjnych wędzarniach opalanych drewnem.

Zakład Mięsny w Mościbrodach, jako jedyny 
w Polsce, może się pochwalić wieprzowiną z rasy 
„wielka biała polska, polska 
biała zwisłoucha” – mięsem 
ze znakiem „Jakość Trady-
cja”. Zarówno wieprzowinę, 
jak i wędliny z ZM Mości-

brody można kupić w 34 sklepach 
firmowych oraz w niektórych dys-
kontach. 

Opracowała Grażyna Kurpińska
Zdjęcia 

Zakład Mięsny Mościbrody
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Poczuć smak 
dzieciństwa
Znana i popularna w Kielcach Piekarnia R. Dobro-
wolski działa nieprzerwanie od 1946 roku. Historia 
tej piekarni jest niezwykła, a budowało ją kilka poko-
leń rodziny Stasińskich i Dobrowolskich. Dzisiaj pro-
wadzi ją już trzecie pokolenie mistrzów piekarstwa.

Piekarnię założył piekarz Edward Stasiński, starszy 
Cechu Zjednoczonego Piekarzy, Młynarzy i Cukierni-
ków w Kielcach, dziadek dzisiejszego właściciela Ryszar-
da Dobrowolskiego. Edward swoją pierwszą piekarnię 
otworzył w Warszawie w 1936 roku. W 1939 roku po 
kapitulacji Warszawy wyjechał do Gowarczowa i tam 
przez całą wojnę aż do 1945 też piekł pieczywo. W 1946 
przeniósł się do Kielc i tu, przy ulicy 1 Maja, otworzył 
kolejną w swoim życiu piekarnię, która działa – w tym 
samym miejscu – do dzisiaj. Pieczywo wypiekane jest 
w tym samym ceramicznym piecu posta-
wionym przez Edwarda Stasińskiego, 
według jego receptur, niezmienio-
nych od 75 lat.

Piekarnia jest rodzinną firmą, 
spółką cywilną. Prowadzą ją Ry-
szard i Halina Bożena Dobro-
wolscy. Pani Dobrowolska nie 
tylko dba o jakość produ-
kowanego pieczywa, ale też 
o jego promocję. uczestniczy 
w targach, degustacjach. 
Jest członkiem Cechu Rze-
mieślników i Przedsię-
biorców Branży Spożyw-
czej w Kielcach, należy 
do Polskiej Izby Produktu 

Regionalnego i Lokalnego. Działa społecznie i cha-
rytatywnie, jest osobą znaną w środowisku rze-
mieślniczym. 

Chleby, bułeczki, chałki…

Pieczywo wypiekamy – 
mówi Halina Bożena Dobro-

wolska – według receptur 
dziadka niezmienionych 
od 75 lat. Produkujemy 

naturalne, tradycyjne pie-
czywo bez polepszaczy, spulchniaczy, 

Historia w zdjęciach zapisana

   Dobre praktyki



27

konserwantów i barwników, bez współczesnych 
dodatków do żywności. Najlepszym wyznaczni-
kiem jakości naszych wyrobów jest doskonała 
sprzedaż i zadowolenie klientów. Zatrudniamy 
19 osób w tym 7. piekarzy, z których 5. to mi-
strzowie piekarstwa. Brygadzista jest piekarzem 
w trzecim pokoleniu. 

Nasze produkty są najwyższej jakości. 
W ofercie mamy: pieczywo pszenne, pszenno-
-żytnie, razowe, wieloziarniste, graham;  a tak-
że coś na słodko: rogale, chałwy, słodkie bułki 
z naturalnymi składnikami (budyń, mak, ser, 
marmolada, jagody…). To nimi zajadają się nasi 
najmłodsi klienci. 

Dbającym nie tylko o zdrowie, ale i linię, polecamy 
chleb żytni, żytni razowy, który dostarcza energii na cały 
dzień, a zarazem błonnika, regulującego prawidłową 
pracę przewodu pokarmowego. Syci unikamy podjada-
nia między posiłkami. Warto dodać, że nasze pieczywo 
razowe ma też właściwości prozdrowotne. Zawiera kwas 
foliowy, żelazo, magnez, mangan, miedź, chrom, cynk, 
witaminę E, witaminy z grupy B, ze względu na niski 
indeks glikemiczny polecany jest w dietach ubogokalo-
rycznych. Może występować jako samodzielny artykuł 
żywieniowy. Uważamy go za naszą specjalność. 

Pieczywo z Piekarni R. Dobrowolski można kupić 
w kilku firmowych sklepach. Klienci kupują chleby, 
bułeczki, chałki i rogale, które przypominają im lata 
dzieciństwa, już utrwalone we wspomnieniach zapachy 
i smak.

         Nagrody i oznaczenia

O jakości pieczywa z Piekarni R. Dobrowolski świad-
czą wyróżnienia i nagrody. Wiele produktów wpisanych 
zostało na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną 

przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Chleb 
Żytni Kielecki posiada znak „Jakość Tradycja” co uwia-
rygodnia jego wyjątkowość. Wejście do systemu żywno-
ści wysokiej jakości jest nobilitacją produktu. Docenio-
na zostaje najwyższa jakość i to, że wciąż wytwarza się 
go według niezmiennej, minimum od 50 lat, receptury. 
Pani Halina Bożena dodaje: – Posiadanie tego znaku 
jest dla nas prestiżem, a dla klientów gwarancją jakości. 
Znak pomógł w zwiększeniu sprzedaży chleba żytniego 
kieleckiego, jest on najczęściej wybierany przez klien-
tów. Znak miał wpływ na wypromowanie tego wyjątko-
wego chleba.

Piekarnia może poszczycić się Srebrnym Medalem im. 
Jana Kilińskiego przyznawanym przez Związek Rzemio-
sła. Należy też wspomnieć, że pięciokilogramowe boch-
ny żytniego chleba apetyczne, pachnące, przygotowane 
na kwasie według tradycyjnej receptury przez Halinę 
Dobrowolską i jej zespół doświadczonych piekarzy, były 
wręczane Prezydentowi RP na kolejnych Dożynkach Pre-
zydenckich.

Anna Hertel
Zdjęcia: Piekarnia R. Dobrowolski

Trzykrotnie pięciokilogramowe bochny żytniego chleba przygotowane na kwasie 
według tradycyjnej receptury były wręczane Prezydentowi RP na Dożynkach Prezy-
denckich

Sklepowa witryna wizytówką jakości

Pani Halina Bożena Dobrowolska doskonale promuje wyroby 
piekarni
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Kasze zadomowiły się w polskiej kuchni setki lat 
temu. Były podstawą pożywienia. Jedli je bogaci 
i biedni, szlachta i chłopi.

W pierwszej polskiej kronice napisanej w latach 
1113-1116 mnich nieznanego pochodzenia i nazwiska, 
nazywany później Gallem Anonimem, wymienia wielu 
autorów, którzy w swych dziełach zamieszczają wzmian-
ki o polskich potrawach, obyczajach kulinarnych i bie-
siadach przy stole. Z opracowań tych wyłania się polski 
„styl kulinarny”, z wątkiem szlacheckim, mieszczańskim 
i chłopskim, w którym nie brakuje kaszy. Polak jawi się 
jako znawca i amator tego pożywienia. Teza głosząca, że 
podstawą słowiańskiego pożywienia były kasze, nie może 
budzić większych wątpliwości, jeśli się weźmie pod uwa-
gę, że podstawę ówczesnej gospodarki stanowiło rolnic-
two i uprawa wielu gatunków zbóż.

Na dworze króla Władysława Jagiełły niemal do każ-
dego posiłku podawano jagły, a czasem i mannę, choć 
była droga i uchodziła za pożywienie raczej wyrafino-
wane. Kaszka krakowska delikatna, drobna, uzyskiwana 
z odpowiednio zmielonej gryki – była ulubioną kaszą 
królowej Anny Jagiellonki, przysyłaną regularnie z Ra-
domska na warszawski dwór królewski. Z czasem kasze 

również trafiły „pod strzechy”, gdyż jako produkt tani 
i sycący stały się niezawodnym pokarmem ludzi nieza-
możnych. Dopiero król Jan III Sobieski po powrocie 
z Odsieczy Wiedeńskiej w 1683 roku wśród wielu róż-
nych trofeów przywiózł ziemniaki, które na polskim sto-
le szybko wyparły z jadłospisu kasze.

Jagły, manna, gryczana…

Spożycie poszczególnych gatunków kasz, wiązało się 
ze specyfiką upraw określonych zbóż w danym regionie 
Polski. Ilość konsumowanych kasz uzależniona była od 
lokalnej tradycji oraz rozwijającego się na danym obsza-
rze przemysłu kaszarskiego. Lepsze – a zwłaszcza delikat-
niejsze gatunki kaszy – można było uzyskać w młynach, 
wiatrakach i kaszarniach, co zwykle praktykowano przed 
świętami. Powszechnie używano do ich wyrobu prostych 
urządzeń domowych. Do wyrobu kasz (ziarna obłuskiwa-
ne – pęczak oraz ziarna rozdrobnione) w warunkach do-
mowych służyły „stępy”. Miały one prostą budowę i skła-
dały się ze „stępy właściwej”, czyli naczynia w kształcie 
wysmukłego moździerza, wydrążonego w klocu drewna, 
najczęściej sosny lub wykonanego z kamienia, do którego 
wsypywano ziarno oraz „stępora” – drewnianego (rzadko 

Kasze – skarby kulinarne

Golasy z kaszy gryczanej z serem z Łobaczewa Małego – woj. lubelskie Gołąbki z kaszy gryczanej i ziemniaków – woj. podkarpackie
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kamiennego) podłużnego ubijaka, służącego do rozdrab-
niania ziarna, który miał często na końcach powbijane 
kawałki żelaza, co ułatwiało obróbkę zbożowego surowca. 
Na polskich wsiach używano „stęp” w dwóch rodzajach: 
ręcznych i nożnych. 

Poszczególne gatunki zbóż, wykorzystywane do wyro-
bu kasz, wymagają obróbki wstępnej. Sposób preparowa-
nia oraz tłuczenia ziarna wpływa na jakość kaszy i rodzaj 
przyrządzanych z niej potraw. Obecnie, w Polsce więk-
szość kasz powstaje po przerobieniu ziaren zbóż: pszenicy, 
jęczmienia, gryki, owsa, prosa i kukurydzy. 

Kasza gryczana wytwarzana jest z nasion gryki zwy-
czajnej (Fagopyrum esculentum Moench) z rodziny rdesto-
watych. Otrzymywana jest z łuskanych nasion. W użyciu 
występuje: kasza gryczana prażona, czyli palona (całe ziar-
na lub ziarna łamane) oraz kasza gryczana niepalona, czyli 
biała (całe ziarna lub ziarna łamane oraz ziarna drobno 
łamane tzw. kasza krakowska), nazywana w Polsce także 
„hreczką” lub „tatarką”. Na Kaszubach nazywana jest „bu-
kwitą” lub „bukwitne krëpë”, a na Górnym Śląsku znana 
jest m.in. pod nazwą „poganka”, „pogańskie krupy” albo 
„czarne krupy”. 

Kasza jęczmienna powstaje z nasion jęczmienia zwy-
czajnego (Hordeum vulgare L.) z rodziny wiechlinowa-
tych. Otrzymywana jest z łuskanych nasion. W użyciu 
kulinarnym występują: pęczak (cały bez łuski lub obtacza-
ny, czyli bez łuski i polerowany, tzw. pęczak jęczmienny 
kujawski), kasza jęczmienna łamana „wiejska” (niepolero-
wana, obłuszczona, łamana i oczyszczona, jako drobna, 
średnia i gruba) oraz kasza perłowa „mazurska” (ziarna 
łamane podczas polerowania, drobne, średnie, grube lub 
prażone). Nazywana jest w zależności od regionu: „pę-
cak”, „pęczak”, „perlak” lub „pyszka”. 

Kasza jaglana jest wyrabiana z nasion prosa zwyczajnego 
(Panicum miliaceum L.) z rodziny wiechlinowatych. Otrzy-
mywana jest z łuskanych nasion i stanowi ważny produkt 
spożywczy w wielu regionach Polski. Kasza manna wy-
twarzana jest z nasion pszenicy zwyczajnej (Triticum aesti-
vum L.) lub pszenicy orkisz (Triticum spelta L.) z rodziny 

Kasza gryczana niepalona biała z Zabłocia – woj. lubelskie Gryz – kociewski deser – woj. pomorskie

 Pieróg – piróg biłgorajski – woj. lubelskie
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wiechlinowatych. Znana jako: „grysik”, „gryzka”, czy 
„krupki pszenne”. W użyciu występuje: kasza manna zwy-
czajna oraz kasza manna preparowana, tzw. błyskawiczna. 
Kasza kukurydziana jest wytwarzana z nasion kukurydzy 
zwyczajnej (Zea mays) z rodziny wiechlinowatych. Otrzy-
mywana jest z łuskanych i połamanych nasion. W użyciu 
kulinarnym występuje: kasza drobno mielona, tzw. grysik 
kukurydziany oraz kasza grubo mielona. 

Danie samodzielne, dodatek, a nawet deser

W regionalnej kuchni polskiej, różnego typu kasze są 
składnikiem wielu tradycyjnych potraw, zarówno o kon-
systencji rzadkiej, jak i zagęszczonej. Wykorzystywane są 
do przygotowywania zarówno dań samodzielnych oraz 
jako dodatki do innych potraw. Gotuje się z nich zupy, 
potrawy zagęszczane, wypieka wyroby piekarskie i cu-
kiernicze oraz sporządza desery. Kasze spożywane są na 
sypko, bez dodatków lub kraszone mlekiem, maślanką, 
masłem, słoniną, wędzonym boczkiem albo innym tłusz-
czem zwierzęcym. W okresie postów nadal używa się oleju 
roślinnego lub białego sera. Przyprawia się je rozmaitymi 
ziołami, grzybami, owocami oraz polewa sosami.

Na całym obszarze Polski gospodynie przyrządzają ka-
sze w mniej lub bardziej podobny sposób. Jednakże w nie-
których regionach znane są potrawy z kasz lub z ich do-
datkiem, które wyróżniają się swoją specyfiką. Na Liście 
Produktów Tradycyjnych można spotkać wyjątkowe „pe-
rełki” kulinarne, które często najpierw zostały docenione 
w trakcie ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo-Smaki Regionów”. Niewątpliwie należy do 
nich w woj. mazowieckim „sójka głowaczowska” lub „sój-
ka mazowiecka”, w woj. pomorskim „kiszka kaszubska/
cziszka kaszëbska” lub „gryz – kociewski deser”, w woj. za-
chodniopomorskim „hołubcie bielkowskie”, w woj. war-
mińsko-mazurskim „dzyndzałki z hreczką i skrzeczkami” 
lub w woj. opolskim „pieróg postny ze Starych Kolnii”. 
Na szczególną uwagę zasługuje w woj. świętokrzyskim 
„kasza jaglana gierczycka” oraz „kasza gryczana palona 
z Antoniowa”. 

W Polsce wschodniej, dużą popularnością cieszą się 
tzw. pierogi pieczone, czy też od nazwy nadzienia (kaszy) 
określane terminem „kasioki”. Pierogi z kaszami, głównie 
z jaglaną i gryczaną, popularne są szczególnie w woj. lu-
belskim oraz w woj. podkarpackim. Gołąbki nadziewane 
kaszami (gryczaną, jaglaną, jęczmienną) należą do bardzo 
popularnych potraw w tych częściach kraju. Stanowią one 
również tradycyjną potrawę wigilijną. 

Gospodynie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu do 
dziś znają wiele sposobów podawania kasz. Wyjątkową 
praktyką kulinarną, którą charakteryzuje ten obszar jest 
wciąż powszechny zwyczaj wypiekania w domach na ogół 
w prostokątnych blachach, tzw. „pierogów” z kaszy gry-
czanej lub jaglanej. Ze względu na przywiązanie do tra-

Holubcie bielkowskie – woj. zachodniopomorskie Kasza jaglana gierczycka – woj. świętokrzyskie

Podcos – woj. lubelskie
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dycji – nadal są bardzo często pieczone w piecach chlebo-
wych, opalanych drewnem, głównie z okazji uroczystości 
rodzinnych. Cieszą się również popularnością w okresie 
prac polowych, w żniwa czy wykopki. Przede wszystkim 
dlatego, że łatwo je podzielić, a koszt ich wytworzenia jest 
niski, gdyż większość składników pochodzi z przydomo-
wych gospodarstw.

Lepsza kasza, niźli…

Kasze są coraz bardziej popularne w codziennym ży-
wieniu człowieka. Należą do stosunkowo tanich produk-
tów spożywczych w porównaniu z innymi produktami, 
a ich niezaprzeczalne wartości odżywcze i zdrowotne po-

twierdzone są badaniami naukowymi. Kasze są bogatym 
źródłem węglowodanów. Ze względu na dużą zawartość 
skrobi kasze są dość kaloryczne, ale, co ważne, nie tuczą, 
dlatego są zalecane osobom będącym na diecie. Kasze za-
wierają cenny błonnik, który reguluje pracę jelit. Są źró-
dłem witamin z grupy B, kwasu foliowego oraz witaminy 
E. Kasze dostarczają głównie potasu, żelaza, magnezu, 
cynku, miedzi i manganu. 

Kaszę powinny jeść osoby z nadciśnieniem tętniczym 
oraz cierpiący na choroby serca i układu krążenia, gdyż 
mają dużo potasu i bardzo mało sodu (raczej ich nie so-
limy); diabetycy, ponieważ kasze zawierają dużo skrobi, 
która łagodnie podnosi poziom glukozy i insuliny we 
krwi; osoby żyjące w ciągłym napięciu i mające skłon-
ności do depresji, bo zawarte w ziarnach kasz witaminy 
z grupy B łagodzą objawy stresu, wspomagają pracę ukła-
du nerwowego, poprawiają pamięć i polepszają nastrój; 
osoby zagrożone anemią powinny jeść kaszę jaglaną lub 
gryczaną, zawierające żelazo, kwas foliowy i witaminę 
E, zapobiegające niedokrwistości; a także dzieci, osoby 
starsze, kobiety w ciąży i karmiące oraz rekonwalescen-
ci, bo kasze gotowane na sypko lub rozklejane są lekko 
strawne.

Kasze w rozmaitej postaci, czy to wytrawne, czy to na 
słodko każdy z nas doskonale zna od dzieciństwa. Goto-
wały je nasze babcie i mamy, a potem w sposób niezro-
zumiały, gdy w sklepach pojawiły się nowości kulinarne, 
jak chociażby rozmaite włoskie makarony lub azjatyckie 
ryże, o rodzimych kaszach zapomnieliśmy. Obecnie na 
gastronomicznej mapie Polski można zaobserwować, jak 
wraz z rosnącym zainteresowaniem tradycyjną, przeboga-
tą kuchnią polską, a szczególnie jej wersją roślinną, nasze 
cudowne kasze powracają w wielkim stylu. Wracamy do 
autentycznego kulinarnego źródła – co pokazuje regio-
nalne bogactwo rodzimej kuchni – kasze znów stały się 
modne, bo są proste w przygotowaniu i niedrogie, zdrowe 
i można z nich ugotować w zasadzie wszystko.

dr inż. Dominik Orłowski, 
dr inż. Magdalena Woźniczko, WSEiZ w Warszawie

Fot. Dominik Orłowski, Paweł Ochman

Kiszka kaszubska – cziszka kaszebska – woj. pomorskie Kolacz z jaglami z Perkowic – woj. lubelskie

Sojka mazowiecka – woj. mazowieckie
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Kasze od wieków są podstawą w kuchni wszystkich 
grup społecznych. Pod różną postacią podaje się je we 
wszystkich regionach Polski. Na Lubelszczyźnie, Podkar-
paciu, Kujawach, Mazowszu i Dolnym Śląsku…, na daw-
nych Kresach Wschodnich. 

Grodzieńskie kluski z ziemniaków i grysiku

● 200 g kaszy manny ● 1 kg mączystych ziemniaków ● 
1 łyżka suszonego majeranku ● sól i pieprz

Ziemniaki obrać i zetrzeć na tarce na najmniejszych 
oczkach. Przełożyć na sito wyłożone gazą lub lnianą ście-
reczką. Sito ustawić na misce. Przemieszać kilka razy łyżką 
i odstawić na 10 minut.

Ostrożnie wylać wodę, pozostawić na dnie skrobię. 
Dodać ziemniaki, kaszę, majeranek, sól i pieprz do sma-
ku. Wymieszać i odstawić na 20 minut.

Kluski formować między dwoma łyżeczkami, kłaść na 
wrzącą, osoloną wodę. Gotować na średnim ogniu około 
4 minut od wypłynięcia.

Małopolska hreczana baba ziołowa 

● 200 g kaszy gryczanej niepalonej ● 1 kg mączystych 
ziemniaków ● duży pęczek koperku ● duży pęczek natki 
pietruszki ● 2 duże cebule ● 3 łyżki oleju rzepakowego 
● 2 ząbki czosnku ● margaryna i bułka tarta do formy ● 
sól i pieprz

Kaszę przepłukać zimną wodą. Wsypać do garnka, do-
dać szczyptę soli i zalać 500 ml wody. Gotować na bardzo 
małym ogniu przez 10 minut pod przykryciem. Odstawić 
do wystudzenia.

Ziemniaki obrać, ugotować w osolonej wodzie, odce-
dzić, przecisnąć przez praskę. Wystudzić i połączyć z ka-
szą, przeciśniętym przez praskę czosnkiem, drobno posie-
kanym koperkiem i natką. Doprawić solą i pieprzem.

Cebule pokroić w drobną kostkę i zrumienić na oleju. 
Dodać do masy i wymieszać.

Formę do babki wysmarować margaryną i wysypać 
bułką tartą, wyłożyć masę, wyrównać wierzch. Piec 40 
minut w 180°C. Grzanie góra/dół. Półka poniżej środka.

Z gryczanej, jęczmiennej, manny, pęczaku
   SMACZNEGO
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Paniarochy

Ciasto: ● 400 g mąki pszennej uniwersalnej ● 200 ml 
gorącej wody ● szczypta soli

Mąkę połączyć z solą i wodą. Zagnieść elastyczne 
i miękkie ciasto. Odstawić na 30 minut. Cienko wałko-
wać. 

Farsz: ● 100 g drobnej kaszy jęczmiennej ● 300 g ki-
szonej kapusty ● ½ kg mączystych ziemniaków ● 2 duże 
cebule ● 3 łyżki oleju rzepakowego ● sól i pieprz

Kapustę drobno posiekać, włożyć do garnka. Wlać tyle 
wody, by przykryła kapustę. Gotować na małym ogniu 
przez 45 minut. Odcedzić i wystudzić.

Ziemniaki obrać, ugotować w osolonej wodzie, przeci-
snąć przez praskę i wystudzić.

Kaszy nie płukać. Wsypać do garnka, wlać ¾ szklanki 
wody i dodać szczyptę soli. Gotować na bardzo małym 
ogniu przez 10 minut pod przykryciem. Odstawić do wy-
studzenia.

Cebulę pokroić w drobną kostkę i zrumienić na oleju. 
Połączyć wszystkie składniki farszu. Doprawić solą i pie-
przem.

Wykrawać z ciasta krążki, nakładać farsz, sklejać 
i układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piec 
około 50 minut w 180°C. Środkowa półka. Grzanie góra/
dół. Powinny być lekko rumiane.

Podkarpackie gołąbki z kaszą manną 
i tartymi ziemniakami 

● 100 g kaszy manny ● 2 duże cebule ● 1 duża główka 
białej kapusty ● 3 łyżki oleju ● 1 łyżka majeranku ● sól 
i pieprz 

Z kapusty wyciąć głąb. Kapustę włożyć do dużego 
garnka, zalać wodą i sparzać liście. Oddzielać liście i ści-
nać grube nerwy.

Ziemniaki obrać i zetrzeć na największych oczkach 
tarki. Dodać kaszę.

Cebulę pokroić w drobną kostkę i zrumienić na oleju. 
Dodać majeranek. Całość dodać do ziemniaków. Dopra-
wić do smaku solą i pieprzem. Nie odlewać płynu.

Farsz nakładać na liście kapusty i ściśle zawijać. Ukła-
dać w garnku (najlepiej podłużnym). Wlać tyle wody, by 
przykryła gołąbki. Gotować na bardzo małym ogniu przez 
1,5 godziny.

   SMACZNEGO



SMAK I TRADYCJA34 grudzień 2021

Szupenia

● 200 g kaszy jęczmiennej grubej mazurskiej ● 200 g fa-
soli Jaś ● 2 duże cebule ● 20 liści pokrzywy ● 20 g sody 
oczyszczonej ● 1 łyżka suszonego majeranku ● 3 łyżki 
oleju rzepakowego ● sól i pieprz

Fasolę moczyć 10 godzin w 1 litrze zimnej wody z do-
datkiem 1 łyżki sody. Odcedzić, zalać nową porcją wody 
i gotować do miękkości (około 1 godziny). Odcedzić, 
a wodę zachować.

Kaszę przepłukać zimną wodą i wsypać do garnka. Do-
dać drobno posiekaną pokrzywę. Wlać 2 szklanki wody 
z gotowania fasoli i szczyptę soli. Gotować pod przykry-
ciem na bardzo małym ogniu przez 15 minut. Odstawić 
na 10 minut.

Dodać fasolę, majeranek i zrumienioną na oleju cebu-
lę. Doprawić do smaku solą i pieprzem.

Szydłowiecki kapucyn

● 100 g kaszy jaglanej ● 25 g suszonych borowików ●  
200 g kiszonej kapusty ● 2 szklanki soku z kiszonej kapu-
sty ● sól i pieprz

Borowiki zalać litrem zimnej wody i odstawić na 5 go-
dzin, po czym dodać drobno posiekaną kiszoną kapustę. 
Gotować na małym ogniu przez 1 godzinę.

Wsypać przepłukaną 3 razy gorącą wodą kaszę. Go-
tować jeszcze 15 minut. Następnie wlać sok z kiszonej 
kapusty, dodać sól i pieprz do smaku. Gotować jeszcze 
5 minut.

Wołyńskie kotlety z kaszy kukurydzianej 
i ziemniaków

● 100 g kaszy kukurydzianej ● 800 g mączystych ziem-
niaków ● 4 łyżki drobno posiekanego koperku ● 3 łyżki 
mąki ziemniaczanej ● sól i pieprz
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Ziemniaki obrać, ugoto-
wać w osolonej wodzie, odce-
dzić, przecisnąć przez praskę 
i wystudzić.

Do garnka wlać 350 ml 
wody, dodać kaszę i szczyp-
tę soli. Gotować 8 minut na 
bardzo małym ogniu. Często 
mieszać. Wystudzić i wymie-
szać z ziemniakami, koper-
kiem, mąką, solą i pieprzem 
do smaku.

Formować kotlety wilgot-
nymi dłońmi. Smażyć na ru-
miano z obu stron.

   SMACZNEGO

Powyższe przepisy pochodzą z książki 
Pawła Ochmana 

KASZE W ROŚLINNEJ KUCHNI 
REGIONALNEJ (Wyd. Marginesy). 

Autor zamieścił w niej tylko potrawy z kasz 
uprawianych i wytwarzanych w Polsce. Kasza 
jaglana z prosa, jęczmienna z jęczmienia, gry-
czana z gryki, kukurydziana z ziaren kukury-
dzy i manna z pszenicy, orkiszu czy płaskurki. 
Każdą z nich można podać na słodko i wytraw-
nie. Przygotowuje się z nich potrawy śniada-
niowe, podaje na obiad, kolację, podwieczorki. 
Na codzienny stół i na świąteczny. 
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W rytmie 
pór roku 

W numerze 33 „Smaku i Tra-
dycji” przedstawiliśmy wyjątkową 
książkę kucharską „Kuchnia górali 
gorczańskich – Ochotnica Dolna, 
Ochotnica Górna, Tylmanowa”, 
wydaną w 2019 roku przez Fun-
dację Wolna Republika Ochot-
nicka w gminie Ochotnica Dolna, 
w województwie małopolskim. 
Sukces wydawnictwa zachęcił pa-
nie z Ochotnicy Górnej, Dolnej 
i Tylmanowej do pracy nad ko-
lejnymi projektami, takimi jak 
„Gorczańskie smaki, góralskie 
nuty” w ramach programu „Et-
nopolska 2020”. Wydawane są 
albumy fotograficzne i monogra-
fie przyrodnicze. Wiosną 2021 r. 
ukazał się album fotograficzny 
„Gorce” – niezwykły reportaż 
przypominający rytm życia jednej wsi w rytmie zmian 
pór roku, „Dawna kuchnia górali gorczańskich w rytmie 
czterech pór roku” oraz „Zioła w kuchni górali gorczań-
skich” (2021). Ich niezaprzeczalną zaletą jest odwołanie 
do autentycznej tradycji regionu.

Placki z blachy i inne przysmaki 
„Dawna kuchnia górali gorczańskich w rytmie czterech 

pór roku”, według pomysłu i z komentarzami przewodni-
czącej KGW w Ochotnicy Górnej Janiny Król, zawiera 
181 autorskich opisów z barwnymi obrazami „zwykłych” 
potraw domowych oraz dań dla wegetarian, takich jak cha-

rakterystyczne dla 
regionu przysmaki 
mączne, zarów-
no te postne, naj-
prostsze, jak i świą-
teczne: rozmaite 
placki z blachy, 
podawane głównie 
na „juzynę” (pod-
wieczorek), piero-
gi, buchty, kluchy 
i kluski, ziemniaki 
pod najróżniej-
szymi postaciami, 
mięsiwa, ryby…

Placki z blachy na drożdżach

Składniki: 1 kg mąki, 5 dag drożdży, ok ¾ l wody, sól 
do smaku.

Drożdże rozpu-
ścić w niewielkiej 
ilości ciepłej wody. 
Wymieszać mąkę 
z wodą, dołożyć droż-
dże oraz szczyptę soli 
i wyrabiać, aby ciasto 
odchodziło od ręki. 
Odstawić w ciepłe 
miejsce do wyrośnię-
cia. Formować nie-
wielkie placki i piec 
na mocno rozgrzanej 
blasze (można rów-
nież upiec placki na 
patelni, bez tłuszczu).

Przepis: Maria Brzeźna, Ochotnica Dolna

Placki z blachy z tartych ziemniaków 

Składniki: 2 kg ziem-
niaków, sól do smaku.

Ziemniaki zetrzeć na 
tarce, następnie odcisnąć 
mocno przez gazę. Pozosta-
ły krochmal z wody dodać 
do masy z odrobina soli. 
Piec na płycie kuchennej 
pieca opalanego drewnem. 
Czas pieczenia jednego 
placka: 10-15 minut.

Przepis: Maria Hanula, 
Ochotnica Górna
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Placki z blachy z ziemniakami na sodzie 

Składniki: 1 kg mąki, 3 garści ziemniaków ugotowa-
nych, zmielonych, 1 l maślanki lub kwaśnego mleka, sól, 
1 łyżeczka sody, mąka 
do posypania.

Mąkę wsypać do 
miski, dodać sodę, wy-
mieszać. Dodać ziem-
niaki, wlewać maślan-
kę w takiej ilości, aby 
uzyskać ciasto dość 
luźne. Z twardego cia-
sta nie wyrosną placki. 
Następnie sformować 
małe kulki, rozwałko-
wać i piec powoli na 
blachach pieca niezbyt 
gorącego (można piec 
na patelni teflonowej). 
Placki podawać z ma-
słem lub skwarkami. Najlepiej smakują na ciepło.

Przepis: Zofia Piszczek, Tylmanowa.

Buchta z marmoladą
Składniki: 80 dag mąki, 6 dag drożdży, 15 dag masła, 

8 jaj, 15 dag cukru, 1 cu-
kier waniliowy, szczypta 
soli, mleko ile zbierze 
(ok. ½ litra), ½ kg mar-
molady.

Z drożdży, dwóch 
łyżek mąki, szczypty cu-
kru i łyżki mleka zrobić 
rozczyn. Jaja rozbełtać 
z cukrem, masło rozto-
pić. Do rozczynu dodać 
mąkę, jaja, sól, masło 
i zagnieść ciasto. Odsta-
wić do wyrośnięcia. Na-
stępnie ciasto podzielić 
na duże części i rozwałko-
wać w prostokąty. Przeło-

żyć marmoladą, pozwijać w rulony, zawinąć w papier do 
pieczenia. Piec około 30 minut w temperaturze 160 stopni.

Przepis: Zofia Piszczek, Tylmanowa

Sapka
Składniki: 3 l wody, 1 kg mąki, sól do smaku
Wodę zagotować i posolić. Na wrzątek wsypać mąkę 

i mieszać energicznie („rozfiyrlać"), żeby nie było grudek, 
zagotować. Można omaścić skwarkami, bryndzą ze śmie-
taną albo śmietaną,

Przepis: Maria Brzeźna, Ochotnica Dolna

Pstrągi smażone na maśle
Składniki: 4 sztuki pstrągów z potoku, 3 łyżki masła, 

1-2 łyżki mąki, sól do smaku.
Wypatroszone pstrągi lekko natrzeć sola i obtoczyć 

w mące. Na patelni rozgrzać masło. Pstrągi smażyć krótko, 
ok 5-6 minut z każdej strony (można smażyć bez mąki). 

Przepis: Janina Król, Ochotnica Górna.

W kuchni gramy w zielone

W odnawianiu tradycji zielarskich, takich jak odtwa-
rzanie receptur wykorzystujących zioła w kuchni, w natu-
ralnej medycynie czy do ozdabiania wnętrz przodują koła 
gospodyń wiejskich i wiejskie ośrodki kultury, lokalne 
stowarzyszenia. Coraz częściej zioła są tematem regional-
nych wydawnictw, tak więc album «Zioła w kuchni górali 
gorczańskich” – kontynuacja serii wydawnictw społeczno-
ści Ochotnicy Dolnej poświęconych dziedzictwu kulinar-
nemu regionu – wpisuje się w ten nurt. Publikację wydał 
Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej, a opracowała 
ilustracyjnie Lucyna Kozub.

W albumie znajdziemy 49 przykładów aromatycznych 
roślin pospolitych i nieco rzadszych, bylin i drzew, krze-
wów, pędów, owoców i nasion, kwiatostanów. Ten wykaz 
jest zarazem spisem przepisów użytkowego stosowania 
od stuleci ziół do celów kulinarnych. Przepisy wydobyły 
z rodzinnych tradycji, kredensów i starych kolekcji panie 
Maria Krzyśko, Agata Cieślik, Maria Ziemianek, Jadwiga 
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Czajka – związane z tylmanowskim Wiejskim Ośrodkiem 
Kultury, Kołem Gospodyń Wiejskich i miejscowym od-
działem Związku Podhalan. 

Potrawy przypisane są czterem porom roku, zgodnie 
ze starymi zwyczajami odżywiania się zgodnie z kalenda-
rzem, rytmem życia codziennego, odświętnymi okazjami 
i pracami w gospodarstwie. Część botaniczna albumu 
z opisami ziół i roślin dyplomowanej fitoterapeutki Aga-
ty Cieślik – jest uzupełniona wskazówkami praktycznymi 
odnośnie do ich stasowania. Uzupełnieniem jest urokliwa, 
przepełniona tzw. mądrością ludową unikatowa poezja 
zielarska, poświęcona każdej roślinie obecnej w lokalnej 
tradycji. Jest to zbiór oryginalnych wierszy wprost z ręko-
pisów Stanisławy Goldyn i Stanisławy Noworolnik – lu-
dowych poetek z Tylmanowej, których dorobek twórczy 
dopełnia nie tylko albumy fotograficzne, ale też kalenda-
rze i almanachy poetyckie. Każdej roślinie opisanej w al-
bumie towarzyszą tradycyjne przepisy kulinarne potraw 
wywodzących się z kuchni gospodyń ze wsi gorczańskich 
nad rzeką Ochotnicą i Dunajcem. 

Regionalne potrawy zdobią wiejskie i miejskie stoły, 
sycą głodnych, pobudzają chęć jedzenia – bo taki jest od-
wieczny pożytek z potraw wszelakich. Tradycje kuchni 
gorczańskiej są godne zapamiętania i bardzo przydatne 
także obecnie. Potrawy tylmanowskie uświetniają lokalne 
uroczystości świeckie i kościelne, festyny, przyjęcia we-
selne i chrzcielne. Jak podają autorki przepisów – są to 
dania proste, tanie, łatwe do przyrządzenia, a ozdobione 
smakiem i żywymi ziołami – są nieodłącznym elementem 
tradycyjnych i odświętnych posiadów za stołem. 

«Zioła w kuchni górali gorczańskich» – podkreśla Ta-
deusz Królczyk, wójt Ochotnicy Dolnej – [...] to kolej-
na pozycja w cyklu publikacji promujących dziedzictwo 
kulturowe...Tym razem prezentujemy – często w nowo-
czesnym ujęciu – wykorzystywanie niesamowitego daru 
jaki natura przekazała lokalnym mieszkańcom w postaci 
ziół i owoców leśnych ... Tutejsze łąki i pola do dziś nale-
żą do najbardziej dzikich, naturalnych i zróżnicowanych 
pod względem gatunkowym [...] łąki i lasy żywiły i leczyły 
naszych przodków. 

Zbiór i sprzedaż ziół zawsze wspomagały gospodarstwa 
wiejskie na nieurodzajnych górskich glebach. Mieszkańcy 
Tylmanowej i wielu innych osiedli w gminie Ochotni-
ca Dolna do dzisiaj są wierni zielarstwu, zioła są obecne 

w każdym domu, a wiedza o nich pielęgnowana i przeka-
zywana z pokolenia na pokolenie.

Kwiaty akacji w cieście
Składniki: kiście kwiatów 

akacji, 1 jajko, 1 szklanka 
mleka, 0,75 szklanki mąki, 
szczypta soli, olej do smaże-
nia, cukier puder do posypa-
nia.

Kwiaty akacji wkładamy 
do miski z zimną wodą. Na-
stępnie mieszamy, otrząsamy 
z nadmiaru wody i osusza-
my na papierowym ręczniku. 
Składniki na ciasto miksuje-
my na gładką masę. Rozgrze-
wamy olej. Kwiaty maczamy 
w cieście, trzymając za ogo-
nek kładziemy na patelnię 
i smażymy na złoty kolor. Po usmazeniu oprószamy cu-
krem pudrem.

Napar ze skrzypu 
Skrzyp, przegotowana woda
Skrzyp zalewamy przegotowa-

ną gorącą wodą, ale nie wrzątkiem. 
Zaparzamy pod przykryciem kilka 
minut.

Oliwa ze stokrotki 
pospolitej 
1 szklanka kwiatów stokro-

tek, 1 szklanka oleju lub oliwy
Napełniamy słoik kwiatami 

stokrotek i zalewamy olejem 
lub oliwą. Słoik zamykamy 
i odstawiamy na 5-6 tygodni. 
Codziennie wstrząsamy. Po tym 
czasie oliwę przecedzamy przez 
gazę. Przechowujemy w chłod-
nym, ciemnym miejscu.

Wydawnictwo „Zioła w kuchni górali gorczańskich” wspomógł Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Żmudną dokumen-
tację fotograficzną trwającą ponad rok, od wczesnej wiosny do późnej jesieni na górskich łąkach 
kośnych i polach uprawnych, enklawach zarośli śródpolnych, wykonała Lucyna Kozub. Zioła były 
zbierane przez uczestników warsztatów zielarskich, przetwarzane i fotografowane oraz włączone 
do zbiorów pokazowych.

Tekst: Tomasz Kowalik, fot.: Lucyna Kozub
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Pierwszy w Polsce system jakościowy 
dla produktów tradycyjnych

System „Jakość Tradycja” służy wyróżnianiu produktów żywnościowych 
wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych 

Gwarancja i pewność
Jakość produktu: do systemu są przyjmowane wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikającej z ich 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

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