SMACZNE MAZOWSZE
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Województwo

M azow i ec k i e

Mazowsze to głównie nizinny krajobraz, sięgające horyzontu pola i łąki. Ciekawe przyrodniczo są rozlewiska Narwi i Bugu, Kampinoski Park Narodowy, fragmenty dawnej Puszczy Kurpiowskiej, a w okolicach Płocka Brudzeński Park Krajobrazowy. W regionie zachowało się wiele dworków i drewnianych niewielkich
kościołów, żywa pozostaje sztuka ludowa i folklor. Częścią tradycji kulturowej są
kulinaria - w przypadku Mazowsza nie ma jednego produktu kulinarnego typowego dla regionu. Aktualne województwo obejmuje bowiem ziemie o odmiennych tradycjach. Jest „rdzenne Mazowsze”, Mazowsze Północne (Stare Mazowsze),
Podlasie i część Małopolski. Najbardziej wyraziste są Kurpie, do dziś zachowujące
m.in. przywiązanie do tradycji kulinarnych.
Smaki wschodniego Mazowsza, jego części na granicy z Podlasiem, ukształtowały się przez wpływ na kuchnię staropolską zwyczajów litewskich, białoruskich,
tatarskich i żydowskich. Turyści mogą je poznać dzięki szlakowi kulinarnemu
„Mazowiecka Micha Szlachecka” wiodącemu przez miasteczka i wsie położone
wokół Siedlec i Sokołowa Podlaskiego. W obiektach znajdujących się na szlaku
organizowane są warsztaty kulinarne, pokazy rękodzieła i wydarzenia kulturalne.
Odbywają się degustacje dań i nalewek, a jednym z elementów oferty jest również zwiedzanie zabytkowej gorzelni w Krzesku, gdzie produkuje się wódkę Chopin. Staropolskich smaków można spróbować w Pałacu w Patrykozach, a także
we Dworze Mościbrody, który słynie daniami z karpi i innych ryb słodkowodnych
z własnych stawów liczących 18 ha powierzchni. Pyszne są tam również tradycyjne
wędliny, dziczyzna i pasztety przygotowywane według dawnych receptur kuchni
staropolskiej. W Mościbrodach można trafić na warsztaty kulinarne pokazujące
dania z karpiem mościbrodzkim i czosnkiem latowickim.
W restauracji „Zaścianek” w Siedlcach i w okolicznych gospodarstwach agroturystycznych serwuje się tradycyjne dania o wiejskim rodowodzie i lokalne przysmaki m.in. pierogi szlacheckie z ziemniakami i boczkiem, pierogi z kaszą, babciny
zraz wołowy, pyzy z mięsem, żurek staropolski z chrzanem, pieczeń z jelenia.
Na mazowieckim szlaku kulinarnym nie brakuje atrakcji turystycznych. Przebiegają tędy m.in. Wielki Gościniec Litewski i Szlak Unitów Sokołowskich.
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Twaróg tłusty garwoliński
Twarogi wytwarzane są z poszanowaniem tradycyjnych metod produkcji,
przy użyciu naturalnych surowców, a ich smak rozpoznawalny przez konsumentów i wielokrotnie wyróżniany nagrodami. Tradycyjny charakter podkreśla kształt twarogów – mają kształt klinka, od lat formowanego ręcznie, przy
użyciu woreczków.
Surowiec pochodzi od stałych dostawców, z własnej bazy surowcowej. Gospodarstwa, od których pozyskiwane jest mleko przestrzegają dobrostanu
zwierząt i zasad Dobrej Praktyki Hodowlanej. Krowy karmione są paszami
wyprodukowanymi w gospodarstwach zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą
bez GMO
Producent: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie
Ul. Ogrodowa 17, 08-410 Wola Rębkowska
e-mail: osm@osmgarwolin.pl

Twaróg półtłusty garwoliński
Twarogi wytwarzane są z poszanowaniem tradycyjnych metod produkcji,
przy użyciu naturalnych surowców, a ich smak rozpoznawalny przez konsumentów i wielokrotnie wyróżniany nagrodami. Tradycyjny charakter podkreśla kształt twarogów – mają kształt klinka, od lat formowanego ręcznie, przy
użyciu woreczków.
Surowiec pochodzi od stałych dostawców, z własnej bazy surowcowej. Gospodarstwa, od których pozyskiwane jest mleko przestrzegają dobrostanu
zwierząt i zasad Dobrej Praktyki Hodowlanej. Krowy karmione są paszami
wyprodukowanymi w gospodarstwach zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą
bez GMO
Producent: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie
Ul. Ogrodowa 17, 08-410 Wola Rębkowska
e-mail: osm@osmgarwolin.pl

Twaróg tłusty, półtłusty, chudy z Kosowa Lackiego
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim rozpoczęła działalność w 1926 roku. Zlokalizowana jest w rejonie Nadbużańskiego Parku
Krajobrazowego, w regionie posiadającym naturalne warunki dla rozwoju
mleczarstwa, charakteryzuje się bowiem brakiem przemysłu i dobrze rozwiniętym rolnictwem z długą tradycją mleczarską. Produkty spółdzielni
powstają na bazie surowca najwyższej jakości od sprawdzonych, stałych
dostawców. Twarogi z Kosowa Lackiego mają cechy domowych, dlatego
cieszą się dużą popularnością wśród konsumentów.
Producent: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim
ul. Parkowa 2, 08-330 Kosów Lacki
e-mail: sekretariat@osmkosow.pl
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Majonez Białuty
Produkowany jest ze świeżych jaj kurzych według tradycyjnej receptury,
bez dodatku konserwantów i polepszaczy smaku. Stosowany w jego produkcji tradycyjny dla regionu dodatek musztardy zapewnia mu oryginalny
smak. Wysoka jakość tego majonezu i jego popularność wśród konsumentów wynika z rygorystycznego przestrzegania zasad technologicznych unowocześnienie produkcji w najmniejszym stopniu nie zmniejszyło tradycyjnych cech tego produktu.
Producent: BIAŁUTY Spółka z o.o., Białuty
e-mail: sekretariat@bialuty.com.pl

Sok jabłkowy zagęszczony
Sok jest uzyskiwany w procesie tłoczenia na zimno z jabłek tradycyjnych
odmian. Sok zachowuje maksymalną ilość witamin, ponieważ pasteryzowany jest w niskich temperaturach (około 85˚C), a więc jest sokiem o minimalnym stopniu przetworzenia. Zagęszczenie przedłuża jego świeżość
i tradycyjną funkcjonalność. Wysoka jakość i popularność wśród konsumentów wynika także z rygorystycznego przestrzegania zasad technologicznych i niestosowania konserwantów i polepszaczy smaku. Unowocześnianie produkcji nie wpłynęło w najmniejszym na tradycyjne cechy
produktu, czyli jego smak konsystencję czy barwę.
Producent: BIAŁUTY Spółka z o.o. Białuty
e-mail: sekretariat@bialuty.com.pl

Sok jabłkowo-wiśniowy
Sok jabłko-gruszkowy
Sok jabłkowo- buraczany
Świeży sok marchwiowy
Sok jabłkowo- buraczany
Soki wytwarzane w tej od czterech pokoleń prowadzonej firmie tłoczone
są z jabłek tradycyjnych starych odmian, metodą na zimno i pasteryzowane w niskich temperaturach (około 85˚C). Są zatem sokami o minimalnym
stopniu przetworzenia, zachowującymi maksymalną ilość witamin. Tłoczone z wyselekcjonowanych, zdrowych owoców i warzyw, bez dodatku wody
czy cukru. Wysoka jakość i popularność tych soków wśród konsumentów
wynikają z rygorystycznego przestrzegania zasad technologicznych i niestosowania konserwantów i polepszaczy smaku.
Producent: ACTIV Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny Belsk Duży
05-622 Belsk Duży, Kozietulskiego 17
e-mail: activ@activ.com.pl

produkty ze znakiem
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Chleb Ratuszowy z Siedlec
Chleb Ratuszowy z Siedlec to gruboziarnisty chleb razowy żytni produkowany całkowicie na naturalnym, samodzielnie wytwarzanym zakwasie
żytnim. Wytwarzany jest w rodzinnej piekarni w Siedlcach prowadzonej
nieprzerwanie od 1930 r. - przez trzecie już pokolenie. Chleb ten jest wytwarzany według starych przedwojennych receptur, ciasto wyrabiane w technologii wielofazowej (wielogodzinne wyrabianie i fermentacja ciasta żytniego), wypiekane w tradycyjnym piecu ceramicznym.
Producent: Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy s,c., Siedlce
08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 12
e-mail: piekarnia@ratuszowasiedlce.pl

Mąka Szymanowska pszenna typ 480
Młyn w Szymanowie był pierwszym, który wprowadził na rynek mąkę paczkowaną z własnym znakiem firmowym w opakowaniach jednokilogramowych. Była to Mąka Szymanowska pszenna typ 480. Ziarno do przemiału
pochodzi wyłącznie z pszenicy skupowanej od krajowych producentów
rolnych, którzy przy uprawie zbóż stosują Zasady Dobrej Praktyki Rolniczej
i jest wolne od GMO i bez dodatków chemicznych. „Mąka Szymanowska”
już w okresie międzywojennym cieszyła się dużą popularnością o czym
mogą świadczyć reklamy ówczesnych placówek handlowych „wabiących”
konsumentów posiadaniem w sprzedaży „Mąki Szymanowskiej’. Obecnie
mąka ta jest wyróżniana przez konsumentów jako tradycyjny wyrób wysokiej jakości. Ponieważ uzyskiwana jest poprzez rygorystyczne przestrzeganie procedur technologicznych oraz poddawaniu badaniom laboratoryjnym każdej partii wyrobu dla zapewnienia powtarzalnej wysokiej jakości.

Producent: POLSKIE MŁYNY S.A. Zakład Produkcyjny Szymanów
w Teresinie, Młyn Szymanów

Olej rzepakowy tłoczony na zimno
Rzepak zaczęto uprawiać w Polsce już w XVI wieku. Olej rzepakowy jest
jednym z najbardziej popularnych, a jednocześnie najbardziej rodzimym
i tradycyjnym olejem. Winniki to wieś w gminie Nasielsk, 50 km na północ
od Warszawy.. Tradycyjnie uprawiano tu rzepak, głównie ozimy, z którego
następnie wybijano olej na zimno. Krzysztof Kowalski kontynuuje rodzinne
tradycje - tłoczy olej rzepakowy na zimno z nasion pozyskiwanych z własnego gospodarstwa rolnego. Wykorzystuje maszynę z lat 60. ubiegłego
wieku. Olej rzepakowy tłoczony na zimno jest obecnie coraz bardziej ceniony nie tylko ze względu na swoje walory smakowe, ale również wysokie
wartości odżywcze.
Producent: Gospodarstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Krzysztof Kowalski, 05-190 Winniki 18, tel.: 661 584 558
e-mail: biuro@olejekowalski.pl, www.olejekowalski.pl
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Powidła śliwkowe
Konsystencja tych powideł jest gęsta, zdarzają się fragmenty miąższu
owoców i skórki. Dobrze się smarują. Mają słodko-kwaśny smak, charakterystyczny dla powideł, z posmakiem karmelu. Mają harmonijny, łagodny,
charakterystyczny dla powideł śliwkowych zapach. Utrzymuje się on cały
czas po otwarciu opakowania.
Producent: KROKUS Przetwórnia Owoców i Warzyw Czesław Caryk,
Pająków 25 B, 26-704 Przyłęk
e-mail: maria.wojcik@przetwory.com
Kolor: PANTONE 476 C

Konfitura poziomkowa
Owoce smażone w miodzie lub cukrze, czyli prototyp konfitur, wymieniane są już w zapiskach z dworu królowej Jadwigi i przewijają się w dziejach jako smakołyki na pańskich stołach. Czartoryscy w Puławach podawali
konfitury na podwieczorki. Leon Dembowski wspomina, że konfitury były
nieodłącznym elementem życia towarzyskiego na puławskim dworze i nie
tylko.
Poziomka i jej przetwory od wielu pokoleń są obecne w naszej kuchni,
stając się naszym dziedzictwem kulinarnym. Przetwórnia Krokus jest jedną
z niewielu firm, która kontynuuje produkcję tradycyjnych polskich konfitur.
Owoce smażone są w cukrze bez dodatku związków żelujących i kwasku
cytrynowego. Dzięki temu udaje się wyprodukować m.in. tak wspaniałą,
aromatyczną, o tak pięknej barwie konfiturę poziomkową.
Producent: KROKUS Przetwórnia Owoców i Warzyw Czesław Caryk,
Pająków 25 B, 26-704 Przyłęk
e-mail: maria.wojcik@przetwory.com
Kolor: PANTONE 476 C

Kompot wiśniowy
Do produkcji kompotu wykorzystywane są wiśnie łutówki, ponieważ
świetnie nadają się do takich przetworów. Kompot jest ciemnoczerwony
z przebarwieniami charakterystycznymi dla wiśni, słodko-kwaśny. Maria
Ochorowicz –Monatowa w swojej książce kucharskiej podkreślała walory
odżywcze kompotów: „Kompoty przyczyniają się do regularnego trawienia
i odnowienia zepsutych soków krwi w naszym organizmie i dlatego powinny być podawane codziennie do stołu.”
Producent: KROKUS Przetwórnia Owoców i Warzyw Czesław Caryk,
Pająków 25 B, 26-704 Przyłęk
e-mail: maria.wojcik@przetwory.com
Kolor: PANTONE 476 C

produkty ze znakiem
7

Jabłka z Borzęcina
Z powiatu grójeckiego pochodzi około 40 % krajowej produkcji jabłek.
Sadownicy, członkowie grupy producentów owoców „La Sad”, posiadający gospodarstwa sadownicze na terenie gminy Błędów i okolic w powiecie
grójeckim prowadzą integrowaną produkcję jabłek tradycyjnych polskich
odmian. W uprawie sadów specjalizują się od pokoleń. Mikroklimat tych
okolic nadaje jabłkom wyjątkowy smak. W uprawie rygorystycznie przestrzegane są normy dotyczące stosowania środków ochrony roślin, zaś
wieloletnie doświadczenie sadowników sprawiają, iż jabłka z gminy Błędów cieszą uznaniem konsumentów w Polsce i na świecie a gmina nie bez
przyczyny zwana jest największym sadem Europy.
Producent: Grupa Producentów Owoców La-sad spółka z o.o.
Borzęcin 5, 05-620 Borzęcin
e-mail: biuro@la-sad.pl

Sok jabłkowy Fruti
Owoce wykorzystywane do produkcji soku pochodzą w całości z sadów grupy producentów La- sad znajdujących się w gminie Błędów i okolicach. Sok tłoczony jest na zimno, z odmian jabłek o co najmniej 50 letnim
rodowodzie, pasteryzowany w niskich temperaturach (około 86˚C), dzięki
czemu zachowuje maksymalną ilość witamin. Jest sokiem o minimalnym
stopniu przetworzenia, wyciskany ze świeżych owoców. Nie zawiera środków konserwujących. 1 litr soku uzyskiwany jest z około 1,6 kg owoców.
Wszyscy członkowie grupy producentów posiadają Certyfikat Integrowanej Produkcji.
Producent: Grupa Producentów Owoców La-sad spółka z o.o.
Borzęcin 5, 05-620 Borzęcin
e-mail: biuro@la-sad.pl

Gruszka w syropie
Do jej produkcji wykorzystywana jest gruszka odmiany konferencja.
Została wyhodowana w 1884 roku w Anglii, w Polsce rozpowszechniła się
w latach 70. Gruszki tej odmiany są wydłużone, wrzecionowate, mają stosunkowo cienką i miękką skórkę, obierają się łatwo i dokładnie, bez uszkodzeń. Miąższ jest jasny, słomkowy, delikatny, bardzo słodki i soczysty. Firma
Krokus zdecydowała się na konferencję ze względu na jej walory wizualne
i smakowe, które zostają zachowane także w produkcie gotowym.
Producent: KROKUS Przetwórnia Owoców i Warzyw Czesław Caryk,
Pająków 25 B, 26-704 Przyłęk
e-mail: maria.wojcik@przetwory.com
Kolor: PANTONE 476 C
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Syrop żurawinowy
Syrop jest ciemnoczerwony, gęsty, o smaku słodkokwaśnym. Zawiera nie
mniej niż 51% soku żurawinowego. Owoce żurawiny mają w składzie naturalny kwas benzoesowy, dlatego doskonale się przechowują i dawnych
wiekach zimą wzbogacały dietę. Kisiel żurawinowy to potrawa podawana
tradycyjnie na wigilię na terenach wschodniej Polski i na Białorusi. Z syropu
można zrobić pyszny kisiel.
Producent: KROKUS Przetwórnia Owoców i Warzyw Czesław Caryk,
Pająków 25 B, 26-704 Przyłęk
e-mail: maria.wojcik@przetwory.com
Kolor: PANTONE 476 C

Ketchup z przetartych pomidorów
Ketchup jest tradycyjnym polskim produktem, a ten z KROKUSA powstaje według przepisu z 1895 r. W składzie są pomidory, świeża cebula od
lokalnych rolników, ocet spirytusowy, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz
i papryka chili. Cebula jest rozgotowana i przetarta. W firmie przygotowuje się też wyciągi z ziela angielskiego, pieprzu i liścia laurowego na occie.
W keczupie nie ma skrobi modyfikowanej, dzięki czemu jest to produkt
bezglutenowy

Producent: KROKUS Przetwórnia Owoców i Warzyw Czesław Caryk,
Pająków 25 B, 26-704 Przyłęk
e-mail: maria.wojcik@przetwory.com
Kolor: PANTONE 476 C

Smalec staropolski ze skwarkami – AgroTop
W Smalcu Staropolskim ze skwarkami oprócz specjalnie dobranego tłuszczu znajdują się przyprawy naturalne. Smalec nie zawiera konserwantów,
polepszaczy czy stabilizatorów. Wysmażany jest na patelniach, metodą wsadową, stosowaną do smażenia w latach 80. XX w. Cały proces odbywa się na
patelniach o pojemności około 350 kg i jest obserwowany przez pracownika,
który przerywa smażenie po uzyskaniu idealnej konsystencji skwarek i osiągnięciu odpowiedniego smaku i zapachu. Surowcem jest tłuszcz pochodzący z obróbki karku, łopatki i szynki wieprzowej, a słonina pochodzi od ras
polskich tzn. Wielkiej Białej Polskiej, Białej Polskiej Zwisłouchej, Puławskiej,
Złotnickiej Białej i Pstrej, karmionych paszami nie zawierającymi GMO.

Producent: Agro-Top Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Sp. z o.o. ul. Kościuszki 15, 08-112 Wiśniew

produkty ze znakiem
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PERŁY MAZOWSZA
Wiele produktów z województwa mazowieckiego otrzymało główną nagrodę
„PERŁA” w konkursie organizowanym przez Polską Izbę Produktu Regionalnego
i Lokalnego. Mazowsze uczestniczy w konkursie od jego pierwszej edycji. W dwuetapowym konkursie mazowiecki finał regionalny organizowany jest we współpracy
z Samorządem Mazowsza pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną i tradycyjną istnieje od 18 lat, a od 2006 głównym jego organizatorem jest
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego przy współpracy Związku Województw RP i samorządów regionalnych. Najwyższą nagrodą, przyznawana przez
Krajową Kapitułę Konkursu jest statuetka „Perła”.
Głównym celem konkursu jest identyfikacja i promocja polskich produktów
regionalnych, osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi
samymi metodami i według tych samych receptur. Ważne było znalezienie i zachowanie narodowych specjałów, zanim odejdą w zapomnienie, wyparte przez „szybką” przemysłową żywność. Istotne także było zachęcanie mieszkańców obszarów
wiejskich, zwłaszcza tych o niekorzystnych warunkach gospodarowania, do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu, a także – po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej – przygotowanie ich producentów do ubiegania się o ochronę zgodną
z ustawodawstwem unijnym.
W 2008 roku poszerzona została formuła konkursu przez wprowadzenie „części
gastronomicznej” czyli kategorii „Dania i potrawy regionalne z wykorzystaniem lokalnych, tradycyjnych surowców oraz przyrządzane według tradycyjnych receptur”.
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Produkty i potrawy z województwa mazowieckiego,
które otrzymały nagrodę „Perły” w konkursie
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”:

2001

Sójki mazowieckie – Anna Kotuniak oraz Piwo kozicowe – Elżbieta Barwińska;
2003
Kiełbasa jałowcowa nożem krojona – Elżbieta Bajszczak;
2005
Sery podpuszczkowe – Honorata Cieślak;
2006
Kiełbasa jałowcowa swojska – Małgorzata Dąbrowska.
Mąka pszenna podlaska Krzysztof Kluczyński „Eko-Mega” Podlaski Młyn Wodny;
2007
Miód Kurpiowski – Teresa Niedźwiedzka Pasieka Niedżwieccy;
2008
Mazowieckie Obwarzanki Odrzywolskie – Jan Bińkowski (produkt);
Podglebiaki – Gospodarstwo „Eko turystyczne” Małgorzata Dąbrowska i Wanda Arcikiewicz (potrawa);
2009
Polędwiczki wędzone podsuszane – Krystyna Marcyjańska (produkt);
Golonka faszerowana z grzybami – KGW w Rudce
(potrawa);
2010
Makaron Radziwiłłowski – Wioletta i Dariusz Marcinowscy;
2011
Fafernuchy – Halina Witkowska (produkt), Likier Radziwiłłowski – Wioletta i Dariusz Marcinowscy Gospodarstwo Rolne (produkt);
Dworski rosół z kapłona – Wioletta i Dariusz Marcinowscy Gospodarstwo Rolne (potrawa);
2012
Piwo Ciechan miodowe – Browar Ciechan Sp. z.o.o. oraz
kiełbasa mazowiecka podsuszana – Sura-POL Zakład
Przetwórstwa Mięsnego Paweł Surażyński (produkty);
Zupa opieńkowa i gołąbki – Adriana i Jacek Machnacz
„Młyn Gąsiorowo” (potrawa);

Sójki mazowieckie (2001)

Polędwiczki wędzone podsuszane (2009)

Fafernuchy (2011)

Zupa opieńkowa (2012)
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Szynka dębowa z tynki (2013)

Masło klarowane (2014)

2013
Szynka dębowa z tynki – Martyna Częścik
oraz Słoneczny olej lniany – Krzysztof Kowalski (produkty);
Zupa grzybowa z kluseczkami i zegrzyński
sandacz zapiekany w śmietanie na warzywach z pietruszkową posypką – Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego, Anna
Gajewska, Teresa Krzyczkowska i Janina Jakubowska (potrawy);
2014
Masło klarowane Wioletta i Dariusz Marcinowscy oraz korowaj weselny Anna Szpura
(produkty);
Policzki wołowe w sosie grzybowym z rwakami Adrianna Machnacz „Młyn Gąsiorowo” (potrawy);
2015
Skołatowska szynka dziedzica – Artur Zarzycki, Miód wielokwiatowy nadwkrzański – Gospodarstwo Pasieczne Wojciech
Piotrkowski, Olej rzepakowy Kesslera –
Gospodarstwo Rolne Franciszek Kessler
(produkty);
Galaretka z czarnej porzeczki – Anna Goliszewska (2018)
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Ser turski (2016)

Zupa z grzybów z kwasem z kiszonej kapusty
Zawijak gęsi z opiekanymi warzywami (2018)

Chleb Ratuszowy z Siedlec (2017)

Olej rzepakowy tłoczony na zimno (2017)

Medaliony z polędwiczek wieprzowych z kozim serem, wędzoną szynką i kaszą –
Gospodarstwo agroturystyczne Zagroda Edukacyjna Ewa Mitowska (potrawy);
2016
Ser turski – Tomasz Rachocki „Turska Dolina” (produkt);
Kurpiowska zupa kurkowa i Kugiel z żeberkami – Restauracja „Kugiel” z Ostrołeki,
Aneta Kurpiewska i Wioletta Skrzecz (potrawy);
2017
Kaszanka gryczana – Wyrób Wędlin Tradycyjnych Adam Węgłowski, Chleb Ratuszowy z Siedlec – Piekarnia Ratuszowa Dariusz Radzikowski Wojciech Radzikowski
s.c., Olej rzepakowy tłoczony na zimno – G.P-H-U „KOWALSKI” Krzysztof Kowalski (produkty);
2018
Galaretka z czarnej porzeczki – Anna Goliszewska oraz Powidła Olenderskie – Andrzej Ciołkowski (produkty);
Zupa z grzybów z kwasem z kiszonej kapusty oraz zawijak gęsi z opiekanymi warzywami z mocna nutą wiśni i jabłka – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku, ekipa uczniów pod opieką Katarzyny Czarneckiej (potrawy).

Kugiel z żeberkami (2016)

Kurpiowska zupa kurkowa (2016)
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Laur Marszałka
Województwa
Mazowieckiego
Oryginalną formą popularyzacji i promocji mazowieckich produktów regionalnych jest organizowany co roku,
od 2007 roku konkurs o Laur Marszałka Województwa
Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności. Jego celem jest wyłanianie i nagradzanie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji
kulinarnej, a także oryginalnością w podejściu do tematu
żywności i przetwórstwa. Lista produktów nagrodzonych
Laurem jest długa. Znalazły się na niej m.in. piernik dojrzewający. powidła słubeckie,synka z nogą, kiełbasa krucha, miody faceliowy i nektarowy gryczany, oryginalne
nalewki wiśniowa i mirabelkowa.

Nalewki firmy Longinus, członka
PIPRiL wielokrotnie nagradzane
Laurem

Elżbieta Kaczorek – szczupak z Orzyca.
Konkurs Laur Marszałka edycja 2016

Nagrodzone produkty firmy Krokus
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Młody ser podpuszczkowy. 2 nagroda w kategorii serów z
mleka krowiego 2017 r

Ser dojrzewający z Tumskiej Doliny

Mazowieckie sery

Ser kozi dojrzewający z czosnkiem
niedźwiedzim

Ser podpuszczkowy

Ser podpuszczkowy długodojrzewający

Ricotta na Mazowszu? Czemu nie. Od ponad czterech lat, z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, odbywają się warsztaty serowarskie dla mieszkańców regionu, zwłaszcza rolników,
samorządowców, doradców.
– Ich celem jest upowszechnienie serowarstwa w gospodarstwach indywidualnych – mówi Kazimierz Porębski,
zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.
Naturalną kontynuacją projektu było zorganizowanie Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych.
Odbyły się już trzy jego edycje, a zgłoszone do konkursu sery zadziwiały pomysłowością receptur i fachowym
wykonaniem. Okazuje się, że smaczne, ciekawe sery
(krowie, owcze, kozie) znajdziemy nie tylko w delikatesach z renomowanymi specjałami, lecz także w gospodarstwach mazowieckich rolników.

Ser podpuszczkowy z łososiem
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T

radycyjne mazowieckie produkty i dania to obok zabytków i krajobrazów ogromne bogactwo turystyczne każdego regionu. Wciąż jeszcze
mało wykorzystane. Na szczęście, również na Mazowszu, coraz więcej
gospodarstw agroturystycznych, karczm, restauracji serwuje regionalne
dania i produkty. Także na weselach i innych imprezach okolicznościowych można posmakować: miodu kurpiowskiego, sójek, fafernuchów,
szynki wieprzowej z nogą, makaronu radziwiłłowskiego, kurpiowskiego
chleba na zakwasie, piwa miodowego czy kozicowego i wielu innych regionalnych smakołyków.
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Małgorzata Borkowska, właścicielka Dworu Mościbrody

Smaczny dwór
Folwark w Mościbrodach powstał w latach 40. XIX wieku. Leży w pobliżu
skrzyżowania drogi międzynarodowej nr 2 i krajowej nr 63, sto kilometrów
od Warszawy. Uroda i elegancja, niecodzienna atmosfera, tradycyjna gościnność, smak staropolskiej kuchni – atuty nie do przecenienia.
Wnętrza pełne uroku i charakteru tworzą nastrój i przenoszą w atmosferę dziewiętnastowiecznego majątku ziemskiego.
Nazwę swoją Mościbrody wywodzą od potrzeby szukania brodów do przeprawy
przez zabagniony, niski obszar doliny Muchawki i jej prawego dopływu Zbuczynki.
Teren do tej pory nie bardzo się zmienił, widać to, gdy się jedzie drogą w kierunku
Łukowa zbudowaną na grobli między Białkami i Mościbrodami.
Istniejący do dzisiaj dwór, w miejscu skromniejszej siedziby, ufundował w 1848
r. Andrzej Jarząb. Okolica piękna: teren lekko pofałdowany, ziemia wilgotna, dobra
pod parkowe nasadzenia, liczne, obfite w karpie, stawy sprzyjały bujnemu rozkwitowi majątku. Gospodarstwo przynosiło wysokie plony, karpie
ze stawów rybnych znane były w całym Królestwie. Jarząbowie organizowali koncerty muzyki patriotycznej i wieczory
polskiej poezji romantycznej.
Dobry czas skończył się razem z Powstaniem Styczniowym. Osiedli tu Rosjanie rządzili dobrze, pomnażając majątek aż do 1915 roku. Potem ograbili go Niemcy, a w okresie
II Rzeczypospolitej stał się własnością państwową. Folwark
przetrwał zawieruchy wojenne i czasy PGR-u. Dwór z roku
na rok popadał w coraz większą ruinę i ulegał stopniowej dewastacji. Na szczęście w 2000 roku majątek stał się prywatną
własnością, nowi właściciele uratowali go przed całkowitym Tradycyjne wędliny własnego
zniszczeniem.
wyrobu
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Dwór otwarty dla gości
Razem z mężem, Krzysztofem, kupiliśmy to miejsce w 2002 roku. Dwór Mościbrody, to nazwa całego kompleksu, pierwsi goście pojawili się już w październiku 2004
roku. – opowiada Małgorzata Borkowska, właścicielka. – Dwór to majątek ziemski
z I połowy XIX wieku, w skład którego wchodzą zabudowania folwarczne i hodowlane
stawy rybne. W stawach od ponad 150 lat hodowane są karpie.
Dwór został odrestaurowany pod okiem i opieką konserwatora zabytków. Ideą,
która przyświecała właścicielom przy renowacji obiektu, było jak najwierniejsze odtworzenie siedziby ziemiańskiej z I połowy XIX wieku. Chcieliśmy zachować – mówi
pani Małgorzata – atmosferę dworu, przypomnieć dworskie tradycje. Dwór ziemiański
zawsze słynął z gościnności, był ostoją polskości, miejscem spotkań i wydarzeń kulturalnych. Dwór Mościbrody to nie hotel, to miejsce gdzie przyjmuje się gości, gdzie odwiedzający czują się swobodnie. Naszym mottem są słowa wieszcza Adama Mickiewicza „Brama
na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza”.
Hotel Siedlce usytuowany w Dworze Mościbrody oferuje gościom noclegi w apartamentach i pokojach gościnnych, stylowo umeblowanych – łącznie 60
miejsc. Są to zarówno pokoje o najwyższym standardzie, jak i pokoje na poddaszu,
dla gości lubiących prostotę i typowy wiejski klimat. W 2015 roku Dwór w Mościbrodach otrzymał I miejsce w kategorii obiekt turystyki wiejskiej, w konkursie „Od
agroturystyki do turystyki wiejskiej”.

Stół przebogaty
Wielkim atutem Dworu w Mościbrodach jest jedzenie. – Na naszych stołach
serwujemy staropolskie, tradycyjne potrawy – opowiada pani Borkowska – z karpiem
z własnej hodowli w roli głównej oraz tradycyjne wędliny z naszej dworskiej spiżarni. Nasze stawy funkcjonują jako gospodarstwo rybackie, a przy tym są atrakcją dla
naszych gości.
W Dworze działa Restauracja Dworska usytuowana w oficynie. Ma wnętrza w stylu dworskim, pełne uroku, trochę tajemnicze. Letni ogród stanowi jedną z atrakcji, pozwala odpocząć i nacieszyć oczy roztaczającym się krajobrazem.

Tradycyjne placki ziemniaczane
–1 kg ziemniaków utrzeć na tarce z drobnymi oczkami;
– 2 całe jaja wbić do masy ziemniaczanej;
– wsypać tyle mąki pszennej, aby masa
zgęstniała;
– dodać sól i pieprz do smaku.
Formować niewielkie, cienkie placki i smażyć
je na smalcu (bez skwarek) na złoty kolor. Gotowe można jeść ze zsiadłym mlekiem, z łyżką
gęstej, kwaśnej śmietany, na ciepło i na zimno z cukrem, z sosem grzybowym, na
zimno jako przystawkę z tradycyjną sałatką śledziową…
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Dewizą kuchni dworskiej jest cytat zaczerpnięty z „Praktycznego
Kucharza Warszawskiego” z 1903
roku:
„Gdzie gosposia skrzętna
i kucharka chętna,
tam przy stole wesoło
– dobry humor wokoło”.
W menu dominują potrawy
i wędliny tradycyjne, staropol- „Królewski” tort bezowy z musem truskawkowym
skie, przesycone zapachem ziół,
o niecodziennym smaku, i aromatem win oraz karp z miejscowych stawów dworskich. Menu zmienia się wraz z porami roku. Gospodarze dbają o to, aby pojawiały
się potrawy sezonowe. Np. pączki i chrust w karnawale i na ostatki, dania postne
i dania ze śledziem w poście i adwencie, gęsina w listopadzie. W okresie jesienno-zimowym i świątecznym jest przygotowywana duża oferta potraw z karpia np.:
wędzony karp, pasztet z karpia, kiełbasa z karpia na stół wigilijny i wiele innych. Na
Świętego Marcina można zjeść gęsinę – od kilku lat Dwór jest na Szlaku Polskiej
Gęsiny. 11 listopada świętowany jest Dzień Kuchni Polskiej z Fundacją Vivat Polonia z Płocka. Organizują Święto wołowiny w czerwcu i od 3. lat Święto Indyka, a
także akcje świątecznej sprzedaży.
Najbardziej rozpoznawalnymi potrawami tutejszej kuchni są tradycyjny smażony karp z ziemniakami i surówką z kiszonej kapusty oraz karp wędzony i pasztet
z karpia. Klienci przyjeżdżają na tradycyjnego tatara wołowego. Słynny jest także
tort bezowy z musem truskawkowym.
Surowce i produkty do wykorzystania w kuchni kupujemy lokalnie, u lokalnych
rolników. Karpie są z naszych dworskich stawów, mięso (wołowe, wieprzowe i indycze,
cielęcina) z własnej ubojni. – mówi Małgorzata Borkowska – Zakład Mięsny Mościbrody, w którym zaopatrujemy się w mięso posiadające certyfikat „Jakość Tradycja”.
Karp z dworskich stawów od ubiegłego roku należy do Sieci Kulinarnego Dziedzictwa
Mazowsze. W okolicy jest wiele gospodarstw ogrodniczych i warzywnych, ferm oferujących jaja kurze, więc mamy łatwy dostęp do świeżych, regionalnych produktów. Pieczywo również dostarczają nam lokalne piekarnie, m. in. Piekarnia Ratuszowa z Siedlec,
z Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.
Można kupić wyroby Restauracji Dworskiej: szynkę dworską, karczek dworski,
polędwicę dworską, kiełbasę dworską, domowe pasztety, wyroby garmażeryjne, karpia wędzonego. Można zamówić catering.
Szefem kuchni od początku istnienia firmy jest Adam Filipczuk. Na stałe
w Dworze zatrudnionych jest 20 osób, są to mieszkańcy Siedlec i okolicznych miejscowości.

Dworskie imprezy
Klientami Dworu w Mościbrodach są przede wszystkim mieszkańcy Mazowsza
i Lubelszczyzny – opowiada właścicielka – Przyjmujemy również licznych gości zagranicznych, trafiają do nas dzięki stronom internetowym. Oczywiście są także stali
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klienci, którzy regularnie
odwiedzają naszą restaurację czy organizują cyklicznie
spotkania rodzinne. Obiekt
jest przyjazny rodzinom
z dziećmi i zwierzętom.
We Dworze można
zorganizować – nawet na
ok. 500 osób – przyjęcia
rodzinne, wesela, zabawy,
szkolenia, eventy, spotkania integracyjne dla firm.
Możemy zapewnić noclegi,
Wędzone karpie z własnych stawów mają niepowtarzalny smak
jest sala balowa, sala weselna, sale konferencyjne, jest podwórze biesiadne, drewniana stodoła i wiata obok
stodoły. Jest „hamakowo i leżakowo” latem. Zimą kuligi, spotkania przy ognisku
czy grillu. Odpoczynek na łonie natury z wykorzystaniem kompleksu stawów. Wypoczynek na molo, łódka, rower wodny. Można wędkować, jest miejsce zabaw dla
dzieci. Można wypożyczyć rowery – w okolicy są bardzo atrakcyjne, wytyczone
szlaki rowerowe. Są organizowane warsztaty kulinarne – przygotowywania potraw
tradycyjnych czy sezonowych. Szczególnie polecane są warsztaty kulinarne pt. „Odczarować karpia”. Warsztaty rękodzieła np. filcowanie wełny. Dwór współpracuje
z Grupą Ekologiczną z Siedlec, organizując spacery, wycieczki pt. „Bogactwo przyrodnicze stawów w Mościbrodach”. Są w ofercie również pakiety pobytu okolicznościowego oraz możliwość udziału w ogólnopolskiej akcji „Weekend za pół ceny”.
Dwór uczestniczy w targach i eventach organizowanych w Warszawie i okolicy,
na terenie kraju. Bywają na targach AgroTravel w Kielcach, na festiwalu „Na styku kultur” w Łodzi, Targach Turystycznych Warszawa w Warszawie i World Travel
Show. Z przedstawicielami Dworu można się spotkać na „Dniach z Doradztwem
Rolniczym” w Siedlcach.
Dwór Mościbrody jest współtwórcą i partnerem na Szlaku Kulinarnym Mazowiecka Micha Szlachecka, który funkcjonuje od 2012 roku. Jest to produkt turystyczny promujący region poprzez regionalną tradycyjną kuchnię i inne elementy folkloru. Szlak Mazowiecka Micha był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.
Ostatnia nagroda to medal PRO MASOVIA otrzymany we wrześniu 2018 z rąk
Marszałka Województwa na Sejmiku Turystycznym Województwa Mazowieckiego.
Grażyna Kurpińska
Fot. Archiwum Dworu w Mościbrodach

Dwór Mościbrody
Mościbrody 52, 08-112 Wiśniew, tel. 25/ 641 70 30
e-mail: dwor.moscibrody@cr.pl
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Młyn i motolotnia
Na Mazowszu, niedaleko Pułtuska znajduje się wieś Gąsiorowo. Osiedlili się
w niej państwo Machnaczowie. Na starym młynarskim siedlisku stworzyli
dom i miejsce pracy – „Młyn Gąsiorowo”.
Młyn Gąsiorowo jako obiekt turystyki wiejskiej, powstał z fascynacji… lotnictwem! To właśnie lotnictwo – baloniarstwo i motolotniarstwo, skłoniło nas
do poszukania miejsca niedaleko lotniska w Chrcynnie, byśmy mogli w weekendy uprawiać sporty lotnicze na wsi, poza Warszawą. Szukaliśmy siedliska z budynkami gospodarczymi, w których moglibyśmy przechowywać sprzęt lotniczy.
Trafiliśmy do wsi Gąsiorowo, gdzie kupiliśmy stare, bardzo zniszczone siedlisko
młynarskie. – opowiada Adriana Machnacz, współwłaścicielka obiektu turystyki
wiejskiej „Młyn Gąsiorowo” w Gąsiorowie. – Początkowo siedlisko pełniło funkcję domu weekendowego i magazynu na sprzęt, jednak szybko okazało się, że żyje
się tu wspaniale. Podjęliśmy więc decyzję, by osiąść w Gąsiorowie na stałe.
Po prawie trzech latach mieszkania w Gąsiorowie wybudowaliśmy maleńki
pensjonat, w budynku dawnej wozowni urządziliśmy „Gospodę” z kuchnią regionalną. Zaczęliśmy przyjmować gości oraz organizować małe przyjęcia rodzinne.
Gości i zleceń przybywało i przybywało. Zdecydowaliśmy się na rozbudowę. Tak
powstał obiekt turystyki wiejskiej, w którym znajduje się restauracja z miejscami
dla 60 osób, chata biesiadno-bankietowa na 120 osób i całkiem duża baza noclegowa.
Nazwa obiektu „Młyn Gąsiorowo” to ukłon w stronę historii siedliska, bo było
to siedlisko młynarskie. Młynarz prowadzący młyn miał też dom i gospodarstwo.
Na początku XX wieku napędzała młyn maszyna parowa, w latach 30. została zmieniona na potężny silnik diesla, który napędzał młyńską maszynerię aż do lat 70.,
kiedy młyn spłonął.
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Wizytówka – przecieraki
W restauracji proponujemy potrawy kuchni północnego Mazowsza. Na
naszych stołach zawsze znajdują się
dania sezonowe. Do ich przygotowywania wykorzystujemy lokalne surowce i przepisy kulinarne, z których część
udostępniły nam tutejsze gospodynie
domowe. Wiedzę i receptury czerpiemy też z publikacji pani Hanny Szymanderskiej, która, dopóki żyła, stale
nas motywowała i inspirowała. Większość potraw w naszym menu powstało na podstawie jej przepisów
Daniem stanowiącym naszą wizytówkę są przecieraki – szare kluski ziemniaczane,
które podajemy jako samodzielne danie z dodatkiem skwarków, cebulki i kruszonego
twarogu. Podajemy je również jako dodatek do naszego „szlagieru”, czyli policzków
wołowych w sosie grzybowym, za które to dostaliśmy „Perłę 2014”. Menu na imprezy
okolicznościowe ustalamy indywidualnie z każdą rodziną czy firmą, by dostosować je
do oczekiwań i gustów klienta.
Pozyskiwanie surowców na naszym terenie to wspaniała sprawa! W sąsiedztwie
znajduje się gospodarstwo i tłoczarnia Krzysztofa Kowalskiego, który wytwarza
wspaniałe oleje – lniany i rzepakowy. Jego produkty to podstawowe oleje w naszej
kuchni. Niedaleko mieszka pan Wojtek – producent kilku odmian ziemniaków,
u którego „kontraktujemy” odpowiednie ilości określonych odmian. Różnych odmian używamy do przygotowywania różnych dań, na przykład odmianę „Katania” do przecieraków i cepelinów, a „Ignacego” do gotowania. Pod Pułtuskiem pan
Tadzio ma sad, kupujemy od niego najlepsze w regionie śliwki na powidła i do
marynowania, to również „źródło” kilku odmian jabłek, także tych dawnych i zapomnianych. Gdybym miała opowiedzieć o wszystkich naszych dostawcach, nie
wystarczyłoby nam czasu.
Mamy wielu stałych klientów, są to rodziny z dziećmi ale też różne firmy i organizacje. Odwiedza nas regularnie grupa rowerzystów, którzy, aby zjeść u nas
obiad przemierzają rowerami ok. 100
km! Wśród naszych stałych klientów
są też biura podróży specjalizujące się
w turystyce autokarowej, zarówno tej
dziecięcej, jak i tej „dorosłej”.
Szefem kuchni jest mój mąż, Jacek
Machnacz, który wrócił do zawodu
kucharza po 20 latach przerwy i odnalazł się w nim doskonale – o czym
świadczą liczne nagrody, które zdobywają jego potrawy. W sezonie pracuje
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Zupa opieńkowa – PERŁA 2012
Opieńki miodowe kiszone lub świeże, kości lub
mięso wołowe i wieprzowe, warzywa smakowe
(pietruszka, marchewka, seler, por, cebula), przyprawy (sól, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz,
majeranek), ziemniaki, masło, mąka, śmietana.
Z kości lub mięsa oraz warzyw ugotować wywar.
Wyjąć mięso, do wywaru dodać ziemniaki obrane i pokrojone w kostkę, a także opieńki i przyprawy. Gotować na wolnym ogniu aż ziemniaki
staną się miękkie. Zaprawić śmietaną.

u nas kilkanaście osób. Jeżeli obsługujemy duże imprezy, zdarzają się i takie na
1000 osób, wówczas korzystamy z firm zewnętrznych, które wspomagają nas swoim
sprzętem i pracownikami.

Nie tylko restauracja…
„Młyn Gąsiorowo” to nie tylko restauracja, ale też dość ważne miejsce na turystycznej mapie Mazowsza. Tu można wypocząć przez kilka dni, można przenocować w trakcie objazdowej podróży po regionie albo uczestniczyć w sezonowej
imprezie. Mamy niedzielne akcje pod nazwą: „Rodzinny obiad w Gąsiorowie”,
organizujemy imprezy taneczne, Andrzejki, Sylwester… Na zamówienie przygotowujemy kolacje tematyczne, mamy wiele scenariuszy np. „Ziemniak w kuchni
północnego Mazowsza”. Obsługujemy wycieczki szkolne, które przyjeżdżają do
nas na różne warsztaty, m.in. pieczenie chleba, lepienie pierogów, nauka kulturalnego zachowania przy stole i wiele innych. Mamy kilkadziesiąt cieszących się dużą
popularnością autorskich programów edukacyjnych dla dzieci.
W kuchni przygotowujemy też własne wyroby, jednak dostępne są tylko dla
gości naszej „Gospody”. W ofercie są m.in. chleb pszenno-żytni na zakwasie, smalec z czosnkiem, jabłkiem i majerankiem, omasta z gęsiny, pasta jajeczna, kiełbasa
z dzika, gęsie pipki i wiele innych pyszności. Są też konfitury, powidła i dżemy –
wyjątkowe są nasze konfitury z porzeczki i dżem z wiśni.
Wysłuchała: Grażyna Kurpińska
Zdjęcia archiwum prywatne Państwa Machnaczów

Młyn Gąsiorowo
Gąsiorowo 25, 06-150 Świercze, tel. +48 514 614 714
e-mail: biuro@mlyn-gasiorowo.pl.
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Lorneta z meduzą
– triumfalny powrót
Zakąska, przekąska, zagrycha… To rodzaj przystawki spożywanej po wypiciu wódki
lub między kolejnymi „pięćdziesiątkami” czy „setkami”, popularny zwłaszcza w krajach
słowiańskich, gdzie jest wielu amatorów mocnych trunków. Karmi, jednoczy pijacych,
godzi zwaśnionych. Znowu wraca do łask.
Przedwojenne eleganckie restauracje oferowały zakąski na kieszeń bogatą. Uczestnicy
wieczornych eskapad zaczynali od setki wódki lub piwa, które zakąszali śledziem w oleju lub
marynowanym z dodatkiem gorących ziemniaków. Pojawiały się faszerowane ryby, jesiotr
w galarecie i kanapki z kawiorem. Uczta zakąskowo-wódczana często kończyła się flakami
z pulpetami. Władysław Płachciński, zamożny przedsiębiorca i koneser dobrej kuchni wspomina kolację u „Simona i Steckiego” (bardzo znana restauracja warszawska): „Na początek
wypiliśmy po 3-4 kieliszki starki. Wprawdzie nie legendarnej Karakozowiczów, ale bardzo
dobrej. Na zakąskę dali dobrego śledzia w oliwie, sardynki i befsztyk po tatarsku. Na klamerkę wypiliśmy po szklance pilznera” („Smaki dwudziestolecia” Maja Łozińska).
Knajpy, wyszynki i bary, istniejące prawie na każdej dużej ulicy, serwowały porcję śledzia, lufę z ogórkiem kiszonym czy tatara z „jajeczkiem”. Stefan Wiechecki „Wiech” opisywał przedwojennych mieszkańców Warszawy z ich wadami i zaletami. Nie pomijał, więc,
także i ich preferencji jedzeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych towarzyszących
setce wódki lub kuflu piwa. Opisując tytułową „Café pod Minogą” pisał: „umieszczono na
wystawie oryginały, jako to: biała kiełbasa garnirowana podsmażaną cebulką lub nacięty
w misterną, drobniutką kostkę rumiany boczek pieczony, wszystko to podane na efektownym tle słojów z biało-czerwoną ćwikłą i zielonożółtymi „małosolnymi ogórkami”. W restauracji państwa Aniołków (właścicieli „restauracji III kategorii z wyszynkiem”), można
było zjeść także „minogi w musztardzie”, a stali klienci zamawiali „sztamajzę wódki pod
dzwonko „katolika” z cebulką”.

Zimne nóżki, raz!
Po wojnie, w PRL-u zniknęły
wytworne restauracje, wspaniali kucharze, eleganccy kelnerzy.
Były, oczywiście, miejsca modne, gdzie pojawiali się artyści, pisarze, aktorzy. Robotnicy, chłopi
i inteligencja pracująca zgodnie
popijali „setę” i jedli „meduzę”
(setka wódki i galaretka z nóżek)
w miejskich wyszynkach i barach
oraz w gs-owskich gospodach na
wsi. Demokratycznie jadano tatara z jajkiem, cebulką i octem,
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nieśmiertelne śledzie w oleju (więcej cebuli, mało ryby), jajka w majonezie, sałatkę jarzynową, zimne nóżki. Rzadko się zdarzało, żeby to „wykwintne” menu było świeże i zawsze
dostępne. Znawcy knajpianego menu uważali, że zakąski nie zaszkodzą, jeżeli „podleje się”
je „setuchną”, „pięćdziesiątką” albo kufelkiem. Chociaż ta ostatnia forma ratowania żołądka
nie zawsze była skuteczna, a ciepła wódka odrzucała koneserów.

24 godziny na dobę
Po zmianie ustroju rozkwitła polska gastronomia. Na początku było trochę siermiężnie,
wkrótce jednak pojawiły się restauracje i restauracyjki. Polaków urzekły kuchnie azjatycka,
grecką, włoska itp. Do łask wróciła kuchnia polska. Było elegancko, snobistycznie, drogo.
Pomysł baru taniego z wódką i zakąską ma wielu ojców. A był to „strzał w dziesiątkę”.
Wróciły triumfalnie PRL-owskie seta i galareta, lorneta i meduza (dwie setki lub pięćdziesiątki). Serwowane w niewielkich barach, czynnych „24 godziny na dobę”, niewyszukane i krótkie
menu wódka, piwo, śledź, nóżki w galarecie, tatar, wypijane i zjadane najczęściej na stojąco.
Niskie, stałe ceny i przyjazna obsługa. Wódka zimna, zakąski smaczna. Natychmiast zyskały
wielbicieli wiernych i oddanych. Spotykają się w takich miejscach studenci i pracownicy fizyczni, celebryci i naukowcy, artyści i pracownicy korporacji.
Bary przekąskowe są we wszystkich polskich miastach. Rodzą się w tempie zawrotnym,
znikają jedne, a na ich miejsce pojawiają się inne. W Krakowie przy Rynku jest legendarny
„Vis a Vis”, popularnie zwany Zwisem. W Katowicach „Lornetę z Meduzą” zapełniają tłumy
starych i młodych wielbicieli tanich napitków i równie niedrogich zakąsek. Olsztyn szczyci
się „Prawdziwym Obywatelskim Lokalem ObsługuOzorki w sosie
jącym Niedrogo i Ambitchrzanowym
Ozór wołowy sparzyć,
nie” w skrócie „Polonia”,
dokładnie oczyścić
ozdobiony
fototapetami
i ugotować z warzyz milicyjnymi nyskami oraz
wami do miękkości
plakatami propagandowymi
– ponad 2 godziny.
z PRL-u, klienci mogą poKiedy będzie miękki
czytać do obiadu wydania
wyjąć i pociąć na skos
gazet sprzed 30 lat. W Krana plastry o grubości
kowie, Łodzi i w Warsza1,5 cm.
wie działają „Pijalnie wódki
Sos chrzanowy: odi piwa” ze stałą ceną napojów
cedzić wywar, dodać
– 4 zł i zakąsek – 8 zł.
ostry chrzan, „zaciągnąć” mąką. Można dodać śmietanę.

Warszawa jest chyba najbogatsza: Lotos Bar,
gdzie można zjeść trzy rodzaje galarety: nóżki,
karp i schab; nie istnieją już słynne „Przekąski Zakąski”, w którym napitki były po 4, a zakąski po 8
zł, od kilku lat działa „Meta”, gdzie poza śledziem,
nóżkami i tatarem, można zjeść: pasztet, salceson
i pasztetową „spod lady”. Od stycznia 2015 roku
działa kolejny lokal „Przekąski u Romana” na
rogu Ludnej i Wisłostrady.

Pan Roman na swoim
Roman Modzelewski od 40 lat pracuje w branży gastronomicznej. Skończył szkołę gastronomiczną, po której odbył staż w warszawskim Hotelu Grand. Pracował tam cztery lata,
potem wyjechał na praktyki do Bułgarii. Po powrocie, w 1974 roku został kelnerem w właśnie
otwartym Hotelu Forum. Twierdzi, że kiedyś edukacja kelnera zaczynała się od „obieraka”,
potem był zmywak, sala i na końcu kuchnia. Po roku był już kierownikiem baru. Pracował
w tym samym miejscu, na tym samym stanowisku trzydzieści lat. W 2002 r. Hotel Forum
został sprzedany i stał się Novotelem. Po restrukturyzacji pan Roman stracił pracę.
Przez siedem lat pracował w słynnym całodobowym barze „Przekąski Zakąski”. Stał się
najbardziej znanym i lubianym warszawskim barmanem. Nienaganne maniery i elegancki strój pomagały mu okiełznać nawet najbardziej awanturniczego, a nawet „zmęczonego”
klienta. Zdobył sympatię starych i młodych gości baru. Pan Roman mawia: „chociaż krzykiem zdobywa się świat, ja wolę uśmiechem”.
Po zamknięciu lokalu na Krakowskim Przedmieściu postanowił wreszcie otworzyć własny. Nareszcie mógł o wszystkim decydować sam. Znalazł lokal na Powiślu, namówił córki
do współpracy. Po remoncie przyszedł czas na ustalenie menu. W „Przekąskach u Romana”
jest zwięzłe, krótkie i stałe. Ceny przekąsek i napojów od 5 lat niewiele się zmieniły. W karcie jest klasyka przekąskowa: tatar wołowy, rożek z szynki, śledzie, nóżki, pasztet. Goście
zjedzą tu dania i przekąski robione na poczekaniu, ze świeżych produktów, według tradycyjnych i sprawdzonych przepisów. Robione na miejscu
Bistro jest otwarte cała dobę, doba dzieli się trzy części: od 6 do 12 wpadają goście na śniadanie, 12-17 to czas lanczu, od 17 do 6 przychodzą stali klienci. Wielu z nich przywędrowało tu
za panem Romanem. W dzień goście wchodzą, zjedzą i wychodzą. Wieczory i noce to godziny
szczytu, życie towarzyskie kwitnie. Gra tu kapela albo któryś z klientów na gitarze czy akordeonie. Gdyby nie wygląd gości, można by pomyśleć, że wróciły lata 60-te ubiegłego wieku.
Fot. Archiwum prywatne, Grażyna Kurpińska

Przekąski u Romana
ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa
tel. 660 525 777
www.przekaskiuromana24.pl
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