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Wprowadzenie: 

Kuchnia jest ważnym miejscem spotkań w każdym domu, tu spotyka się tradycja, smak, 

przyzwyczajenia. W Polska kuchnia jest bardzo różnorodna z licznymi wpływami z innych 

krajów. Nasza kuchnia kojarzy się z daniami tzw. ciężkimi, czyli bardziej mięsnych, tłustych i 

ciężkostrawnych.  

Podstawowe składniki wykorzystywane w polskiej kuchni to: kiszona kapusta, buraki, 

ogórki (kiszone i korniszony), śmietana, kalarepa, grzyby, różne gatunki kiełbas. Potrawy 

zawdzięczają swój niepowtarzalny smak odpowiednio dobranym przyprawom, takim jak: 

majeranek, koperek, kminek, pietruszka, pieprz. Wśród słodkości królują ciasta i ciastka. Do 

typowej polskiej uczty wskazany jest kieliszek wódki, który ułatwi trawienie1. 

Otóż po tej publikacji będziecie Państwo mogli samodzielnie sprawdzić, czy tak 

faktycznie jest, czy raczej odwrotnie. 

Publikacje opracowali studenci Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w 

Katowicach na przedmiotach prowadzonych przez dr A. Staszewską w roku akademickim 

2021/2022. Zapraszamy do lektury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.staypoland.com/pl/poland/kuchnia-polska/, dostęp:29.03.22 

https://www.staypoland.com/pl/poland/kuchnia-polska/
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Kuchnia Dolnego Śląska 

Autorka: Zuzanna Rataj 

 

Bogactwem i potencjałem tego regionu jest nie tylko tajemniczy krajobraz kulturowy, 

ale również różnorodne tradycje kulinarne oraz nowe smaki kreowane przez jego mieszkańców 

i szefów kuchni dolnośląskich restauracji. Zważywszy na skomplikowaną historię tego regionu, 

ciężko mówić o spójnej historycznie kuchni Dolnego Śląska. Spotykają się tu tradycje kulinarne 

różnych kultur, zróżnicowane zarówno pod względem smaków, metod przygotowania czy 

podstawowych składników. Ta kulinarna mozaika ma odcienie ekskluzywnej kuchni 

europejskiej, pruskiej prostoty i wschodniej łagodności. 

Dolny Śląsk posiada warunki, aby stać się jednym z kluczowych celów pod względem 

turystyki kulinarnej w Polsce. Powoli, ale konsekwentnie podąża w kierunku nowoczesnej 

polskiej kuchni, otwartej na świat i nowe trendy kulinarne, a jednocześnie czerpiącej inspiracje 

z historii oraz ze wspaniałego, wielokulturowego dziedzictwa kulinarnego regionu. 

W województwie dolnośląskim mamy wytyczone następujące szlaki kulinarne: 

1. Szlak kulinarny „Smaki Dolnego Śląska” – wytyczony przez Dolnośląską Organizację 

Turystyczną przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; 

skupia on 61 regionalnych producentów, restauracji oraz sklepów. 
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Szlak kulinarny Smaki Dolnego Śląska nie ma charakteru liniowo wyznaczonej drogi. 

Jest to zbiór rozrzuconych w regionie punktów, które turyści mogą w dowolny sposób wybierać 

i łączyć, układając programy wycieczek. Można tutaj spojrzeć na atrakcje turystyczne regionu 

oczami smakosza i odnaleźć ulubione – lub poznać całkiem nowe – smaki i smaczki. 

W skład szlaku wchodzą:  

a) Regionalni producenci: 

• Gospodarstwo Ekologiczne Wagnerówka Krystyna i Robert Wagner  

• Gospodarstwo Rolne Kwaszarnia Kapusty i Ogórków Michał Sznajder 

• Likier Karkonoski 

• Maciejowy Sad  

• Masarnia Urbanowscy Tata i Syn  

• Młyn Usługowy Zenon Feszczuk  

• Naturalne soki owocowe – Tłocznia Pochodyła 

• Olejarnia Katarzyna Nowak-Uszok i Wojciech Uszok  

• Pasieka Zuzia 

• Piekarnia UliJanka Pracownia Dobrego Chleba i Ciastek 
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• Piernikarnia Wrocławska 

• Pstrąg Kłodzki 

• Runoland  

• Sery Łomnickie z Koziej Łąki  

• Sery Ślubowskie  

• Spiżarnia Miodowa  

• Stawy Milickie SA 

• Winnica de Sas 

• Winnice Jaworek  

• Zagroda Pasternak Sery Lutomierskie 

• Z Chaty Łaniaków Irena i Andrzej Łaniak 

b) Restauracje: 

• Akademia Kuraszków  

• Art Restauracja i Kawiarnia  

• Centrum Zdrowia i Wypoczynku Nowy Zdrój Restauracja i Kawiarnia  

• Dom Pielgrzyma im. Świętej Rodziny Restauracja 

• Dworek Galosa  

• Gastropub Wrocławska  

• Gospoda 8 Ryb  

• Gospoda Kruszyna 

• Karczma Lwowska 

• Karczma Młyńska i Barka Tumska  

• Karczma Rzym  

• Karczma w Starej Kuźni Kopalnia Złota w Złotym Stoku 

• Pałac Kamieniec 

• Piwiarnia-Restauracja Bernard 

• Raj Pstrąga 

• Restauracja Babinicz w kompleksie Dworzysko 

• Restauracja Boletus w Zamku Kliczków 

• Restauracja Bukowa Hotel Bukowy Park Medical Spa  

• Restauracja Dwór Liczyrzepy 

• Restauracja Graniczna  
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• Restauracja hotelu HP Park Plaza 

• Restauracja i Pensjonat Villa Greta 

• Restauracja Książęca 

• Restauracja Manufaktura  

• Restauracja Marina 

• Restauracja Pałac Łomnica 

• Restauracja Pod Fredrą  

• Restauracja Przystań  

• Restauracja Uczta w Zamku Czocha  

• Restauracja w Hotelu Polanica Resort & Spa 

• Restauracja w hotelu Red Baron  

• Restauracja w Pałacu Staniszów  

• Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel & SPA  

• Villa Elise Restauracja Kaczka i Wino 

• Zabytkowe Gospodarstwo Gottwaldówka  

c) Sklepy:  

• Cukiernia K. M. Świerczyńscy i Wspólnicy Sp. J.  

• Garaż Smaku 

• RegioFood 

• Wizja Wina PL  

• W Starej Rzeźni 

2. SZLAK KULINARNY 2021 - WROCŁAW DOLNY ŚLĄSK wytyczony przez sieć 

hurtowni MAKRO Polska, w ramach programu edukacyjnego Polskie Skarby 

Kulinarne, który ma na celu zwiększyć świadomość Polaków na temat kulinarnej 

tradycji naszego kraju. 

Restauracje na szlaku: 

• Restauracja Konspira – Plac Solny 11, 50-061 Wrocław 

• Kurna Chata – ul. Odrzańska 17, 50-113 Wrocław 

• Restauracja "Przy Żelaznym Moście" – ul. Grottgera 7, Kłodzko 

• Restauracja w Zamku Wojnowice – ul. Zamkowa 2, 55-330 Wojnowice 

• Restauracja w Winnicy Jaworek – ul. Tadeusza Kościuszki 48A, Miękinia 

• Restauracja Stawy Milickie Ruda – Sułowska 20 56-300 Milicz 
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• Restauracja Drewniana Chałupa – ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2a, 63-507 

Kobyla Góra 

• Restauracja P jak Pysznie – ul. Walki Młodych 9, 63-600 Kępno 

• Restauracja Fabryka Smaku – ul. Zdrojowa 11, 57-320 Polanica Zdrój 

• Restauracja Wrocławska Stargast – ul. Szewska 59/60, 50-139 Wrocław 

• Restauracja Excellent w Hotel Orient Palace – ul. Kłodzka 14, 55-040 Bielany 

Wrocławskie 

• Restauracja Tivoli – ul. Złotoryjska 21, 59-220 Legnica 

• Restauracja Książęca – ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych 

• Restauracja Michałowa Gospoda – ul. Wrzosowa 1, 58-580 Szklarska Poręba 

• Restauracja w hotelu Azyl – ul. Popiełuszki 26, 55-080 Kąty Wrocławskie 

• Restauracja Landl Browar Jedlinka – ul. Zamkowa 3, 58-330 Jedlina-Zdrój 

• Kawiarnia Przyjaciółki Brunch & Coffee – ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój 

• Restauracja w Zamku Sarny – ul. Ścinawka Górna 40e, 57-410 Ścinawka Górna 

• Restauracja Zamek Międzylesie – Plac Wolności 42, 57-530 Międzylesie 

• Restauracja Róże Wiatrów – ul. Traugutta 2B, 59-300 Lubin 

W ramach programu postanowiono także wyróżnić Kultowe dania Dolnego Śląska: 

- Pstrąg kłodzki 

- Karp milicki 

- Czarne gołąbki 

- Śląskie niebo 

- Kaczka 

- Sałatka śledziowa 

- Rolada wołowa 

- Kluski śląskie 

- Pierogi 

- Ciasto śliwkowe na drożdżach 

- Strudel z jabłkami lub z innymi owocami. 

Wrocław i jego okolice to tereny, na których mieszka obecnie już trzecie pokolenie 

przesiedleńców z różnych części Polski, Europy czy Kresów Wschodnich. Każda przesiedlona 

rodzina przywiozła tu więc ze sobą własne tradycje i przepisy kulinarne, które z czasem zaczęły 

się przenikać a dziś nadają charakter całej kuchni regionu.  
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Na ucztach bogatych mieszkańców już w średniowieczu często pojawiały się: 

dziczyzna, wołowina i drób. Nie gardzili także pstrągiem i karpiem, które były już wtedy 

hodowane w tym regionie. W eleganckich restauracjach zajadano się wykwintnymi potrawami 

kuchni europejskiej, w mniej eleganckich lokalach serwowano lokalne: kiełbaski, golonki i 

boczek czy sałatkę śledziową. Menu zmieniało się stopniowo pod wpływem ludności 

przybywającej z różnych stron świata. 

Co więc najchętniej jadają Dolnoślązacy? Na obiad chętnie jada się tu potrawy mączne 

zwłaszcza pierogi z rozmaitymi nadzieniami. Ludność, która napłynęła tu z Kresów przywiozła 

zaś ze sobą zamiłowanie do gołąbków, a prym wśród nich wiedzie przepis na czarne gołąbki 

krużewnickie. Wyjątkowym daniem podawanym tu odświętnie jest spytkowska gęś 

nadziewana naleśnikami, której będąc w okolicy, po prostu trzeba spróbować. Spytkowską gęś 

mocno się rumieni, by nabrała pięknego koloru i nadziewa naleśnikami z nadzieniem mięsnym. 

Podaje się ją na ciepło jako danie obiadowe, lub na zimno pokrojoną w plastry, jako przekąskę. 

W kulturę kulinarną Dolnego Śląska mocno wpisały się również tradycje bałkańskie, 

które przywieźli tu reemigranci z Bośni. Do dziś jada się tu bałkańską pitę z Lipian i organizuje 

warsztaty jej wyrobu. W Lipianach pita z różnymi nadzieniami, podawana na słodko i na słono, 

jest bardzo popularnym daniem. Corocznie obchodzi się tu również bałkańskie święto pity. 

Bardzo oryginalną zupą podawaną na tym terenie jest przywieziona tu niegdyś przez Łemków 

postna zupa keselica. Ta aromatyczna, pachnąca liściem bobkowym i podawana z ziemniakami 

potrawa, podawana jest w okolicach Przemkowa nieprzerwanie od 1947 roku. Na uwagę 

zasługuje również gandżabur – zupa chorutowa z uszkami, która przywędrowała tu wraz z 

ormiańskimi rodzinami. To zupa gotowana na bazie rosołu z uszkami nadzianymi mięsem 

wołowym. Chorut natomiast to przyprawa dodawana wyłącznie do gandżaburu, wyrabiana 

niegdyś w domach, składająca się z pietruszki, selera, estragonu i kopru. 

Warto również wspomnieć o ciastach drożdżowych, które do dziś stanowią podstawę 

dolnośląskich wypieków. Drożdżowe baby, placki drożdżowe z kruszonką, migdałami 

i owocami - rozsmakowali się w nich nawet Hohenzollernowie. To na bogatych pruskich 

dworach, w miejskich restauracjach i wreszcie w domach zasiedlanych po II wojnie światowej, 

kształtowały się smaki, które z czasem weszły w menu kuchni regionalnej. 

Dzisiaj najsłynniejszymi potrawami kuchni dolnośląskiej są: 

✓ Legendarne kluski śląskie – jest to jedna z najpopularniejszych potraw na Śląsku, 

są to kulki z charakterystyczną dziurką, które robi się z ugotowanych ziemniaków. 
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✓ Tradycyjne śląskie zrazy – w rozbite tłuczkiem i posmarowane musztardą mięso 

zawija się farsz z cebulki, ogórka kiszonego i boczku, a potem wszystko spina się 

wykałaczką, smaży i dusi w gęstym sosie. 

✓ „Śląskie niebo” – danie, które zna każdy mieszkaniec tego regionu. Głównym 

składnikiem potrawy jest gotowane, uwędzone lub peklowane mięso wieprzowe, a 

także zamiennie świeża wieprzowina. Wszystko to polewa się sosem z suszonych 

owoców, również w dowolnych wariantach – mogą to być świeże lub suszone 

jabłka, gruszki, śliwki i morele; podaje je się z kluskami na parze (buchtami) albo 

ziemniaczanymi. 

✓ Wrocławski żurek śląski – jest to gęsta i lekko kwaskowa zupa przygotowywana 

na bazie zakwasu żytniego, podawana z dodatkiem przeróżnych wędzonek i białej 

kiełbasy, doprawiana grzybami, śmietaną, czosnkiem i majerankiem i serwowana z 

ugotowanym na twardo jajkiem. Bardzo efektownym sposobem serwowania żurku 

jest podawanie go w wydrążonym bochenku chleba. Nie wszyscy wiedzą, że ta 

znana potrawa pochodzi z okolic Wrocławia. 

✓ Słodkie ciasto drożdżowe z cynamonową kruszonką – sekret kruszonki polega na 

dodaniu do tradycyjnych składników, czyli roztopionego masła, mąki i cukru, 

wanilii i cynamonu, który dodaje niezwykłego smaku i aromatu. Następnie zagniata 

się wszystkie składniki i posypuje się je grubą warstwą kruszonki. 

✓ Świeży, faszerowany karp – farsz przygotowuje się z oddzielonego od ości mięsa 

karpia, moczonej w mleku bułki, świeżej natki pietruszki i przysmażonej cebuli. 

Następnie karpia zawija się w lnianą ściereczkę i gotuje w wywarze z warzyw. 

✓ Tradycyjny bigos wrocławski – bigos robi się z czerwonej kapusty z dodatkiem 

kawałków mięsa wieprzowego: polędwicy, boczku i kiełbasy. Do potrawy dodaje 

się też rodzynki i jabłka, a także czerwone wino, co nadaje charakterystyczny i 

wyjątkowy smak, który odróżnia śląski bigos od powszechnie znanego dania na 

bazie kapusty i mięsa. 

✓ Czarne gołąbki krużewnickie – ich nazwa wzięła się od ciemnobrązowego 

nadzienia z dodatkiem kaszy gryczanej. 

✓ Słynne pierogi z Chąstawy – nadzienie tradycyjnych pierogów ruskich to 

ziemniaki i twaróg, a do chrząstawskich dodaje się jeszcze wędzony boczek. 

Pogłębiając temat kuchni dolnośląskiej, jej tradycji i smaków, natknęłam się na ograniczoną 

ilość materiałów dotyczących dolnośląskich nabiałów. Uważam jednak, że województwo ma 

potencjał, posiadając wielu producentów serów naturalnych, kozich i innych produktów 
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mlecznych. Warto byłoby pogłębić ten temat i zachęcić potencjalnych turystów do zapoznania 

się z tymi dolnośląskimi specjałami. W związku z tym proponuję utworzenie szlaku 

„Dolnośląskie sery”, który zwróciłby uwagę odwiedzających na tę część dolnośląskich 

regionalnych wytworów. 

Na szlaku znajdą się następujące wytwory i miejsca:  

1. Kozie Sery z Rancza Kruszynki, Kamienica 1j, 57-550 Kamienica 

2. Sery Łomnickie z Koziej Łąki, ul. Lipowa 3, Łomnica k. Jeleniej Góry 

3. Zagroda Pasternak - Sery Lutomierskie, Lutomierz 29, 57-213 Lutomierz 

4. Gospodarstwo Kozia Dolinka, Główna 16, 58-410 Marciszów 

5. Serowarnia Strużańska, Główna 87, 58-311 Struga 

6. Bzowa Ostoja, Krasków 14, 58-124 Krasków 

7. Owce spod Ślęży, Świdnicka 14, 55-050 Sulistrowiczki 

8. Kozio-Lek, Gromadzka 52, 54-007 Wrocław 

9. Mam smaka (Ser jest Ser), Bardzka 1, 50-516 Wrocław 

10. Sery Ślubowskie, Ślubów 13, 56-200 Góra 

11. Serotonina - wrocławskie sery rzemieślnicze, Słubicka 20c, 53-615 Wrocław 

12. Spiżarnia Babci Józi - Naturalne Wędliny i Sery, Jedności Narodowej 100, 50-301 

Wrocław 

13. Sernica Dolnośląska - Serowarnia Długołęka, Główna 15, 55-093 Bielawa 

14. Kozie Sery "Honoraty" Gospodarstwo hodowlane kóz mlecznych, Kaszyce Wielkie 8, 

55-110 Kaszyce Wielkie 

15. Sery Kozie i Sery Owcze "Pod Sosnami", Dębno 41A, 56-100 Wołów 

16. Gospodarstwo Ekologiczne Malinowa Zagroda, Wysoka 32, 59-170 Wysoka 

Podążając tym szlakiem mamy nie tylko możliwość spróbowania różnorodnych 

dolnośląskich specjałów mlecznych, ale także różnych innych naturalnych produktów, 

wytwarzanych w sposób naturalny w gospodarstwach tego regionu. Taka podróż pozwala 

również zwiedzić ciekawe zakątki województwa, z których większość z pewnością należy do 

miejsc spokojnych, niezatłoczonych i przez wielu jeszcze nieodkrytych. 

W ramach działań promocyjnych szlaku proponuję: 

1. Promocję poprzez reklamę w mediach: 

• Reklamy telewizyjne 

• Film promocyjny na serwisie Youtube 

• Strona internetowa szlaku z opisem miejsc i wytworów, ciekawostkami i wskazówkami 

dojazdu 
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• Strona na serwisie społecznościowym Facebook poświęcona promocji szlaku 

2. Plakat promocyjny szlaku i miejsc w nim zawartych. 

3. Promocja szlaku na targach turystycznych, kulinarnych, itp. 

4. Przewodniki, mapy szlaku, broszury promocyjne. 

 

 

Źródła: 

http://smakidolnegoslaska.pl/szlak-kulinarny-main/szlak-kulinarny/  

http://smakidolnegoslaska.pl/wp-content/uploads/2019/10/Katalog-Smaki-Dolnego-

%C5%9Al%C4%85ska-2019.pdf  

https://www.polskieskarby.pl/szlak-kulinarny/wroclaw-i-dolny-slask  

https://polskie-potrawy.pl/kuchnia-dolnego-slaska/  

https://podroze.onet.pl/polska/dolnoslaskie/najslynniejsze-potrawy-kuchni-

dolnoslaskiej/g015c26  

https://www.google.pl/maps  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://smakidolnegoslaska.pl/szlak-kulinarny-main/szlak-kulinarny/
http://smakidolnegoslaska.pl/wp-content/uploads/2019/10/Katalog-Smaki-Dolnego-%C5%9Al%C4%85ska-2019.pdf
http://smakidolnegoslaska.pl/wp-content/uploads/2019/10/Katalog-Smaki-Dolnego-%C5%9Al%C4%85ska-2019.pdf
https://www.polskieskarby.pl/szlak-kulinarny/wroclaw-i-dolny-slask
https://polskie-potrawy.pl/kuchnia-dolnego-slaska/
https://podroze.onet.pl/polska/dolnoslaskie/najslynniejsze-potrawy-kuchni-dolnoslaskiej/g015c26
https://podroze.onet.pl/polska/dolnoslaskie/najslynniejsze-potrawy-kuchni-dolnoslaskiej/g015c26
https://www.google.pl/maps
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KUCHNIA KUJAWSKO-POMORSKA 

Autorka: Dominika Kozioł 

 

Kujawsko – pomorskie – czyli województwo tak nietypowe, tak różnorodne, o czym 

już na samym wstępie powinna zasugerować nam jego dwuczłonowa nazwa. Bo województwo 

to utworzone zostało z ziem, które nigdy wcześniej na mapie Polski nie stanowiły całości. Są 

to krainy rządzone przez książąt mazowieckich, kujawskich, pomorskich, przez Zakon 

Krzyżacki, przez Prusy i Rosję. To wszystko sprawiło, że tak jak różnorodna jest historia tych 

ziem, tak różnorodna jest kuchnia całego województwa.  

Bogactwo kulinarne kujaw i pomorza to nie tylko wpływy różnych kultur, ale i 

tendencja do wykorzystywanie wszystkiego, ca daje natura, a na tych ziemiach - pozwoliła dać 

bardzo wiele. Liczne jeziora spowodowały wejście do kuchni ryb, wielkie lasy wprowadziły do 

przepisów grzyby, a żyzne gleby – warzywa i owoce, z których wyrabia się nie tylko kompoty 

i powidła, ale słynne owocowe zupy. Brak dostępu w dawnych osadach do drogiej wołowiny, 

czy wieprzowiny sprawił, że mieszkańcy tych pięknych terenów skupili się na hodowli drobiu 

– głównie kaczek i gęsi - i nauczyli tworzyć znakomite dania z niemal każdej części ciała tego 

ptactwa.  

Dziś gęsinę wyparł kurczak i mięso wieprzowe, zaś prawdziwa królowa staropolskiej 

kuchni staje się zapomniana. By podtrzymać tą wyjątkową kulinarną tradycję, Kujawsko-

Pomorska Organizacja Turystyczna w ramach projektu „Kujawsko-pomorskie – lubię tu jeść” 

wyznaczyła pierwszy w Polsce szlak kulinarny poświęcony gęsi. O miejsce na tej trasie starały 

się dwadzieścia cztery restauracje z całego województwa. Ostatecznie, wybrano siedemnaście 

najlepszych lokali serwujących dania nawiązujące do staropolskich tradycji i „babcinych” 

receptur. „Gęsinowy Szlak Kulinarny”  przebiega przez lokale zlokalizowane w dziewięciu 

miastach : Bydgoszcz, Toruń, Ostromecko, Ślesin, Pawłówek, Bysław, Świecie, Chełmno i 

Włocławek, a daniami cieszącymi się największym uznaniem są: wątróbki w sosie śliwkowym 

lub podane z wiśniami i żurawiną, tradycyjna pierś z gęsi lub gęsie udko.  

Ciekawszą propozycją kujawsko-pomorskiego i obszerniejszą kulinarnie jest szlak 

krajoznawczo-kulinarny „Niech Cię Zakole”. Tworzą go ludzie z pasją, zafascynowani 

historią i tradycją tych ziem oraz żyjący zgodnie z natura. Skąd taka dziwna nazwa? To pytanie 

zadaje pewnie wielu, spotykając się z tym szlakiem. Nazwa nawiązuje do zakoli Wisły 

występujących na Ziemi Dobrzyńskiej. Jest to teren niezwykły i, jak mówi wielu, miejsce, gdzie 

woda rzeki jest najbardziej błękitna. W tak uroczym zakątku Polski, jedzenie smakuje jeszcze 
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lepiej. Szlak „Niech Cię Zakole” jest o tyle ciekawy, że nie obejmuje wyłącznie biernego 

smakowania potraw, ale zaprasza również do obiektów, gdzie można wziąć udział w 

warsztatach, sprawdzić się w quizach kulinarnych, porozmawiać z gospodarzami. Lokalna 

Grupa Działania, która utworzyła tę trasę, proponują nawet gotowe wycieczki objazdowe, 

których dodatkowymi atrakcjami są : live cooking, tradycyjne biesiady, czy pikniki. Każdy z 

takich wyjazdów łączy zwiedzanie zabytków z turystyką kulinarną, a tematy są naprawdę 

intrygujące. „Nadwiślańskie Niderlandy z Mennonicką Pętlą Smaku” czy „Gościnność na 6 

Dobrzyniaków” to tylko jedne z wielu propozycji kuchni objazdowej. Pierwsza z podanych 

pozwoli m.in. porozmawiać z regionalną zielarką, udać się na piknik z koszyczkiem 

wypełnionym gęsiną i jagnięcą konfiturą, a także zasmakować lokalnego wina. Druga zaś 

zabierze m.in. do „Zagrody pod Zachrypniętym Kogutem” w Glewie, gdzie je się tradycyjne 

potrawy przy oknie z widokiem na jabłoniowy sad na tle błękitnej Wisły. Pulpet z kaczki z 

kopytkami, sandacz, biała kiełbasa pieczona w bejcy piwno-miodowej, a na deser zapiekane 

jabłko to tylko skrawek bogatego w pyszności menu. 

Turystyka kulinarna to nie musi być wyłącznie podróżowanie od jednego punktu do 

drugiego. Wie o tym kujawsko-pomorskie, które dba o pozytywną energię każdego turysty, 

nawet tego mniej aktywnego. Prócz kulinarnych szlaków, województwo organizuje liczne 

festiwale poświęcone poszczególnym potrawom lub produktom. Sezon na nie rozpoczyna się 

w czerwcu. W ostatni weekend, w Ostromecku celebruje się Święto Jagnięciny. Z kolei 

sierpień kojarzony jest z Festiwalem Smaku. To unikatowe wydarzenie, ponieważ zjeżdżają 

na nie kucharze i gospodynie z całego kraju – chętni podzielić się swoją pasją. Wrzesień 

rozpoczyna się od Święta Śliwki w Strzelcach Dolnych, gdzie na żywo przyrządzane są 

tradycyjne, śliwkowe powidła, zaś kończy na Święcie Kapusty w Brukach Unisławskich, gdzie 

następuje degustacja przygotowanych według starych receptur potraw z kapustą. W okolicy 11 

listopada „Królowa wraca na salony” – całe miasta i wioski przyrządzają gęś w ramach akcji 

„Gęsina na świętego Marcina”. 

Czym więc intryguje ta kuchnia, że niektóre z jej specyfików otrzymały aż własne 

święta ?  

Charakterystyczne produkty i dania kuchni kujawsko-pomorskiej to :  

GZIK – twaróg rozmieszany ze śmietanką lub mlekiem i podawany ze szczypiorkiem lub 

rzodkiewką jako dodatek do ziemniaków lub pasta na kanapki. 

GRZYBY – kuchnia kujawsko-pomorska opierała się na tym, co można było znaleźć w okolicy. 

Z leśnych grzybów przyrządzano GRZYBOWNICZKI – czyli drożdżowe bułeczki z 
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nadzieniem z gotowanych lub suszonych grzybów, a także łączono je z kapustą, kaszą gryczaną 

lub gzikiem i robiono farsz do PIEROGÓW. 

ZUPA ŚLIWKOWA – stworzona wyłącznie z wody, cukru, szczypty soli i oczywiście śliwek, 

a także dodanej na samym końcu (kiedy owoce już zmiękną) śmietanki. Najlepiej smakuje z 

makaronem lub lanymi kluskami. 

ZUPA RABARBAROWA – świetnie sprawdzająca się w lecie; otrzymuje się przez 

rozgotowanie pokrojonych łodyg rabarbaru, a następnie zmiksowanie ich z cukrem, 

cynamonem, śmietaną i niewielką ilością mąki. Na koniec wszystko podgotować i gotowe. 

ZACIERKI NA MLEKU – czyli twarde kluseczki zalane gorącym mlekiem. 

MUSKA – zupa ze zsiadłego mleka z ziemniakami, doprawiona czosnkiem. 

CZERNINA – czyli zupa z kaczej krwi. 

PIECZONA KACZKA. 

KACZKA Z WEKA – czyli zakonserwowana w słoikach. Obsmażone części kaczki wrzuca się 

do słoików i zalewa powstałym podczas ich pieczenia sosem i tłuszczem.  

GĘŚ – jeśli wybrać w naszym kraju miejsce, w którym można zjeść najlepiej przyrządzoną gęś, 

to jest nim właśnie region kujawsko-pomorski. Wyróżnia go wielowiekowa tradycja w tej 

dziedzinie, o czym świadczą chociażby nazwy ras gęsi – pomorska, kujawska, rypińska, 

kołudzka (Rypin i Kołuda Wielka to miejscowości na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego). Brak dostępu do innego rodzaju mięsa sprawił, że nie tylko pieczono mięso tego 

ptactwa, ale także nauczono się tworzyć znakomite potrawy z jego podrób, czy wykorzystywać 

tłuszcz. 

1. PÓŁGĘSEK - czyli wędzony w dymie filet z gęsi ze skórą – stanowił przysmak 

dawnych lat. Konsumowała go przede wszystkim szlachta, natomiast w biedniejszych 

domach jadano go w święta. 

2. LEBERKA GĘSIA - zwana również wątrobianką – której przyrządzenie wymaga kilku 

etapów. Najpierw gotuje się rosół na mięsie i podrobach z gęsi, prócz wątróbki, którą 

parzy się osobno. Miękkie mięso wyciąga się z garnka i mieli ze sparzoną wątróbką. 

Następnie do powstałej masy dodaje się tłuszcz z rosołu i doprawia solą i pieprzem. 

Ostatni etap to pasteryzowania przez niecałe 2 h. Leberkę gęsią można użyć jako farsz 

do PIEROGÓW lub PASZTECIKÓW, albo jeść z chlebem. 

3. GĘSIA WĄTRÓBKA NA GRUSZKACH W SOSIE ŚLIWKOWYM. 

4. GĘSI SMALEC – wykorzystywany jako dodatek do wielu dań.  
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SZYNKA WIEPRZOWA Z KOŚCIĄ – stanowiła świąteczny przysmak. Szynkę wpierw 

peklowano w solance, później gotowano, a na koniec pieczono naszpikowaną goździkami i 

liśćmi laurowymi. 

BIAŁA KIEBASA ZE SŁOIKA – dawniej, gdy mięso było drogie, bardzo ważne było 

wykonanie takich zabiegów, by jak najdłużej pozostało ono świeże. Tak też narodził się przepis 

na tę potrawę – białą kiełbasę lub jej farsz umieszcza się w słoikach, zalewa smalcem i w ten 

sposób konserwuje. 

RYBY SŁODKOWODNE – ze względu na bliskość jezior, jadano ryby. A że na Kujawach 

występują złoża soli, często pieczono je w solnej otoczce. Innym ciekawym i wyjątkowym 

przepisem jest RYBA PO TORUŃSKU – którą podaje się w sosie piwno-piernikowym. 

KAPUSTA – świeża lub kiszona, stanowiła częsty dodatek do obiadów. 

PIERNIK TORUŃŚKI – „Czy możemy wyobrazić sobie bardziej kujawski deser niż piernik z 

Torunia? Siedemset lat historii, bogactwo smaków i aromatów i całkiem prosty przepis.”  

– autor poszukiwaczesmaku.pl  (http://poszukiwaczesmaku.pl/przepis/piernik-

torunski.html) 

POWIDŁA ŚLIWKOWE - tradycyjne kujawskie powidła smaży się przez wiele godzin w 

miedzianych kotłach nad ogniskiem z płonącej olchy. Dzięki takiemu zabiegowi, uzyskują 

nietypowy posmak wędzarniczego dymu. 

ROGALIKI BARCIŃSKI – kujawskie, maślane rogaliki wypełnione migdałowym nadzieniem. 

MIÓD – którym polewano ciasta i owoce, najczęściej gruszki. 

ŚMIETANÓWKA – czyli domowej roboty likier ze śmietany, cukru zwykłego i waniliowego 

oraz spirytusu. 

 

PROPONOWANY SZLAK KULINARNY 

 Kujawsko-pomorskie jest województwem dumnym ze swojej kulinarnej przeszłości. 

Organizując cykliczne festiwale, czy różnorodne akcje, podkreśla, jaką ważną pozycję zajmuje 

dla niego podtrzymanie staropolskich zwyczajów i receptur. Między wszystkimi wspaniałym 

daniami kuchni kujawsko-pomorskiej szczególnie wyróżniona zostaje gęś – królowa stołów w 

dawnych wioskach. Z kolei ja, proponuję szlak, który odszedłby od gęsiny, dając szansę 

pozostałym przysmakom. W roku jest jedna taka uroczysta kolacja, podczas której na 

wszystkich stołach mieszkańców danego regionu pojawiają się te same dania. Wigilia Bożego 

Narodzenia – to do niej chciałabym nawiązać, bo Kujawy i Pomorze mają naprawdę wyjątkowe 

tradycje kulinarne związane z tym jednym dniem w roku. Bo, w którym innym województwie 

jada się w święta zupę owocową ? 

http://poszukiwaczesmaku.pl/przepis/piernik-torunski.html
http://poszukiwaczesmaku.pl/przepis/piernik-torunski.html
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 Trasa nazywałaby się „Szlakiem 12 Potraw Kujaw i Pomorza” i obejmowałaby 9 

lokali. Ta liczba również nie jest przypadkowa. W tym regionie kolacja wigilijna wcale nie 

musiała składać się z 12 potraw. Ilość dań postnych mogła wynosić także 11, 9 lub 7. Inne 

liczby „nie wchodziły w rachubę”. „Szlak 12 Potraw Kujaw i Pomorza” biegłby przez : 

Włocławek, Ciechocinek. Toruń, Grudziądz, Nowe, Ostromecko i Bydgoszcz – czyli siedem 

miast i po raz kolejny nawiązanie do ilości wigilijnych posiłków. Tak jak na wstępie napisane, 

województwo kujawsko-pomorskie składa się z ziem, które nigdy nie stanowiły całości, dlatego 

trasa obejmie takie lokale, by można było skosztować specjałów, zarówno kuchni kociewskiej, 

Krajna, Kujaw, jak i Ziemi Dobrzyńskiej.  

 Pierwszy punktem szlaku byłby Włocławek i wyjątkowy „Pałac Bursztynowy”, który 

swoje miejsce znalazł także na istniejących już szlakach województwa. To przepiękna 

posiadłość w stylu francuskim, otoczona geometrycznymi ogrodami. Mieści się tu hotel z 

wyjątkową restauracją. Szefem pałacowej kuchni jest zdobywca Złotego Półgęska w 2013 roku 

oraz Chochli Prezydenta Torunia za przygotowanie najlepszej czerniny. Jednak „Szlak 12 

Potraw Kujaw i Pomorza” nie wiódłby tu na gęsinę, a na jedno z pierwszych dań spożywanych 

podczas wieczerzy wigilijnej. Zupa grzybowa – czyli potrawa jedzona w tę noc w prawie całej 

Polsce. Tu jednak w kujawsko-pomorskim wydaniu – z tradycyjnymi kluseczkami. 

 Kolejno Ciechocinek i następny hotel. „Villa Park MED&SPA” jest miejscem, gdzie 

można odpocząć i zregenerować siły, wdychając lecznicze powietrze. Na terenie obiektu 

znajduje się restauracja „Preludium” – serwującą barszcz z wiśniami i diablotką, pierogi z kaszą 

gryczaną i grzybami w sosie grzybowym, filet z sandacza, czy nietypową dla kuchni Kujaw 

doradę, ale opieczono w tradycyjny sposób w ciechocińskiej soli. Odchodząc od tematu szlaku, 

warto skosztować także żurku kujawskiego z jajkiem, boczkiem i białą kiełbasą. 

Toruń i „Stary Młyn”. Miejsce wyjątkowe, po brzegi wypełnione tradycjami i 

staropolską gościnnością. A menu ? Menu to prawie cała lista regionalnych specjałów. Ze stołu 

wigilijnego znajdziemy tu tradycyjny barszcz, regionalne pierożki z pieca w wersjach : 

Grzybobranie (kapusta i grzyby), Zza Miedzy Wschodniej (gzik, ziemniaki i cebula), Pastusze 

(ser wędzony i żurawina) oraz Leśne (grzyby, śmietanka i por), pierogi gotowane - ponownie 

w wersjach : Grzybobranie oraz Zza Miedzy Wschodniej, a na słodkie zakończenie uczty – 

racuchy z jabłkami – czyli coś typowego dla kuchni  Ziemi Dobrzyńskiej. Ponad to, 24 grudnia 

na stołach całego województwa nie mogło zabraknąć pierników oraz śliwek w jakiejkolwiek 

postaci. „Stary Młyn” oferuje kruche pierożki z toruńskimi piernikami i powidłami śliwkowymi 

lub z nadzieniem owocowym w postaci mieszanki jabłek, śliwek i żurawiny – smażone na 

miodzie gryczanym z rozmarynem.  
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 Niedaleko znajduje się restauracja „Piernicova”, która również znalazłaby się na liście 

obiektów „Szlakiem 12 Potraw Kujaw i Pomorza”, gdyż w swojej karcie ma wyjątkowe danie. 

Śledzie po toruńsku to specyfik regionu, bo podawany z … piernikami. Restauracja 

„Piernicova” prowadzi również sprzedaż własnych wyrobów. Można tu nabyć miód z pasieki, 

chleb piernikowy z konfiturą z cebuli i śliwką, czy konfiturę z węgierek, z czerwonym winem 

i piernikiem. 

 Trzecim i ostatnim miejscem na Starówce Torunia byłoby „Żywe Muzeum Piernika”. 

Zasługuje na nie ze względu na ciekawe pokazy wypieków tradycyjnych, toruńskich ciasteczek, 

jakie organizuje. Taki spektakl daje poczucie odbycia podróży w czasie i przeniesienia się do 

średniowiecznej piekarni. Mistrzowie swojego fachu, zdradzają staropolskie receptury, bez 

których wypiek pierników nie mógł być udany. Na koniec pokazu wszyscy uczestnicy mogą 

wziąć udział w warsztatach lukrowania i stworzyć kulinarne dzieła sztuki. 

 Kolejno, na „Szlaku 12 Potraw Kujaw i Pomorza” umieściłabym „Browar 

Grudziądz”, ponieważ można tu napić się piwa robionego według starych, grudziądzkich 

receptur, które uchowały się za murami spichlerzów. Warto wspomnieć, że na Kociewiu piwo 

było bardzo cenione i robiło się z niego nawet zupę. Stanowiła ona jedno z 7, 9, 11 lub 12 dań 

wigilijnych. Do trunku warto zamówić biesiadna deskę – wypełnioną regionalnymi serami, 

pasztetem, smalcem i swojską kiełbasą. Browar znajduje się w hotelu „RAD”. 

 Mało znana miejscowość Nowe leży nad Grudziądzem i posiada świetną restaurację. 

Znany wszystkim „złoty róg” z „Wesela”, skrył się właśnie w tym miasteczku. To jednak 

niejedyny element fantastyczny. Restauracja leży na Jeziorem Czarownic, nad którym w 

Średniowieczu dokonywano rytuału pławienia wiedźm. Dziś jednak te miejsce przynosi na 

myśl same pozytywne emocje, gdyż w „Złotym Rogu” zasmakować można m.in pysznego 

sandacza z czerwoną cebulą i śliwką. 

 Od miejscowości Nowe szlak zawracałby z powrotem w stronę południa. „Restauracja 

Ostromecka” byłaby szczególnie ciekawym miejscem do odwiedzenia w lecie, gdyż wtedy 

dostępny jest specyfik miasta - chłodnik ostromecki. Poza tym, lokal serwuje ryby, a także 

brakujące na „naszym stole” danie – kapustę. Można tu też przenocować.  

Na koniec szlak prowadziłby do Bydgoszczy, by zajrzeć do „Staropolskiej Cukierni”, 

w której dominują specjały, które piekły bydgoskie pra – pra … babki. Krajanka piernikowa 

przełożona powidłami śliwkowymi, tradycyjne ciasto drożdżowe z owocami i kruszonką, 

prażone jabłuszka otulone warstwą kruchego ciasta oraz ciasto drożdżowe z makiem to 

słodkości, które jadano 24 grudnia. Szczególnie ważna była obecność na wigilijnym stole 

wspomnianych już wcześniej pierników oraz ciasta drożdżowego z makiem. W „Staropolskiej 
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Cukierni” zjeść można także regionalne pączki: z powidłami śliwkowymi lub prażonymi 

jabłkami. Bydgoszczy daleko do Ziemi Dobrzyńskiej, ale skoro mamy tu te specjały, warto 

wspomnieć pewien zwyczaj z Ziemi Dobrzyńskiej. W ostatnie dni karnawału mężczyźni w 

strojach kozy, bociana, niedźwiedzia, czyli zwierząt symbolizujących zdrowie, siłę i płodność, 

odwiedzali domy. W zamian dostawali od gospodarzy domowej roboty pączki. 

„Szlak 12 Potraw Kujaw i Pomorza” wypromowałabym, umieszczając we wszystkich 

9 obiektach ulotki z mapką trasy, którą otrzymywaliby wszyscy klienci do zamówionych dań. 

Na informacyjnej karteczce mogłyby być specjalne miejsca na pieczątki ze wszystkich 9 

restauracji. Za ich zebranie, turysta otrzymywałby jakiś regionalny specyfik – powidła 

śliwkowe, smalec z gęsi, konfiturę. Podobna zabawa dotyczyłaby zebrania 12 pieczątek za 

skosztowanie wszystkich wigilijnych dań : barszczu, pierogów z kapustą i grzybami oraz 

pierogów z farszem z regionalnym twarożkiem, zupy grzybowej, dwóch rodzajów ryb, kapusty, 

chłodnika ostromeckiego, śledzi po toruńsku, racuchów z jabłkami, ciasta drożdżowego oraz 

pierników. Reklama szlaku odbywałaby się także w sieci. Stworzyłabym mu stronę internetową 

oraz profil na Facebooku i Instagramie, gdzie umieszczałabym zdjęcia potraw, ale i zabytków, 

które można zobaczyć podczaj tej kulinarnej destynacji.  
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Mapa 

„Gęsinowego Szlaku Kulinarnego” z https://czasnagesine.pl/pages/19/gesinowy-szlak-

kulinarny 

 

https://czasnagesine.pl/pages/19/gesinowy-szlak-kulinarny
https://czasnagesine.pl/pages/19/gesinowy-szlak-kulinarny


21 
 

Logo szlaku „Niech Cię Zakole” z https://www.polska.travel/pl/poznaj-atrakcje-i-

zabytki/kulinaria/szlak-krajoznawczo-kulinarny-niech-cie-zakole 

Bibliografia : 

https://www.smakizpolski.com.pl/kuchnia-kujawsko-pomorska/ 

https://metropoliabydgoska.pl/smaki-pomorza-i-kujaw-tradycyjnie-i-

regionalnie/#:~:text=Na%20regionalnym%2C%20kujawsko-

pomorskim%20talerzu%20mieszaj%C4%85%20si%C4%99%20smaki%20Kujaw%2C,by%C

4%87%20dzi%C5%9B%20kulinarnymi%20produktami%2C%20kojarzonymi%20z%20regio

nem%20najbardziej. 

http://poszukiwaczesmaku.pl/smaki-regionow/smaki-regionow-kuchnia-kujawska.html 

https://www.radiopik.pl/28,7,turystyka 

https://czasnagesine.pl/pages/19/gesinowy-szlak-kulinarny 

https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/niech-cie-zakole-szlak-krajoznawczo-

kulinarny#:~:text=Wypraw%C4%99%20kulinarn%C4%85%20uzupe%C5%82niaj%C4%85

%20wizyty%20w%20Winnicy%20Bona%20Terra%2C,kraina%20po%C5%82o%C5%BCon

a%20mi%C4%99dzy%20mostami%20w%20Che%C5%82mnie%20i%20Fordonie. 

https://www.polska.travel/pl/poznaj-atrakcje-i-zabytki/kulinaria/szlak-krajoznawczo-

kulinarny-niech-cie-zakole 

https://biokurier.pl/relaks/kulinarnie-zwiedzamy-kujawy-i-pomorze/ 

https://palacbursztynowy.pl/menu-restauracja/ 

https://www.pierogarnie.com/o-starym-mlynie/ 

https://www.polska.travel/pl/poznaj-atrakcje-i-zabytki/kulinaria/szlak-krajoznawczo-kulinarny-niech-cie-zakole
https://www.polska.travel/pl/poznaj-atrakcje-i-zabytki/kulinaria/szlak-krajoznawczo-kulinarny-niech-cie-zakole
https://www.smakizpolski.com.pl/kuchnia-kujawsko-pomorska/
https://metropoliabydgoska.pl/smaki-pomorza-i-kujaw-tradycyjnie-i-regionalnie/#:~:text=Na%20regionalnym%2C%20kujawsko-pomorskim%20talerzu%20mieszaj%C4%85%20si%C4%99%20smaki%20Kujaw%2C,by%C4%87%20dzi%C5%9B%20kulinarnymi%20produktami%2C%20kojarzonymi%20z%20regionem%20najbardziej
https://metropoliabydgoska.pl/smaki-pomorza-i-kujaw-tradycyjnie-i-regionalnie/#:~:text=Na%20regionalnym%2C%20kujawsko-pomorskim%20talerzu%20mieszaj%C4%85%20si%C4%99%20smaki%20Kujaw%2C,by%C4%87%20dzi%C5%9B%20kulinarnymi%20produktami%2C%20kojarzonymi%20z%20regionem%20najbardziej
https://metropoliabydgoska.pl/smaki-pomorza-i-kujaw-tradycyjnie-i-regionalnie/#:~:text=Na%20regionalnym%2C%20kujawsko-pomorskim%20talerzu%20mieszaj%C4%85%20si%C4%99%20smaki%20Kujaw%2C,by%C4%87%20dzi%C5%9B%20kulinarnymi%20produktami%2C%20kojarzonymi%20z%20regionem%20najbardziej
https://metropoliabydgoska.pl/smaki-pomorza-i-kujaw-tradycyjnie-i-regionalnie/#:~:text=Na%20regionalnym%2C%20kujawsko-pomorskim%20talerzu%20mieszaj%C4%85%20si%C4%99%20smaki%20Kujaw%2C,by%C4%87%20dzi%C5%9B%20kulinarnymi%20produktami%2C%20kojarzonymi%20z%20regionem%20najbardziej
https://metropoliabydgoska.pl/smaki-pomorza-i-kujaw-tradycyjnie-i-regionalnie/#:~:text=Na%20regionalnym%2C%20kujawsko-pomorskim%20talerzu%20mieszaj%C4%85%20si%C4%99%20smaki%20Kujaw%2C,by%C4%87%20dzi%C5%9B%20kulinarnymi%20produktami%2C%20kojarzonymi%20z%20regionem%20najbardziej
http://poszukiwaczesmaku.pl/smaki-regionow/smaki-regionow-kuchnia-kujawska.html
https://www.radiopik.pl/28,7,turystyka
https://czasnagesine.pl/pages/19/gesinowy-szlak-kulinarny
https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/niech-cie-zakole-szlak-krajoznawczo-kulinarny#:~:text=Wypraw%C4%99%20kulinarn%C4%85%20uzupe%C5%82niaj%C4%85%20wizyty%20w%20Winnicy%20Bona%20Terra%2C,kraina%20po%C5%82o%C5%BCona%20mi%C4%99dzy%20mostami%20w%20Che%C5%82mnie%20i%20Fordonie
https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/niech-cie-zakole-szlak-krajoznawczo-kulinarny#:~:text=Wypraw%C4%99%20kulinarn%C4%85%20uzupe%C5%82niaj%C4%85%20wizyty%20w%20Winnicy%20Bona%20Terra%2C,kraina%20po%C5%82o%C5%BCona%20mi%C4%99dzy%20mostami%20w%20Che%C5%82mnie%20i%20Fordonie
https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/niech-cie-zakole-szlak-krajoznawczo-kulinarny#:~:text=Wypraw%C4%99%20kulinarn%C4%85%20uzupe%C5%82niaj%C4%85%20wizyty%20w%20Winnicy%20Bona%20Terra%2C,kraina%20po%C5%82o%C5%BCona%20mi%C4%99dzy%20mostami%20w%20Che%C5%82mnie%20i%20Fordonie
https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/niech-cie-zakole-szlak-krajoznawczo-kulinarny#:~:text=Wypraw%C4%99%20kulinarn%C4%85%20uzupe%C5%82niaj%C4%85%20wizyty%20w%20Winnicy%20Bona%20Terra%2C,kraina%20po%C5%82o%C5%BCona%20mi%C4%99dzy%20mostami%20w%20Che%C5%82mnie%20i%20Fordonie
https://www.polska.travel/pl/poznaj-atrakcje-i-zabytki/kulinaria/szlak-krajoznawczo-kulinarny-niech-cie-zakole
https://www.polska.travel/pl/poznaj-atrakcje-i-zabytki/kulinaria/szlak-krajoznawczo-kulinarny-niech-cie-zakole
https://biokurier.pl/relaks/kulinarnie-zwiedzamy-kujawy-i-pomorze/
https://palacbursztynowy.pl/menu-restauracja/
https://www.pierogarnie.com/o-starym-mlynie/
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https://www.facebook.com/restauracjapiernicova/ 

https://muzeumpiernika.pl/ 

https://hotelrad.pl/restaurant.php 

http://browargrudziadz.pl/nasze-piwa/ 

https://www.facebook.com/amfiteatr.nowe/menu 

https://www.cukierniastaropolska.pl/ciasta-i-ciasteczka/105-drozdzowka-z-makiem.html 

https://villapark.pl/ 

https://www.ostromecka.com.pl/pokoje.html 

https://naszabydgoszcz.pl/kujawsko-pomorskie-tradycje-bozonarodzeniowe/ 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/restauracjapiernicova/
https://hotelrad.pl/restaurant.php
http://browargrudziadz.pl/nasze-piwa/
https://www.facebook.com/amfiteatr.nowe/menu
https://villapark.pl/
https://www.ostromecka.com.pl/pokoje.html


23 
 

KUCHNIA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

Autorka: Magdalena Makieła 

 

 
Turystyka kulinarna jest dla wielu osób niesamowitym połączeniem podróżowania i 

poznawania nowych smaków. W ten sposób możemy zwiedzić interesujące nas miejsca oraz 

obiekty, a jednocześnie spróbować dań regionalnych. ,,Szlak Smaków Krainy Lessowych 

Wąwozów’’ w swojej ofercie związany jest z dziedzictwem kulinarnym regionu, tradycjami 

związanymi ze sposobem serwowania potraw, unikalnymi recepturami dań, które możemy 

spotkać w lokalach gastronomicznych. Kraina Lessowych Wąwozów to zachodnia 

Lubelszczyzna, między innymi Nałęczów, Kazimierz Dolny i Puławy, przecięte malowniczymi 

wąwozami i jarami. Urokliwe krajobrazy, niezwykłe zabytki, oferta uzdrowiskowa i smaczna 

kuchnia przyciągają turystów. Wystarczy podróżować szlakiem kulinarnym, aby skosztować 

typowej lubelskiej kuchni, poznać zioła, jakie są uprawiane na tym terenie oraz poznać 

tajemnice lubelskich smaków.  

Istniejące szlaki kulinarne w województwie 

W województwie lubelskim istnieje ,,Szlak Smaków Krainy Lessowych Wąwozów’’, 

który zajmuje tereny zachodniej Lubelszczyzny, m.in. okolice Nałęczowa, Kazimierza Dolnego 

i Puław. Szlak powstał w październiku w roku 2008, a pomysłodawcą utworzenia szlaku była 

Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Kraina Lessowych Wąwozów’’. Warto wspomnieć, że 

,,Szlak Smaków Krainy Lessowych Wąwozów’’ jest członkiem Konsorcjum Produktowego 

,,Polskie Szlaki Kulinarne’’, którego powstanie zainicjowała Polska Organizacja Turystyczna. 
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Wśród obiektów, jakie znajdują się na szlaku znajdziemy elegancki hotel, obiekt 

uzdrowiskowy, restaurację, karczmę, kawiarnię, gospodarstwo agroturystyczne, winnicę oraz 

producenta żywności. Wszystkie te obiekty łączy serwowanie potraw opartych na unikalnych 

recepturach. Oferta szlaku związana jest z dziedzictwem kulinarnym regionu, a jej celem jest 

pokazanie różnorodności kuchni regionalnej - kuchni ziemiańskiej, szlacheckiej, 

mieszczańskiej oraz promowanie zasad dobrego odżywiania opartego o produkty kuchni 

regionalnej. Znajdziemy wśród nich podane ciekawie ryby i mięsa, kluski i pierogi, kajmak, 

nalewki, lokalne wino, ciasteczka amoniaczki i konfitury z róży. Potrawy, jakie oferują obiekty 

gastronomiczne ,,Szlaku Smaków Krainy Lessowych Wąwozów’’ są niepospolite, ale są 

potrawami kuchni regionalnej. Znajdują się na ,,Liście potraw tradycyjnych Krainy Lessowych 

Wąwozów’’ oraz promują kulinarną markę pod wspólnym szyldem Krainy Lessowych 

Wąwozów. 

Obiekty, które znajdują się na szlaku: 

• Eco resort Łubinowe Wzgóze - jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia 

kulinarnej podróży. Dużym atutem tego miejsca jest to, że menu zmienia się tu 

kilka razy w roku, aby w pełni wykorzystać bogactwo produktów regionalnych. 

Celem istnienia obiektu jest to, aby potrawy, które są serwowane wpływały 

również na nasze zdrowie, dlatego też dużą uwagę zwraca się na lokalne 

produkty i samodzielnie hodowane zioła, które wzbogacają smak potraw. 

Szczególnie polecany jest dorsz na sianie z owsem i siercioki, czyli 

ziemniaczane kluski. 

• Wellness & Spa ,,W Krainie Alicji’’ - jest to hotelowa restauracja, która 

serwuje zarówno tradycyjne dania kuchni polskiej, jak i najciekawsze smaki z 

kuchni europejskiej. Potrawy są przyrządzane na produktach od lokalnych 

dostawców. Najbardziej polecanym daniem jest schab pod beszamelem z 

dworskiego dworu. 

• Karczma Parchatka – zaprojektowana w góralskim stylu, miejsce otoczone z 

każdej strony przyrodą. Zimą, cieszy się obecnością narciarzy i 

snowboardzistów, a latem różnych spotkań dzięki swojej okolicy. Serwowane 

są tu tradycyjne polskie przysmaki, a szczególnie polecane są zupa 

wegetariańska z grzybów leśnych z kluseczkami oraz żeberka z miodem 

pieczone na kapuście. 
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• Hotel Słowik - znajduje się przy poniatowskim zalewie. Restauracja serwuje 

dania kuchni polskiej, jak i europejskiej. Jednymi z podstawowych składników 

przyrządzanych potraw są jajka i drób z własnej hodowli, a ryby są kupowane 

w zaprzyjaźnionym gospodarstwie rybackim. Polecaną potrawą jest karp po 

poniatowsku. 

• Kawiarnia Jaśminowa - położona jest w nałęczowskim wąwozie lessowym, a 

jej specjalnością są nalewki oraz kajmak według receptury Babci Frani. 

Wnętrze kawiarni jest niezwykle nastrojowe, a można się napić tam również 

smacznej kawy lub gorącej gorzkiej czekolady ze śliwką. Nalewki, jakie są 

serwowane w kawiarni, dzięki aromatycznym nutom owoców, ziół i kwiatów 

przywołają klimat lata o każdej porze roku. 

• ,,Zawsze Czesławice’’ - stowarzyszenie, położone niedaleko Nałęczowa. 

Bazuje ono na najlepszych tradycjach regionalnych i przygotowuje potrawy na 

uroczystości, festyny, dożynki, konkursy i festiwale. Lokalnym produktem 

certyfikowanym są amoniaczki, czyli rozpływające się w ustach ciasteczka o 

niezapomnianym smaku. Równie dobre są kulebaczki, czyli pierogi 

drożdżowe z kapuściano-grzybowym nadzieniem. 

• Manufaktura Różana - zlokalizowana jest w Starej Wsi, w gminie 

Końskowola. Zajmuje się wytwarzaniem przetworów z płatków róż, owoców 

róż, pigwowca i dyni jadalnej. Do przygotowania przetworów zgodnie z 

babcinymi przepisami używane są surowce z własnego gospodarstwa, bez 

konserwantów i dodatków chemicznych. Konfitury z płatków i owoców róży to 

nie tylko smak i zapach, a także cenne źródło witamin, kwasów organicznych i 

minerałów. 

• Winnica Solaris – znajduje się na obrzeżach Opola Lubelskiego, na 

największych południowo-wschodnim wzniesieniu. Rosną tu odmiany na wino, 

tzw. moszczowe, owoce są niezbyt duże, ale bardzo słodkie i esencjonalne. 

Wytwarza się z nich wino czerwone, różowe i białe. Winiarnia wyposażona jest 

w salkę degustacyjną, w ofercie jest zwiedzanie winnicy, pokazanie sprzętu 

służącego do wyrobu wina oraz degustacja wina z deską serów i wędlin. 

• ,,Pod Łabędziem’’ - znajduje się w Nałęczowie. Miejsce te specjalizuje się w 

pierogach i naleśnikach, które były nagradzane w wielu konkursach. Można tu 

także kupić certyfikowane miody i inne produkty lokalne. 
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Podsumowując, ,,Szlak Smaków Krainy Lessowych Wąwozów’’ jest dość interesujący, 

przebiega przez malownicze tereny, a smakiem zachwycić może niejednego turystę, 

szczególnie że oferta jest bardzo szeroka, w której każdy znajdzie coś dla siebie, a na pewno 

warto już z samej ciekawości będąc w okolicy zobaczyć te miejsca. 

Charakterystyka kuchni województwa 

Kuchnia lubelska zaczęła w pełni kształtować się w XV wieku, kiedy na słynne 

jarmarki lubelskie zjeżdżali się kupcy z całego świata. Ze względu, że Lublin był 

miastem wielokulturowym swoje piętno odcisnęła tu kuchnia żydowska, chłopska i 

szlachecka. Kuchnię żydowską charakteryzują placki drożdżowe z cebulą, czyli 

cebularze, kuchnię chłopską krupniak, czyli zapiekanka na bazie kaszy i twarogu, a 

kuchnię szlachecką słynne flaki po zamojsku czy też flaki po piasecku.  

Pierwsze skojarzenia z kuchnią Lubelszczyzny to spokojna wieś, piękne lasy, malownicze 

krajobrazy i regionalna kuchnia, która z jednej strony jest bardzo prosta – opiera się na 

mąkach i kaszach, a z drugiej strony zaskakująca miodami, dodatkami warzywnymi, 

głębokim smakiem nalewek, zapachem świeżo wypiekanego chleba. W żadnym innym 

regionie nie znajdziemy tak szerokiej oferty pierogów i klusek z nadzieniem karpia, 

bobu, kaszy czy sera. Bardzo istotnym elementem jest to, że dużymi zaletami kuchni 

Krainy Lessowych Wąwozów są walory przyrodnicze tego terenu, m.in.. smaczna woda 

– nasycona minerałami, dobre zboża uprawiane na żyznych glebach, różnorodność 

smakowitych owoców oraz wysokiej jakości produkty mleczne. Tradycyjne receptury 

opierają się na dietetyczności, a zarazem na wykwintności i subtelności smaku.  

 Regionalne potrawy bazują na prostych i niewyszukanych składnikach, a jest to głównie 

mąka, kasza, biały ser (twaróg) oraz świeże warzywa - głównie cebula. Duża 

popularności gryki i wyprodukowanej w niej kaszy znalazła liczne odzwierciedlenie na 

kuchennych stołach. Na Wigilię Bożego Narodzenia w liście kapusty zawija się farsz z 

kaszy gryczanej i suszonych grzybów. Charakterystyczne dla tego regionu Polski są 

również różnego rodzaju miodu, w tym słynny miód gryczany, malinowy, wrzosowy 

oraz fasolowy. Z miodów robi się różnego rodzaju nalewki i miodu pitne, które spożywa 

się w okresach świątecznych oraz w trakcie uroczystości weselnych. Tradycyjne 

potrawy Lubelszczyzny wymieniony zostały poniżej, wraz z krótkim opisem: 

Cebularz lubelski - najsłynniejsze danie na Lubelszczyźnie. Jego tradycja wywodzi się z 

miejskiej legendy - król Kazimierz Wielki spróbował placka z cebulą z rąk Esterki, 

swojej żydowskiej ukochanej. Czy to prawda – nie wiadomo – ale na pewno to żydowcy 
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mieszkańcy Lublina zaczęli piec cebularze. Jest on popularny do tego stopnia, iż kilka 

lat temu otworzono Regionalne Muzeum Cebularza, w którym to możemy poznać 

tajemnice powstawania dania oraz skosztować tego wpisanego od 2007 roku na listę 

produktów tradycyjnych i od 2014 roku na listę chronionych produktów regionalnych 

niezwykłego placka. 

Piróg biłgorajski – krupniak - jest to przysmak na bazie ciasta drożdżowego, z 

nadzieniem z białego sera, kaszy gryczanej, ziemniaków, śmietany, jajek oraz 

przypraw. Czasami jest podawany z dodatkiem boczku albo skwarek. To popularna 

przystawka na zimno, a dawniej przekąska do zabrania ze sobą w pole, gdyż w trakcie 

intensywnych prac polowych i żniw bardzo sycił. 

• Pierogi gryczaki - są napełnione nadzieniem z kaszy gryczanej i sera, serwowane 

jednak na słodko i ze śmietaną. Można je też podsmażyć na oleju lub maśle. Czasami 

są polewane sosem przygotowanym na bazie skwarek wymieszanych z tłustą, słodką 

śmietanką. 

• Forszmak - warto wybrać się do restauracji także na forszmak, czyli gęsty gulasz na 

bazie różnych mięs z dodatkiem kiszonych ogórków, papryki, pomidorów i cebuli.  

• Fajerczak - placek na bazie mąki pszennej i zsiadłego mleka. 

• Kotlet schabowy po lubelsku - czyli obtaczany na bogato w jajku i smażony na 

głębokim tłuszczu (smalcu). Schabowego po lubelsku serwuje się z ziemniakami i 

mizerią albo zasmażaną kapustą. Przez obtoczenie go w roztrzepanych jajkach mocno 

przypomina na pierwszy rzut oka omlet! 

• Lubelszczyzna to również dania na bazie ryb słodkowodnych, m.in. karpia. Na stołach 

nie brakuje też dziczyzny, np. pieczonego dzika. Charakterystyczne dla tego regionu są 

też dania z kasz – m.in. babeczki z kaszą, zapiekanki i desery gryczane czy jaglaki. 

Kuchnia lubelska od zawsze była nieodłącznie związana ze słodkimi wypiekami. 

Tradycyjnych przepisów na ciasta i desery jest bardzo wiele. Warto korzystać z tradycyjnych 

przepisów regionu, gdyż zamknięty jest w nich wyjątkowy smak, który przekazywany jest tu z 

pokolenia na pokolenie. W części słodkiej kuchni regionu znajdziemy: 

• Pierogi nadziewane sezonowymi owocami, serwowane ze śmietaną i cukrem. 

• Ciasta jabłkowe – szarlotki na bazie kwaśnej antonówki lub papierówki, a także 

szarlotka razowa. Przetwórstwo jabłek ma tutaj ma wieloletnią tradycję. 
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• Popularne są też wysokiej jakości produkty regionalne – jak miody rzepakowe, 

lipowe, gryczane i malinowe, plantacje malin, porzeczek i truskawek to również 

wizytówki tego regionu. Na ich bazie powstają przetwory oraz sezonowe ciasta. 

• Zawijaki wygnanowskie - pochodzą z małej miejscowości Wygnanka, która słynęła z 

ich wypieku. Zawijaki, zwane także owijakami, piekło się kiedyś w piecach 

chlebowych, a wyrabiane były z mąki pszennej i pszenno-żytniej. Latem nadziewano 

jeświeżymi owocami, a zimą i wiosną dodawano do nich suszone owoce, mak, ser, czy 

konfitury. Zawijaki towarzyszyły mieszkańcom wsi i okolic na co dzień i od święta. 

Czasami bywały zapłatą za pracę w gospodarstwie, dawano je również ,,dziadom’’, 

czyli osobom, które w Zaduszki i we Wszystkich Świętych modliły się za zmarłych na 

cmenatzrach. Zawijaki podawano w niedzielę, jak również zabierano do pracy w polu i 

gospodarstwie. Do dziś wypieka się je z oryginalnego przepisu. 

• Racuchy z makiem – tradycyjne racuszki z nietypowym nadzieniem wypieka się w 

Kąkolewicy już od II wojny światowej. Miejscowość ta słynie z dań mącznych, które 

przygotowywano tu na bardzo wiele sposobów - nietypowych i nieznanych w innych 

regionach. Wypiekano je na święta Bożega Narodzenia oraz na niedziele. 

• Miodownik z Jaszczowa – tradycja nakazuje przygotowywać go na największe święta 

i uroczystości rodzinne. Ceniono go nie tylko ze względu na wyjątkowe właściwości 

smakowe, ale również zdrowotne, gdyż jego głównym składnikiem jest miód pszczeli 

znany ze swoich leczniczych właściwości. 

• Ciasto staropolskie podhoreckie – w okolicach Podhorców wypiek ten ma ponad 

stuletnią tradycję, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Głównym składnikiem 

ciasta są siekane orzechy i suszone śliwki, a ciasto uświetnia do dziś każdą większą 

uroczystość rodzinną i pojawia się także przy każdej uroczystości gminnej. 

Podsumowując, kuchnia lubelska ma bardzo szeroką ofertę smakową i na pewno urzeknie 

swoją tradycją każdego. 
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Proponowany nowy/poprawiony szlak kulinarny 

Moim zdaniem, dobrze byłoby, aby aktualny szlak pozostał, a jedynie żeby wzbogacić 

go o pewne miejsca, które mogą dać poczuć smak najbardziej tradycyjnych potraw, tj. cebularz, 

krupniaki, gryczaki, oraz tych słodkich, tj. Miodownik, ciasta z jabłek i pozostałe. Uważam, że 

są to elementy, które, gdyby znalazły się na szlaku kulinarnym województwa, mogą go bardzo 

wzbogacić i uatrakcyjnić. 

Promocja szlaku 

Do dzisiaj, corocznie urządzane są Jarmarki Jagiellońskie, festiwale kultury i sztuki 

ludowej, w trakcie których można nabyć lokalne przysmaki. Według mnie, są to dobre 

miejsca to promowania szlaku, ze względu na duże zainteresowanie większymi 

przedsięwzięciami przez turystów. Dodatkowo w ofercie promocyjnej mogłyby znaleźć 

się również broszury wraz z mapą szlaku kulinarnego na Lubelszczyźnie, tak aby każdy, 

kto przyjeżdża w ramach turystyki kulinarnej, miał możliwość przeanalizowania i 

przeczytania o miejscach, do których miałby się wybrać. Lokalna Organizacja 

Turystyczna powinna zorganizować stoisko, na jednym z festiwali, w ramach którego 

byłaby promocja dań z danych obiektów, samych obiektów i jednocześnie szlaku. 

Dodatkowo dobrym rozwiązaniem, aby szlak kulinarny został zauważony, jest 

pozostawienie tabliczek informacyjnych o tym, że dany lokal gastronomiczny znajduje 

się na takim szlaku.  

Bibliografia: 

• https://kraina.org.pl/szlak-smakow-krainy-lessowych-wawozow/ 

• https://www.bing.com/images/search 

• https://zarabiajnaturystyce.pl/fileadmin/user_upload/segmenty/kulinarne/szlak-

smakow-krainy-lessowych-wawozow.pdf 

• https://www.polska.travel/pl/poznaj-atrakcje-i-zabytki/zabytki-i-inne-

atrakcje/szlak-smakow-krainy-lessowych-wawozow 

• http://www.polska2000.pl/potrawy-regionalne-

lubelszczyzny/#:~:text=Lubelskie%20potrawy%20regionalne%20bazuj%C4%85

%20g%C5%82%C3%B3wnie%20na%20prostych%20i,z%20kasz%C4%85%20gr

yczan%C4%85%20i%20serem%20oraz%20pierog%C3%B3w%20bi%C5%82gor

ajskich. 

• https://lubelski.pl/potrawy-regionalne-lubelszczyzny/ 
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http://www.polska2000.pl/potrawy-regionalne-lubelszczyzny/:~:text=Lubelskie%20potrawy%20regionalne%20bazują%20głównie%20na%20prostych%20i,z%20kaszą%20gryczaną%252
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https://lubelski.pl/potrawy-regionalne-lubelszczyzny/
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KUCHNIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO  

 Autorka: Anna Żerdzińska   

 

    " Jedzenie   jest  oknem  na  świat i  zwierciadłem ,   

                                 w  którym   się  przeglądamy " 

 

                                                                                                     

Szlaki kulinarne powstały  aby podkreślić  odrębność lokalnych kuchni, tradycji , 

specyfiki wytwarzania żywności.Dzięki  dawnym  urządzeniom takim  jak młyny, suszarnie 

czy  wędzarnie  można dziś  odtworzyć  klimaty  dawnej kuchni , które poznajemy  głównie                     

w   skansenach, izbach regionalnych,  ale   coraz  częściej   także   w gospodarstwach wiejskich, 

dbających o zachowanie tradycji. 

Właśnie  tak  powstają szlaki kulinarne. Każdy z nich ma swoją niezwykłą  historię    

łączącą  akcenty  kultury lokalnej , zwyczajów, opowieści o dawnych czasach i nietuzinkowych 

ludziach. Kosztując potrawy  , delektując się  ich smakiem ,wyglądem, zapachem, słuchamy 

opowieści z nimi związanymi-  to  właśnie  podnosi ten produkt do rangi niematerialnej. 

„Jedzenie jest oknem na świat i zwierciadłem, w którym się przeglądamy”- tak twierdzi  Lucy 

M. Long, twórczyni pojęcia turystyki kulinarnej." Jedzenie "-to nie tylko konsumpcja -  coraz 

częściej to emocje , wyobraźnia  a nawet powrót do naszego dziedzictwa  , bo chyba w 

tworzeniu szlaków kulinarnych chodzi o coś więcej. Odkrywanie i poznawanie  lokalnej kuchni 

z całym jej etnicznym bogactwem nie tylko wzbogaca  społeczność lokalną  ale także pogłębia 

jej poczucie tożsamości, wzbogaca także  przyjezdnych  o nowe doznania. 

Coraz lepiej rozwija się turystyka   kulinarna  a szlaki kulinarne  stają się trendy!                

To produkt turystyczny , który  coraz częściej    wprowadzany jest  do oferty przez 

touroperatorów    i włączany do planów zwiedzania przez indywidualnych turystów.    Bo 

przecież poznając dany region, kraj , nie tylko poznajemy jego historię ale i kulturę ( także 

kulinarną). 
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Promocja towarzysząca turystycznym szlakom kulinarnym sprawia, że jako turysta  

kojarzymy dany produkt z regionem , np. pierniki  z Toruniem ,żubrówkę z Puszczą 

Białowieską, sękacz z Podlasiem, rogal świętomarciński  z Poznaniem . Coraz więcej znawców 

docenia także niewielkie regionalne browary i  winnice co  przypomina o niegdysiejszych 

bogatych tradycjach i  produkcji   w Polsce .Dziczyzna,  gęsina,bażanty, sery , miody  z pasiek, 

przetwory owocowe i warzywne to baza, na której powstają sztandarowe tradycyjne dania 

domowej kuchni , jak i najdroższych restauracji a niegdyś podstawa staropolskiej kuchni. Szlaki 

kulinarne prowadzą bowiem przez  gospodarstwa agroturystyczne, zajazdy, karczmy   ale i  

wykwintne restauracje. 

Znamy szlaki  winne we Francji , Włoszech  ale także coraz częściej  poznajemy  je w 

Polsce -właśnie poprzez  polskie szlaki kulinarne. Szlaki te pokrywają powierzchnię całego 

kraju, wiodą wśród atrakcji turystycznych: zabytkowych miast, muzeów, zamków, parków 

narodowych, sanktuariów, tras podziemnych, obiektów rekreacyjnych – wszystkie te atrakcje 

stanowią, obok kulinariów, o urokach odwiedzanych miejsc. 

  Stare przysłowie  „przez żołądek do serca”,  na szlaku kulinarnym  nabiera nowego 

znaczenia. 

Udając się w podróż, aby  uniknąć przykrych niespodzianek  powinniśmy  wcześniej 

poszukać informacji na temat prowadzonej działalności. - Szlaki kulinarne, które funkcjonują  

są certyfikowane i specjalnie oznakowane. Daje nam to pewność, że jeśli tam trafimy, zjemy 

smacznie.Najczęściej   jest to kuchnia tradycyjna, oparta na produktach regionalnych. 

ZIEMIA  LUBUSKA 

Tradycje kulinarne - to ważna  część   tożsamości kulturowej  i rozwoju   danego 

regionu  ale także   szansa  dla mieszkańców.  Lubuskie -to region leżący w otoczeniu 

malowniczych jezior  bogatych  w dary natury  :ryby , lasów w owoce leśne, grzyby i dziczyznę. 

Ponadto lubuskie to  także   chleby, pierniki, pyszne sery.  gołąbki w kiszonej kapuście                              

z ziemniakami, tradycyjny schab słubicki, kiełbasa żarska, salceson wiejski, ser kozi zamkowy, 

pierogi z kaszą gryczaną i twarogiem. Potrawy te produkowana są zgodnie z recepturami  

przodków i  cieszą się dużym zainteresowaniem.  W kraju jednak region ten kojarzony jest 

głównie  ze smakiem wina i miodu. 

Prężnie działa  Krajowa Sieć  Obszarów Wiejskich , która podejmuje działania mające 

na celu promocję i tworzenie produktów regionalnych. 

Producenci zapraszani są na różnego rodzaju lokalne i  ponadregionalne  imprezy np.: 

takie coroczny Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo–Smaki Regionów”, Dni Województwa 

Lubuskiego, Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie   w Spale, różnego rodzaju 
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jarmarki   i  targi  takie jak np. Polagra Food, Grüne Woche . 

Dolina Odry  sprawia,że  Lubuskie to  jeden z piękniejszych rejonów Polski.  Lubuskie 

jest w Polsce najmniej zaludnionym, po opolskim, obszarem. Przebywając w Lubuskim nie 

spotkamy praktycznie rdzennych Lubuszan, którzy od pokoleń  tworzyli tradycje kulinarne. 

Przybyli on na te ziemie z całej Polski: z sąsiedniej Wielkopolski, z Centrum, z Podhala, 

Podkarpacia, kresów po II wojnie światowej. Kuchnia jest więc różnorodna i stanowi zlepek 

kuchni z różnych regionów. Mimo to może  poszczycić się wieloma regionalnymi produktami 

i daniami, które powstały na bazie już znanych potraw. Korzenie lubuskiego dziedzictwa 

kulinarnego znajdujemy  m.in. w kuchni wileńskiej, lwowskiej, podolskiej, poleskiej, 

wołyńskiej a nawet wywodzącej się z rumuńskiej Bukowiny kuchni górali czadeckich. 

  Lubuski konglomerat kulinarny współtworzyli osiedlający się na tym obszarze nowi 

przybysze, przywozili ze sobą „nie tylko zwyczaje, kulturę i tradycję, ale też produkty i 

potrawy.Zaadaptowane na Ziemi Lubuskiej kresowe kulinariów,o których wiadomo, że: 

"uchodzą  za niezrówne, kuchnia smakuje każdemu, jest bogata i różnorodna. Łączy prostotę z 

domów chłopskich z niezwykle wykwintnymi daniami z najlepszych staropolskich tradycji 

kulinarnych, z licznych siedzib najmożniejszej magnaterii.Kuchnia kresowa jest prawdziwym 

fenomenem zarówno pod względem różnorodności przepisów, jak i sentymentalnym – Polacy 

wciąż do niej wracają i szukają inspiracji."(Katarzyna Węgorowska) 

W województwie lubuskim istnieją liczne szlaki kulinarne m. i. n. Lubuski Szlak 

Wina i Miodu, Warzenia Piwa w Zielonej Górze ,Festyn Ruskich Pierogów w Budachowie, 

Festiwal  Kultury  Łowieckiej w Bytnicy, Święto Karpia w Osiecznicy, Święto Pieczonego 

Ziemniaka w Dobrosułowie. 
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 Napływająca ludność  przynosiła własne kulinarne zwyczaje, które szybko stawały się 

częścią lubuskiej tradycji. I tak, jeden   z lokalnych specjałów – schab słubicki – ma 

pochodzenie kresowe. Przyrządza się go z mięsa świń rasy polskiej białej zwisłouchej. Schab 

jest marynowany w czosnku, majeranku i pieprzu,   a następnie wędzony na zimno w dymie z 

drewna ze starych odmian jabłoni lub śliwy. W podobny sposób dojrzewa też kiełbasa żarska. 

Wedle tradycyjnych receptur powinno się ją przyrządzać z chudego mięsa wieprzowego i 

wołowego, a potem wędzić kilka dni. 

Lwowski rodowód mają popularne na ziemi lubuskiej pierogi z kaszą gryczaną i 

twarogiem. Sekret  smaku kryje się  podobno w odpowiednim przyrządzeniu kaszy, którą 

należy  ugotować na sypko i wystudzić , a farsz może być zarówno wytrawny, jak i słodki. 

Pyszne i oryginalne są  także  pierożki drożdżowe zapiekane w piecu. 

Z Wielkopolski przybyła tu zupa niebecz z kiszoną kapustą. Składniki na nią gotuje się osobno: 

ziemniaki i mięso w jednym garze, a kapustę w drugim. Łączy się je przed podaniem potrawy 

na stół. 

Daniem, którego trzeba koniecznie spróbować, są gołąbki w liściach winorośli. 

 Lubuskie to jeden z prężniej działających regionów winnych w Polsce. 

Tradycje produkowania wina sięgają na tych ziemiach XIII wieku. Większość 

stosowanych odmian winorośli pochodzi z sąsiednich krajów. Mamy tu rieslinga, seyval blanc, 

regenta, dornfeldera, biankę, chrupkę złotą czy aurorę. Ponoć  najlepsze są wina  białe, chociaż   
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i jakość win czerwonych staje się z roku na rok  coraz wyższa. 

 Również mamy rodzimego szampana -Winnica Miłosz oferuje   wino – musujący trunek 

produkowany metodą tradycyjną . 

Miód i wino  to dwa kulinarne symbole Lubuskiego. Można wybrać się  w podróż po 

miejscowych winnicach i pasiekach   dokonując degustacji i zakupów. Na miejscu można także  

podpytać winiarzy o ich ulubione szczepy. 

Wśród miodów , najlepszy jest ponoć  akacjowy (to lubuski specjał widniejący na 

ministerialnej Liście produktów tradycyjnych) oraz nektarowo-spadziowy z Gostkowic. 

Regionalne smaki lubuskiego- 

Kuchnia lubuska bazuje  przede wszystkim na produktach  naturalnych ,szeroko 

dostępnych   województwie, czyli słodkowodnych rybach, grzybach czy dziczyźnie. Popularna 

jest tu  potrawa -wojnowska ryba na kwaśno.To smażone filety lub kawałki ryb (najczęściej: 

płoć, leszcz, boleń, tołpyga, jaź, karp, szczupak zalane zalewą z octu, wody i przypraw. 

Regionalnym przysmakiem jest również węgorz parowany po rybacku, potrawa 

przypominająca zupę rybną z dużymi kawałkami widocznego mięsa rybiego.Często  pojawiają 

się w jadłospisie  gołąbki zawijane w liście winorośli, które są charakterystycznym symbolem 

południowej części województwa. Uprawa winorośli i produkcja wina jest tu szczególnie 

ceniona, nie brakuje go  więc na stołach. Innymi potrawami , które można tu również 

skosztować jest niebecz z kapustą, pierożki drożdżowe z fasolą, czy  na słodko -szarlotka na 

bazie renety landsberskiej – odmiany jabłek znanej i wyhodowanej  w ówczesnym Landsbergu 

(dziś Gorzów). 

""Dobre, smaczne bo lubuskie" to coroczne wydarzenie na którym kulinarne walory 

regionu lubuskiego splatają się z barwnym folklorem.Impreza odbywa  się    w zabytkowej 

przestrzeni plenerowej Muzeum. W zagrodach Muzeum przedstawione są potrawy związane z 

dziedzictwem kulturowym mieszkańców tego regionu.Potrawy są przygotowywane w 

zabytkowych piecach.Na imprezie zaprezentowane zostają wina regionalne, wyroby z 

dziczyzny i specjały z gospodarstw agroturystycznych. Swoje stoiska przygotują również 

lubuscy winiarze.Imprezie towarzyszy    kiermasz  rękodzieła ludowego i artystycznego. 

Najważniejszym  szlakiem  Ziemi  Lubuskiej  jest Lubuski Szlak Wina i Miodu. Jest 

to szlak turystyczny, który łączy obiekty z produkcją wina i miodu ,położone na terenie 

województw: lubuskiego, dolnośląskiego (jakubów), wielkopolskiego (Grodzisk Wielkopolski) 

, zachodniopomorskiego  (Dargomysl) oraz w Niemczech (Schenkendobern w Brandenburgii). 

Inicjatorem jego powstania oraz zarządcą jest Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie            

z siedzibą w Zielonej Górze. Szlak powstał w marcu 2007 roku .Premiera  jego , jako produktu 
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turystycznego, miała miejsce na VII Targach ‘’Zatur’’ w Drzonkowie   (obecnie w granicach 

administracyjnych Zielonej Góry),na których to uzyskał wyróżnienie. 

Szlak został również uhonorowany Perłą Turystyki, przyznawaną przez Lubuską 

Regionalną Organizację Turystyczną ‘’Lotur’’(2008) oraz otrzymał wyróżnienie w konkursie 

Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny(2011). 

Przebieg szlaku 

Szlak  ten początkowo biegł od Nowej Soli przez Zieloną Górę, Świebodzin, 

Międzyrzecz do Mierzęcina, a na jego trasie znajdowało się 14 obiektów . Na koniec grudnia 

2014 roku na jego trasie znajdowało się już 61 obiektów, w tym: winnice w Zaborze, Mozowie, 

Koźli, Sławicy, Mierzęcinie, Byczu, Łazie, Jakubowie, Zielonej Górze, Starej Wsi, Grodzisku 

Wielkopolskim, Buchałowie, Sterkowie, Proczkach, Nowym Miasteczku, Wiechlicach, 

Przełazach-Laskach, Niedoradzu, Borowie Wielkim, Górzykowie, Gościkowie, Żarach, 

Gostchorzu oraz niemieckim Schenkendöbern,pasieki i gospodarstwa pszczelarskie w 

Jeziorach, Dargomyślu, Sulęcinie, Gralewie, Zabłociu, Dąbiu oraz Jodłowie,gospodarstwa 

agroturystyczne w Łasiczynie, Dobroszowie Wielkim i Lubiechni Wielkiej,placówki 

muzealne:Gminny Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklu Małym,Skansen 

etnograficzny w Ochli,Zamek w Krośnie Odrzańskim,Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej 

im. Franciszka Grasia w Drezdenku,Muzeum Wina w Zielonej Górze, Skansen Pszczelarski w 

Pszczewie,Zagroda Młyńska w Bogdańcu,obiekty hotelowe w Kalsku  i Zielonej Górze,sklep 

winiarski w Zielonej Górze,placówki gastronomiczne w Zielonej Górze  i Sulechowie. 

Zadaniem projektu  Lubuski Szlak Wina i Miodu  jest promocja wpływającą na wizerunek 

województwa lubuskiego i Polski w zakresie , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

oraz udostępnienie  turystom  polskim  jak i  zagranicznym informacji na temat  produktów  

turystycznych województwa lubuskiego. 

Zielona Góra i jej okolice mają bogatą tradycję winiarską. Pierwsza wzmianka                               

o zielonogórskich winnicach zachowała się w tekstach źródłowych z początku XIV w., ale              

w miejscowej tradycji za  datę sprowadzenia winorośli uważa się  rok 1150. Parę lat temu 

podjęto intensywne działania zmierzające do odradzania tradycji winiarskich w Zielonej 

Górze.Dawniej  w  mieście było ponad 50 piwowarów, mających  do dyspozycji  dwa domy 

browarne . W drugiej połowie wieku XIX domowych browarów było  ich  kilkanaście , jednak  

kryzys ekonomiczny ,wojna  sprawiły, że tradycja niemal zanikła. 

Do winnic można przyjechać nie tylko na wino, gdyż wiele z nich to gospodarstwa 

agroturystyczne, które zapewniają wiele atrakcji, także kulinarnych. Warto odwiedzić np. 

rodzinną winnicę Kingę, założoną w 1985 r. Wśród specjałów serwowanych przez drugie 
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pokolenie winiarzy można znaleźć m.in. konfitury winogronowe, octy winne, kiszone liście czy 

owoce w zalewach na bazie wina. Cenione są wina z winnicy Miłosz, która zaprasza także na 

spacery, degustacje i szkolenia, oraz z winnicy Julia, która w ramach wizyt ekoturystycznych 

zaprasza na oprowadzanie po winnicy, ogrodzie ziołowym i Parku Miniatur Historycznych 

Obiektów Winiarskich. Wycieczkę do Zielonej Góry warto zaplanować na początku września. 

Wtedy całe miasto świętuje winobranie. Odbywają się pochody, degustacje, koncerty, jest też 

specjalny jarmark z tej okazji. 

Lubuskie miody 

Okolice Zielonej Góry słyną także z doskonałych miodów.  Część  z nich zostało  

wpisanych na listę produktów regionalnych i tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. Znalazły się na niej miód lipowy magdaleński, ziołomiód pokrzywowy oraz miód 

wielokwiatowy łąkowy z Doliny Noteci. Można je kupić na targach i imprezach kulinarnych     

w województwie lubuskim. Największe z nich to Ogólnopolskie Targi Dobrego Jedzenia , które 

odbywają się wiosną.Latem ( w lipcu) można wziąć udział w Święcie Miodu w Ochli, a w 

sierpniu w festiwalu „Dobre Smaczne, bo Lubuskie - kulinarny pejzaż regionu” w tej samej 

miejscowości. 

Na początku września, w czasie, kiedy Zielona Góra świętuje winobranie, część z 

lokalnych restauracji  serwuje "winobraniowe smaki", czyli dania specjalnie skomponowane 

do win z lubuskich winnic i wraz z nimi podawane. Tak więc w poszukiwaniu kulinarnych 

wrażeń warto odwiedzić lokalne restauracje, zajazdy i gospody. 

Oprócz tradycji winiarskich  mamy tu tradycję piwowarskich. 

Jednym z nielicznych piw przygotowywanych według metody stosowanej przez 

piwowarów 200 lat temu jest piwo zielonogórskie.Charakteryzuje się ono naturalnym smakiem                          

i aromatem chmielu.  Piwo zielonogórskie nagradzane i wyróżniane jest podczas różnych 

konkursów” jest zasługą  Minibrowaru Haust, w którym pierwsze warzenie miało miejsce 16 

lipca 2006 roku.Pils zielonogórski -może być wizytówką miasta. 

Ziemia Lubuska jest regionem mającym wieloletnią historię uprawy winorośli, która 

przetrwała najdłużej w północnej Europie i niewątpliwie miała wpływ na współczesną 

enoturystykę w województwie lubuskim. Atrakcyjność turystyczno-kulinarną tego regionu 

podnosi hodowla pszczół  i  bartnictwa . 

Na szlaku  wina i miodu  można  nie tylko degustować wino ale  i  posmakować 

pszczelarskich wyrobów. 

Na szlaku koniecznie trzeba też odwiedzić obiekty muzealne działające w zakresie 

enoturystyki i nie tylko, takie jak: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli, 
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Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w 

Gorzowie Wielkopolskim czy Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim. 

Współpracujące z winiarzami i pszczelarzami hotele i gospodarstwa agroturystyczne na 

szlaku zapewniają zaś nocleg i smaczne wyżywienie. 

Zielona Góra zaprasza na bachusową ucztę: Święto Winobrania – największe święto 

wina w Polsce  a w niedalekiej Ochli jest skansen budownictwa ludowego,gdzie znajduje się  

jedyna zachowana w Polsce wieża winiarska z XVIII wieku. 

By przyciągnąć turystów w województwie Lubuskim   organizowane  liczne  są  jarmarki , 

festyny , liczne święta  prezentujące produkty  regionalne , gdyż każdy powiat ma wiele do 

zaoferowania. Są to  np.: 

Festyn Ruskich Pierogów – odbywający się każdego roku w trzecią sobotę czerwca to 

jedna z największych imprez w regionie. Znane w całym województwie i nie tylko 

"Budachowskie pierogi", przygotowane według własnej receptury. 

Jak na Budachowian przystało podano między innymi dwa rodzaje pierogów. Okraszone 

kurkami ruskie pierogi z młodymi ziemniakami, swojskim serem i śmietaną oraz pierogi           z 

pszenicy płaskurki i orkiszu, z nadzieniem z kaszy gryczanej i młodych porów z cebulką. 

Gospodarstwo  ekologiczne "Anielskie Ogrody" w Budachowie promuje lokalne smaki                i 

oferuje  najświeższe, ekologiczne warzywa oraz zioła. 

Osiecznickie Święto Karpia jest największą w Polsce imprezą, na której króluje ta 

królewska ryba. Do Osiecznicy każdego roku przyjeżdżają tysiące gości  nie tylko z całego 

województwa lubuskiego, ale też z Wrocławia czy Szczecina. Na odwiedzających czeka 

mnóstwo atrakcji, występów artystycznych, pokazów strażackich, stoisk gastronomicznych 

oraz wiele innych. 

Tradycyjnie już w Osiecznicy można spróbować karpia pieczonego, wędzonego 

smażonego czy grillowanego. Jest też osiecznicki rosół z karpia. 

Kulinarne szlaki. Wschowa, miasto ze... smakiem 

Wschowa dzięki licznym przywilejom królewskim była znaczącym ośrodkiem 

Rzeczypospolitej. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1136 roku. W XVII wieku 

powstała tutaj pierwsza w Polsce manufaktura farbiarska. To miasto królewskie, w którym 

bywały tureckie poselstwa i mieszały się wpływy katolików i protestantów. Bogate w orientalne 

smaki, przyprawy  i regionalne potrawy. 

Polsko-Niemiecki Jarmark Produktów Tradycyjnych we Wschowie 

Każdego roku sezon na kosztowanie pyszności otwiera w Lubuskiem Polsko-Niemiecki 

Jarmark Produktów Tradycyjnych we Wschowie. Jej pomysłodawcą i organizatorem jest gmina 
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Wschowa. Na jarmark  przybywa ok. 50 wystawców z różnych branż i krajów -z Litwy, 

Niemiec i Polski. Można  kupić tradycyjne wyroby wędliniarskie, ciasto, chleb wypiekany 

według starych, receptur oraz  wyroby tutejszego rękodzieła .Odbywają się także liczne  pokazy 

i konkursy kulinarne. , którym towarzyszą  występy zespołów muzycznych. 

Gminne Święto Truskawki- to również impreza  organizowana przez gminę 

Wschowa , które odbywa się w czerwcu w Dębowej Łęce - wsi  słynącej  z największych 

plantacji truskawek. 

Podczas święta  co roku można  posmakować różnych potraw z truskawkami   są to 

m.in. pierogi,  naleśniki i ciasta z truskawkami, a także dżemy. W czasie trwania  imprezy 

można  kupić  owoce przywożone prosto z plantacji. Gminnemu Świętu Truskawki towarzyszy 

„Turniej Wsi” oraz truskawkowe konkursy dla dzieci i dorosłych. 

Święto Pieczonego Ziemniaka- Festyn odbywa się co roku w trzecią sobotę września 

w miejscowości Dobrosułów. Święto Pieczonego Ziemniaka, to festyn organizowany przez 

mieszkańców wsi Dobrosułów. Impreza, jedna z najbardziej popularnych w regionie, gromadzi 

ogromną liczbę gości. W ramach festynu przeprowadzany jest konkurs na oryginalną i smaczną 

potrawę z ziemniaka, a na stoiskach gastronomicznych serwowane są wszelkiego rodzaju 

potrawy ziemniaczane, wśród których znajdują się słynne Dobrosułowskie Pierogi z 

nadzieniem z dziczyzny. Organizowane konkursy sportowo-rekreacyjne tematycznie także 

wiążą się z ziemniakami. Festyn obfituje w występy artystyczne, które kończy zabawa taneczna 

do samego rana. Na licznych stoiskach gastronomicznych serwowane są najlepsze wiejskie 

potrawy oraz specjalnie przygotowane liczne przysmaki z ziemniaka. Imprezą towarzyszącą są 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w Grzybobraniu. 

Festiwal Kultury Łowieckiej w Bytnicy- Jest to jednodniowa impreza integrująca 

mieszkańców regionu oraz środowiska łowieckie i przyrodnicze z Polski i Niemiec. Festiwal 

jest realizowany przez Gminę Bytnica w partnerstwie Sołectwem Bytnica oraz niemieckim 

związkiem sygnalistów łowieckich. Głównymi atrakcjami Festiwalu jest bogaty program 

artystyczny nawiązujący do tematyki łowieckiej, degustacja specjalnie przygotowanych potraw 

myśliwskich oraz pokazy trofeów i sprzętu myśliwskiego. Każdy gość może spróbować 

specjałów kuchni myśliwskiej, przygotowanych specjalnie na tę okazję, wśród których będzie 

można znaleźć pieczone dziki, kiełbasy, szynki, gulasz czy bigos. Obejrzeć można także 

wystawę trofeów myśliwskich w przygotowanej do tego celu galerii oraz pokazy malarstwa o 

tematyce ściśle związanej kulturą łowiecką. Tego dnia ma także miejsce międzynarodowy 

koncert muzyki myśliwskiej, gdzie na przygotowanej do tej ceremonii scenie odbywają się 

koncerty zespołów łowieckich, pokazy gry na rogach, pokazy wabienia zwierzyny oraz pokazy 
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sygnalistyki łowieckiej. 

Lubuski „tygiel smaków” - to  wszystko  co przywieźli ze sobą górale czadeccy/górale 

bukowińscy, wiele przepisów do dziś kultywowanych przez lubuskie gospodynie m.in. 

mamałygę (kaszę kukurydzianą podawaną na słodko lub polaną masłem), mleko wołoskie 

(specyficznie zakwaszane, zsiadłe mleko), tocinę (babkę ziemniaczaną) i – przede wszystkim 

– paskę bukowińską, pieczoną obecnie na rozmaite święta, kiermasze czy festyny przez 

gospodynie  z Wichowa.Bukowińskie dziedzictwo kulinarne przeniesione na Ziemię Lubuską 

reprezentują jeszcze dwa świąteczne, regionalne, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 

smakołyki. Pierwszym z nich jest strudel definiowany jako "tradycyjny, świąteczny wypiek 

górali czadeckich  ". 

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w województwie 

lubuskim 

W 2020 roku województwo Lubuskie zostało przyjęte do Europejskiej Sieci Regionalnego 

Dziedzictwa Kulinarnego. Jej celem jest  promocja lubuskich wyrobów  i przetworów 

żywnościowych, dań i potraw regionalnych związanych z dziedzictwem kulinarnym 

regionu;rozwój i aktywizacja lokalnych producentów żywności wysokiej jakości; wzmocnienie 

tożsamości regionalnej; 

„Lubuskie Święto Piwa” 

 Jakie są lubuskie smaki, można przekonać się będąc na  „Lubuskim Święcie Piwa”, 

które odbywa się w Witnicy-zorganizowane przez  Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników 

browarnictwa. Celem tego wydarzenia jest podkreślenie tradycji piwowarskich w regionie oraz 

promocja województwa poprzez markę handlową browaru Witnica „Lubuskie”. Podczas 

imprezy  można nie tylko  poznać dzieje Browaru Witnica  ale także uczestniczyć w    degustacji 

witnickich piw, produktów regionalnych  oraz w występach kapel biesiadnych i zespołów 

artystycznych. 

„Rajd po Lubuskich Smakach” - (jarmark)- to kolejna impreza , która jest częścią  Dni 

Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim i ma na celu promocję produktów 

tradycyjnych i regionalnych. 

  Podczas jarmarku lubuscy producenci wystawiają swoje  wyroby regionalne  - są to  

wędliny, sery, ryby, miody, pierniki a nawet  czekolady. Spróbować można  sławnej szynki 

zapiekanej w chlebie, przekonać się jak smakują lody według babcinej receptury, czy wreszcie 

skosztować wina z lubuskich winnic oraz pysznego lubuskiego piwa. 

„ Gminne Targi Jadła Regionalnego” w Strzelcach Krajeńskich -Wielisławice 

Ich idea zrodziła się w Gminie Strzelce Krajeńskie,  by promować pyszną żywność z lubuskich 
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wsi oraz folklor. Uczestnicy imprezy mieli okazję nie tylko posmakować wiejskiej kuchni, ale 

również wziąć udział w konkursach  zorganizowanych  pięciu w kategoriach: jadło regionalne, 

wypieki, wina, nalewki a także stoisko targowe.  Na scenie wystąpiły zespoły ludowe i grupy 

folkowe oraz grupy muzyczno-taneczne ( Zespół Tańca Ludowego Krajna). 

„Święto Miodu i Wina” 

W Muzeum Etnograficznym w Ochli tradycyjnie jest organizowane „Święto Miodu i 

Wina”.  Wydarzenie w swoim założeniu nawiązuje do tradycyjnej kultury ludowej, a także do 

lubuskiego szlaku wina i miodu. Jak sama nazwa wskazuje święto jest przede wszystkim okazją 

do zaprezentowania lubuskiej tradycji i teraźniejszości ,która związana jest  z pszczelarstwem 

i winiarstwem.  Towarzyszą świętu tańce i śpiew oraz  spotkania  miłośników rękodzieła, sztuki 

ludowej , smakoszy regionalnego wina, miodu oraz potraw regionalnych. Podczas imprezy 

plenerowej odbywają  się degustacje najlepszych gatunków win i miodów, prezentacje sprzętu 

winiarskiego i pszczelarskiego, pokazy tradycyjnego pozyskiwania miodu i wina. Można  

poznać nie tylko tradycje związane z pozyskiwaniem miodu i wina, ale i wykorzystaniem go w 

lecznictwie ludowym, kosmetyce, i w kuchni przy przygotowywaniu potraw czy nalewek. 

„Święto Pieczonego Kurczaka” 

Kolejna okazja do tego, by przekonywać innych, jak smakuje lubuskie jedzonko w 

ubiegłym roku czekała na chętnych 1 września w Maszewie. To wydarzenie przygotowano pod 

hasłem: „Święto Pieczonego Kurczaka”. Pomysłodawcą święta jest gmina Deszczno. Święto 

odbywa się tu tradycyjnie od kilku lat. Powstało na kanwie przedwojennych tradycji 

drobiarskich tych okolic. 

„Festiwal Smaków- I Święto Jagnięcia”odbywający się we wsi  Stoki. Organizatorem 

tego wydarzenia była gmina Pszczew .Na festiwal zaproszeni zostali wytwórcy produktów 

tradycyjnych i lokalnych. Celem imprezy była promocja produktu lokalnego, zdrowej żywności 

oraz tradycji regionu. W Stokach od wieków hoduje się owce. Dlatego organizatorzy Święta 

Jagnięcia chcą, by tradycja ta trwała nadal. Podczas imprezy odbywają się  prelekcje na temat 

zdrowego żywienia i  produktów regionalnych, konkursy kulinarne i degustacja smakołyków. 

Towarzyszą temu  występy artystyczne lokalnych zespołów, zorganizowano stoiska 

promocyjne lokalnych i regionalnych wytwórców wytwarzających i sprzedających produkty 

lokalne. wytwórców wyrobów rękodzielniczych, pszczelarskich, piekarskich i żywności 

ekologicznej. 

„Święto Chleba”-organizowane w Chlebowie ( gm. Maszewo). To transgraniczne 

wydarzenie ma charakter cykliczny. Jego pomysłodawcy chcą, impreza pozwalała wspieranie 

działań na rzecz zachowania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa wsi. Ma się tak stać dzięki 
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pokazom rękodzieła ludowego, występom zespołów folklorystycznych oraz propagowaniu 

tradycyjnych metod wyrabiania żywności. Temu celowi miały służyć również mini – warsztaty 

prowadzone przez twórców ludowych. Podczas święta odbyły się pokazy pieczenia chleba oraz 

degustacja chleba pieczonego tradycyjną metodą i wyrobów kulinarnych przygotowanych 

przez gospodynie wiejskie. W trakcie festynu uczestnicy zapoznali się z techniką tworzenia 

garnków z gliny, układali własne kompozycje z suchych roślin, brali udział w warsztatach 

ludowych. 

Niedawno powstała mapa promocyjna woj. lubuskiego -„Lubuskie szlaki kulinarne ". 

- to przewodnik po produktach regionalnych i tradycyjnych w formie mapy. Ma na celu 

zachęcać do spożywania produktów lokalnych o wysokiej jakości produkowanych                         

w województwie lubuskim. Kulinarna mapa województwa lubuskiego ułatwi konsumentowi 

dotarcie do tych produktów oraz przyczyni się do promocji lubuskich wsi i obszarów wiejskich. 

Z niej   dowiadujemy  się , gdzie w województwie lubuskim znajduje się skansen pszczelarski 

z zabytkowymi ulami i sprzętem pszczelarskim, gdzie produkowane są wędliny, 

przygotowywane  według rodzinnych receptur, przywiezionych przez przesiedleńców z okolic 

Lwowa, Tarnopola. Jak smakuje paska bukowińska, szarlotka z landsberską, papierówki w 

syropie, chleb domowy na zakwasie albo tradycyjny strudel górali czadeckich. 

  76 wyjątkowych miejsc w regionie - winnic, pasiek i gospodarstw produkujących 

regionalne przysmaki, które warto odwiedzić. Gdzie znajdują się gospodarstwa 

agroturystyczne,  w których można zatrzymać się na dłużej  by mile i ze smakiem  spędzić czas  

na łonie natury  i poznać bogactwo  regionu . 

Na mapie wyznaczone zostały szlaki kulinarne, jak i zostały zaznaczone produkty 

tradycyjne i regionalne woj. lubuskiego, które wpisane są na listę MRiRW. Na odwrocie mapy 

umieszczono  także  12 przepisów lubuskich potraw, zdjęcia z opisami produktów, wydarzeń 

czy imprez kulinarnych. 

Przedstawiono  turystom krajowym i mieszkańcom ziemi lubuskiej  jakie atrakcje turystyczne 

w połączeniu z turystyką kulinarną można zobaczyć i gdzie można spędzić ciekawie czas na 

lubuskiej wsi , by odkrywać lubuskie smaki poszczególnych powiatów  regionu . 

Każdy powiat oferuje   swoje przysmaki : 

Powiat gorzowski nazywany jest też zagłębiem drobiarstwa. Tu hoduje się gęsi, 

kurczaki (Deszczno, Święto Pieczonego Kurczaka), kaczki. Hodowla gęsi związana jest z tymi 

terenami historycznie.Wsie wokół Gorzowa słyną z owoców i warzyw. Nagrody w konkursie 

Nasze Kulinarne Dziedzictwo w ub.r. zdobyli: Aniela Dydo z Kłodawy za mus jabłkowy z 

papierówek, Urszula Łaputa z Santocka za pigwę w cukrze, Leokadia Wołoszczuk z Janczewa 
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za czarną porzeczkę, Hanna Olejniczak z Santocka za pomidory kwaszone. Perłę ma Anna 

Wołoszczuk za słoneczne papierówki zimą. 

Miasto Gorzów Wlkp. 

Miasto próbuje odzyskać starą odmianę jabłoni - renetę landsberską. Najlepsza szarlotkę 

w mieście zjemy w Południowej cukierni Marina. Kolejki ustawiają się po bułkę z pieczarkami 

z czerwonej budki i rurkę z bitą śmietaną, której receptura i sposób produkcji nie zmienił się 

od 40 lat. Miasto co roku organizuje Lubuskie Kulinaria Regionalne. 

Powiat strzelecko-drezdenecki   rozsławia  piwniczka wicewojewody Jana Świrepo. 

Stoją w niej nalewki i wina w pięknych butelkach z etykietami własnego projektu. 

Wicewojewoda pojawia się ze swoimi trunkami na różnych konkursach kulinarnych i targach 

jadła .Otrzymał nawet nagrodę w Naszym Kulinarnym Dziedzictwie  za czeremchówkę                     

i piołunówkę na miodzie. 

W Wielisławicach co roku odbywają się Gminne Targi Jadła Regionalnego. Z 

potrawami wystawiają się koła gospodyń wiejskich i lokalni producenci win i nalewek. 

Polecają potrawy z dziczyzny, z wykorzystaniem lokalnych darów natury, np. jednego roku 

nagrodę zdobyły naleśniki z miętą. 

Powiat słynie z ryb. W Ługach jest bar, w którym można zjeść świeżą rybę, dopiero co 

złowioną w okolicznych jeziorach. W Dobiegniewie są wędzarnie. A w Dankowie najlepsze 

ziemniaki. 

W Mierzęcinie mamy największą lubuską winnicę. 

Strzelce Kraj, mają swój słodki przysmak -  ciastko strzeleckie, w smaku przypominające 

piernik. 

Powiat słubicki   

Produkt tradycyjny wpisany na listę ministra rolnictwa - schab tradycyjny słubicki 

(receptura oraz metoda produkcji - niezmienna od 60 lat - została przywieziona przez ludność 

Kresów Wschodnich, sekret tkwi w marynacie i wędzeniu w zimnym dymie drewnem starych 

odmian jabłoni i śliwy). 

Kopalnią informacji o kulinarnych tradycjach powiatu jest Jan Skałecki z Kowalowa. 

Ma tzw. klucz do polskiej spiżarni (prestiżowe wyróżnienie przyznawane na finale konkursu 

Nasze Kulinarne Dziedzictwo). Rok temu w tym samym konkursie dostał główną nagrodę za 

domową kiełbasę z weka i Perłę za syrop z buraka cukrowego. Prowadzi stowarzyszenie, które 

zajmuje się promocją dawnych smaków i obyczajów. Maria Skałecka ze Stowarzyszenia 

Miłośników Ziemi Słubickiej robi Miodzio-Hiczka, czyli syrop z kwiatu bzu czarnego i kwiatu 

akacji. 
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Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kowalowa co roku przygotowują jakiś przysmak 

na konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Rok temu uznanie jury wzbudził śledź w majeranku 

(Helena Kołodzińska), nalewka z aronii. A także panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Drzecina, 

które w tym samym konkursie zdobyły wyróżnienie za kiełbasę swojską ze smalcem (Natalia 

Nowak), a Irena Kapica z Drzecina za chleb wiejski razowy (piecze go jej syn z jej wnukiem 

w domu z kuchnią, która ma piec chlebowy, gdy opowiadają o tym, jak powinno się piec chleb 

i jak to u nich w domu bywało, to mają łzy w oczach). A Elżbieta Siedlecka z Drzecina robi 

słynne na całą wieś pączki z dżemem żurawinowym. 

Grażyna Dereń z Lubiechni Wielkiej słynie ze: schabu Dziadka Bronka, kiszki, 

kapuściaków (Nasze Kulinarne Dziedzictwo). Masarnia Brzezińskich z Cybinki z szynki 

wędzonej z kością i rapetką (Nasze Kulinarne Dziedzictwo). Edward Derń z Rzepina robi miód 

akacjowy z Puszczy Rzepińskiej. A Irena Lange i Irena Mierzejewska - pasztet Babci Nadzi. 

Elżbieta Barańców z Kowalowa piecze pieczeń wieprzową wołyńską. A Irena Mierzejewska - 

śledzia poleskiego. 

Powiat sulęciński 

Gmina Lubniewice chce słynąć z ryb złowionych w tutejszych jeziorach. Pływają w 

nich pyszne sandacze i śledzie. Od tego roku gmina promuje Święto Sandacza. 

W Lubniewicach mieszka Anna Borówka, która za pomidory w zalewie zdobyła wyróżnienie 

w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo. A w Sulęcinie działa bardzo słynne gospodarstw 

pszczelarskie państwa Dudkowiaków. Mają miody wielokrotnie nagradzane na różnych 

konkursach. 

W Gliśnie Krystyna Kisielewicz i Stanisława Sobecka robią kartoflane gołąbki. A 

Kazimierz Zwierzchowski - pasztet dziadka Kazia. KGW dostało nagrodę za barszcz z 

kiszonych buraków. 

W gospodarstwie agroturystycznym Zdala od zgiełku w Sulęcinie gotują... zupę z 

pokrzyw, portulaki i gwiazdnicy. 

W tym powiecie hoduje się też ekologiczną wołowinę. 

Powiat międzyrzecki 

Przytoczna słynie z pomidorów - mają Święto Pomidora. Przepis na ich pomidorówkę 

opracował słynny kucharz Grzegorz Russak. 

W Bledzewie mieszka Magdalena Dolata (ma gospodarstwo agroturystyczne). Robi 

syrop z płatków róż, a także mieszankę rybną w zalewie octowej (dostała nagrodę w konkursie 

Nasze Kulinarne Dziedzictwo rok temu). Robi też bledzewski mus z czarnych winogron. 

Pogranicze Wielkopolski i powiatu jest nazywane Krainą Podgrzybka. Doskonałe grzyby z 
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zalewie octowej robi leśnik Wojciech Mysiak. 

Szparagowe zagłębie mamy w Trzcielu. 

Stanisław Mikanowicz z Przytocznej robi rewelacyjnego dzika zapiekanego w cieście. 

Za szynkę faszerowaną i zapiekaną w chlebie zdobył nagrody na konkursach kulinarnych. 

Zielarka z Marianowa (dawniej Gumniska), przetwarza wszystko, co rośnie w lesie. To Anna 

Bednarska - do Perły nominowany był jej ocet cydrowy, a w konkursie Nasze Kulinarne 

Dziedzictwo zdobyła nagrodę za grzyby w solance i grzyby marynowane. 

Małgorzata Bielecka z Wysokiej (prowadzi gospodarstwo agroturystyczne) zdobyła 

nagrodę Nasze Kulinarne Dziedzictwo za kiszkę ziemniaczaną, ser topiony kozi, sernik ZAKO 

Powiat świebodziński 

Radoszyn, gm. Skąpe - Ewa Kasprzak razem z mężem produkuje naturalnymi metodami 

mięso i wędliny. Rok temu w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo dostali wyróżnienia za 

mięso w słojach. Fajna historia małżeństwa, dla których praca jest pasją. 

Barbara Gniewczyńska z gospodarstwa agroturystycznego w Łagowie Lubuskim znana jest ze 

schabu po lubusku. 

Powiat zielonogórski 

Produkt tradycyjny wpisany na listę ministra rolnictwa - miód pitny, trójniak (z nutą 

owocową lub korzenną, produkowany w okolicach Zielonej Góry); wino gronowe (wytrawne 

lub półwytrawne). Oprócz tego polecić można wino z winnic na szlaku wina i miodu: Mozów 

(niedaleko Sulechowa), winnica Na leśnej polanie, Miłosz (gm. Zabór), Julia (Stary Kisielin) 

Powiat słynie też z uprawy truskawek. Nazywany jest truskawkowym zagłębiem. We wsiach w 

okolicy Zielonej Góry (np. w Ochli) działają producenci rolni. 

Nowe Kramsko, gm. Babimost - Lidia Omieczyńska robi pysznego krumskiego 

śmierdziela - ser nagradzany w poprzednich edycjach Naszego Kulinarnego Dziedzictwa. 

Kargowa - słynie z czekolady. Gmina ma Święto Czekolady. 

Świdnica - słynie z miodu. Produkuje je gospodarstwo pszczelarskie Nocuniów. 

Gospodarstwo agroturystyczne Taberskich słynie z szaszłyka z borowikami. 

W Pomorsku Tadeusz Bednarek produkuje ekologiczne mleko. A w Dąbrówce można zjeść 

zupę nic. W Regionie Kozła poczęstują nas pyrami z gziką. 

Sulechów promuje wina. W konkursie win domowych wygrało czerwone (Madera) 

Edwarda Zimnego, a wśród win -Riesling z Winnicy Cantina - Mariusza Pacholaka. Za 

najlepszy produkt prezentacji "Nadodrzańskie Skarby" uznano flaki z jelenia (przygotowało 

koło myśliwskie Piast). 

Miasto Zielona Góra-Produkt tradycyjny wpisany na listę ministra rolnictwa - 
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jarzębiak i jarzębiak na winiaku (to dwie różne nalewki, wybitnie zielonogórska specjalność). 

Przemysław Karwowski ma Perłę za trójniak winogronowy.Bronisława Prętkowska - miód 

zielonogórski! 

W piekarni Grono można zjeść chleb litewski. 

Powiat żarski 

Słynie ze stawów, w których corocznie odławia się setki ton karpia. Króluje on na 

naszych stołach w postaci galaret, smażony w panierce, na maśle, zupy rybnej czy kotlecików.  

Specjalnością kuchni gospodarstwa agroturystycznego Rozalii i Zygmunta Białkowskich jest 

karp po sułtańsku i ryba w sosie pomidorowym. 

W "Domku pod sosnami" w Gręzawie, koło Tuplic zjemy przygotowane na bazie 

ekologicznych składników potrawy smakiem przywodzące aromaty z dzieciństwa. To pierożki 

w różnym nadzieniem, racuchy na zsiadłym mleku i maślance, naleśniki na słodko i z farszem 

na ostro. Gość zostanie też uraczony grzybowym koncentratem zrobionym z prawdziwków, 

kurek z tutejszych lasów. W menu jest cała gama tradycyjnych mięs i polskich zup, pachnący 

chleb z domowego wypieku i znakomite przetwory, jak rzodkiewki w curry. 

Na smacznego dzika najlepiej wybrać się do zajazdu w Bogumiłowie. Marek 

Czajkowski myśliwy koła łowieckiego dobrze wie jak przyrządzić mięso, by było rozkoszą dla 

podniebienia. Amatorów pierogów na pewno poczęstują w każdy piątek gospodynie z Żarek 

Wielkich w gm. Trzebiel. W piątki w każdym domu bezwzględnie przestrzega się tradycji i nie 

je mięsa. Dlatego na stołach goszczą tam właśnie pierogi. Od ruskich po te z sezonowymi 

owocami z kaszą i serem na słodko. Diabeł zwykle tkwi w szczególe, w Żarkach raczej w 

specjalnie przyrządzanym cieście pierogowym, lekkim, miszonym na letniej wodzie z odrobiną 

oleju. Smakosze pomidorówki śmiało mogą wybierać się do Grabika, koło Żar. Tamtejsze 

gospodynie od lat, przynajmniej raz w tygodniu przyrządzają pomidorów. Latem są to 

pomidory z własnych ogródków, zimą smaku i koloru dodają zupie przeciery, również własnej 

roboty. Tu pomidorówkę śmiało nazwiemy królową zup. Oczywiście po rosole z dodatkiem 

wołowych żeberek. W gospodarskie agroturystycznym w Suchodole koło Brodów słynącym z 

domowych przetworów i trunków własnej produkcji będziesz miał okazję wysuszyć zebrane w 

lesie grzyby, ale i zapytać o recepturę na wiśniówkę gospodynię zwaną przez gości "maniakiem 

słoiczkowym". 

Powiat żagański 

Produkt tradycyjny wpisany na listę ministra rolnictwa - strudel (przysmak górali 

czadeckich, wieś Bukowina, pieczywo nadziewane makiem lub serem z cynamonem albo 

marmoladą, albo jabłkami); paska bukowińska (także przysmak górali czadeckich, wsie 
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Wichów, Stanów (gm. Brzeźnica), wypiekanie pokazywane jest co roku w skansenie w Ochli 

podczas żniw); bochen chleba starowiejskiego (z dodatkiem ziół i ziemniaków, pieczony w 

piecu opalanym drewnem na liściu kapusty lub chrzanu, piekarnia Władysława Gizy w 

Bożnowie) 

W Bobrowicach mieszka Jan Stachurski. Prowadzi gospodarstwo agroturystyczne, jest 

leśnikiem z dziada pradziada. Jego kuchnia słynie z pysznej dziczyzny, za którą był 

wielokrotnie nagradzany na konkursach kulinarnych. Ma Perłę za bigos myśliwski. A w 

konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo nagrody za dzika po święciański, krupnik litewski na 

miodzie, syrop z pędów sosnowych. 

Sylwia Giza z Bukowiny Bobrzańskiej robi kiełbasę chłopską 

Państwo Brzezińscy z Małomic faszerują bażanta! 

Przepisy bukowińskie: barbule, bob, chleb, chleb słodki, galareta gołąbki, grzyby, 

knedle, kołacz, kutia, kwaśnica, malaj, manaliga, mamałyga, must, pampuszki, papinek, 

pastaje, pateniok, plecinty, podlomyki, pyzy, ryba, ryzance, salat, strudle, tocie, wajecznica, 

wajka, zacirka, zapiekanka, ziemniaki, ziemniaki ze szpyrkami 

Powiat krośnieński 

Budachów ma pierogi budachowski, a Szczawno - szczawieńskie. 

Mieczysław Kuziemski prowadzi w Osiecznicy gospodarstw ekologiczne, które jest 

zarejestrowane przy ministerstwie rolnictwa. Uprawia ekologiczne owoce i warzywa. 

Powiat organizuje co roku Festiwal Smaku, koła gospodyń wiejskich przygotowują 

swoje pyszności. W Dobrosławiu jest Festiwal Pieczonego Ziemniaka, a w Bytnicy Festiwal 

Kultury Łowieckiej, na którym promuje się dziczyznę. No i oczywiście grzyby. 

W Gubinie występuje unikatowa odmiana śliwki - śliwka gubinka. 

W Otwartej Zagrodzie w Szczawnie mieszkańcy przygotowują pyszne jedzenie, 

chociażby goloneczki pieczone w starym piecu. W ubiegłym roku można było też zobaczyć 

cały zestaw sprzętów, które dawno temu służyły do wyrabiania masła. 

W Osiecznicy odbywa się Święto Karpia. Zawsze jest organizowany konkurs na 

najlepsza potrawę z karpia. Skosztować można karpia pieczonego, smażonego, grillowanego, 

jest też rosół z karpia, bardzo smaczny. I można kupić żywe karpie, by samemu przyrządzić w 

domu. 

W Chlebowie organizowane jest Święto Chleba. Wiadomo, że chodzi oczywiście o 

chleb :) Brzeźnicy w Starym Młynie dobywają się warsztaty kulinarne. 

Powiat nowosolski 

Borowiec, gm. Siedlisko - Jolanta Pazdrowska wraz z mężem prowadzi Serowarnię, w 



47 
 

której produkują ser kozi. Zaczynali od dwóch kóz, teraz mają stadko. Wszystko robią sami! 

Ich ser kozi borowiecki wędzony rok temu zdobył główną nagrodę w konkursie Nasze 

Kulinarne Dziedzictwo.To też zagłębie szparagowe. Pod Nową Solą mnóstwo gospodarzy 

uprawia szparagi. Na polach przed Nowym Miasteczkiem jest biało od folii. Powiat słynie też 

z hodowli strusi. 

Tu działa też Winnica Kinga w Starej Wsi, która słynie nie tylko z wina (ma Perłę za 

wino gronowe), ale i z "winnych produktów", np. gołąbków zawijanych w liście winogron. 

W Kożuchowie działa certyfikowane ekologiczne przetwórstwo warzyw i owoców Jerzego 

Meyera. 

Z ekologicznych gospodarstw jest też Danuta Różyłowicz w Kożuchowie, która 

uprawia zioła. Ekologiczne gospodarstwa: Popowo - wiśnie, śliwy; Solniki - warzywa 

Bogusław Dubiel z Kożuchowa produkuje wino Bogusz 

Zdzisław Maj prowadzi pod Nową Solą pasiekę. Pyszny, zdrowy miód... 

Powiat wschowski 

Produkt tradycyjny wpisany na listę ministra rolnictwa - piwo wschowskie (do 

produkcji używa się słodu pilzneńskiego, który ma szarożółtą barwę i swoisty zapach ziarna, a 

także chmiel, który nadaje gorycz). 

Browar Wschowa, Edward Wilk - mają piwo ciemne wschowskie nominowane do 

prestiżowej Perły, a także piwo miodowe, które w zeszłorocznym konkursie Nasze Kulinarne 

Dziedzictwo zdobyło główną nagrodę. 

Produkty, które mają znak Dobra Żywność, przyznawany przez ministerstwo rolnictwa - 

kiełbasa geesowska, kiełbasa krakowska sucha, szynka z wiejskiej chaty (produkuje 

Dobrosława w Sławie) 

W Dębczynie Krzysztof Kulus produkuje ekologiczny ser kozi i twaróg. A Edward 

Czerwonka w Krzepielowie ma ekologiczne świnie. 

Władysława Dwornicka z Lipinek piecze tort Sławy. Magdalena Wróblewska zaprasza na 

pierogi jak u mamy do Sławy i Radzynia. Kamila Wojnowska z Siedliska robi sery pleśniowe. 

Piekarnia Wacława Gierczaka ze Wschowy piecze chleb prosto z pieca, na liściu kapusty. 

Powiat głogowski 

Nalewkę z wiśni produkuje Henryk Tomczyk z Chociemyśli w gminie Kotla. 

Jagodzianki robi Krystyna Jańczak z Grochwic. Pierogi z ciasta drożdżowego pieczą 

grochowiczanki. Robią też smażonkę wiejską. W Czernej można zjeść pasztet z królika. A na 

babę z kaszy jadlanej z truskawkami trzeba jechać do Gizeli Nowogońskiej z Grochowic. 

Stanisława Jasienowska z Grochowic robi przepyszny sernik. Sernik i paszteciki - kapuśniaczki 
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z ciasta francuskiego wyczarowuje Emilia Szałęga z Chociemyśli Wrzos. 

Zakończenie 

Coraz częściej  uciekamy na wieś , wracamy do natury , do naszego dziedzictwa 

,poszukujemy korzeni rodzinnych,wspominamy smaki i zapachy dzieciństwa. 

Dobre jedzenie oparte na lokalnych, regionalnych i tradycyjnych przepisach ma coraz więcej 

zwolenników. Planując wakacje i wypoczynek, turyści zwracają uwagę zarówno na to, co będą 

zwiedzać, jak i na to , co i gdzie będą jeść.Także nie chodzi o to  by zjeść smacznie ale 

przedewszystkim zdrowo . A taka właśnie jest kuchnia regionalna.  Stąd rosnąca ranga  szlaków 

kulinarnych   i  turystyki kulinarnej. 

Podjęte działania promocyjne pomogą w ugruntowaniu pozycji szlaku, jako oferty 

skierowanej dla turysty w każdym wieku. Swoje miejsca na szlaku mogą odnaleźć zarówno 

wielopokoleniowe rodziny, pasjonaci enoturystyki , ekoturystyki jak i osoby w wieku 

emerytalnym. Dzięki promocji szlaku wykreowane zostaną propozycje zagospodarowania 

wolnego czasu, zachowania prorodzinne, aktywizujące różne środowiska. 

Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie atrakcyjności regionu lubuskiego. 
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8.www.lubuskiebezbarier.pl 
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12. visitzielonagora.pl 

13. krosnoodrzanskie-naszemiasto.pl 

14. marketingmiejsca.com.pl 

  

http://www.lubuskie.pl/
http://www.culinary-heritage.com/
http://www.lubuskiebezbarier.pl/
http://www.szlakwinaimiodu.pl/
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KUCHNIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDŹKIEGO 

Autorka: Anna Wojtyła  

 

Swoją pracę opieram na publikacji stworzonej przez Łódzki Departament Kultury 

Fizycznej, Sportu i Turystyki, która gromadzi informację na temat regionalnych potraw, 

lokalnych festiwali związanych z tymi potrawami na terenie województwa łódzkiego. Lista 

specjałów jest niepełna i stale rośnie. Mapa która została stworzona stanowi przewodnik po 

województwie łódzkim, która zaprowadzi turystów do miejscowości w których można 

skosztować lokalnych produktów gastronomicznych, jakich nie ma nigdzie indziej. 

Województwo łódzkie jest mieszanką wielu kultur, dlatego każdy powiat czy region ma swoje 

własne specjały. Będąc w Przedborzu warto spróbować tradycyjnego kugla, a w Łęczycy 

wypiekanego typowymi dla tamtejszej wsi sposobami chleba. Typowymi dla regionu daniami 

wpisanymi na listę produktów regionalnych są także np. zalewajka, zupa chrzanowa, kapusta z 

grochem czy łowickie powidła. Ta pierwsza z zup, składająca się z najbardziej dostępnych i 

powszechnych składników, takich jak ziemniaki, cebula i zakwas stanowiła w XIX w. 

najpowszechniejszy posiłek ludności w Łodzi i okolicach. Łowickie powidła charakteryzują się 

widocznymi fragmentami skórek śliwkowych w gęstej masie, a tradycja ich wytwarzania, 
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chociaż ma dopiero 100 lat pozostaje wyjątkowa na skalę kraju. Przepisy na te dania pozostają 

niezmienne od lat, przekazywane są z pokolenia na pokolenie.  

Święta regionalne w województwie łódzkim 

Wypoczywając w tym regionie, warto przy okazji wziąć udział w licznych świętach 

regionalnych: 

1. Święto truskawki w Buczku  

W imprezie plenerowej bierze udział kilkanaście tysięcy osób z całego kraju i z zagranicy. 

Święto tego jakże smacznego owocu ma na celu przedstawić truskawkę w jak najlepszym 

świetle oraz poprzez zabawę zintegrować społeczeństwo. Jest to święto podsumowujące zbiory 

truskawek oraz przygotowane z nich produkty tj. dżemy, nalewki, ciasta, zupy itd. Gmina 

Buczek postrzegana jest jako jedno z większych „zagłębi truskawkowych” w regionie, dlatego 

święto to stało się tradycją gminy. Tradycyjnie na Buczkowskiej Truskawce odbywają się 

konkursy z atrakcyjnymi nagrodami np.: konkurs na „Najładniejsze ciasto truskawkowe” oraz 

„Nalewkę truskawkową”. Zainteresowani sprzętem mogą obejrzeć wystawę maszyn 

rolniczych, a wszyscy zainteresowani uprawą truskawki zasięgnąć informacji dotyczących jej 

uprawy. 

 

https://lask.com.pl/xx-lecie-swieta-truskawki-juz-w-ten-weekend/ 

2. Święto pieczonego ziemniaka w Nakielnicy 

Celem wydarzenia jest kultywowanie zapomnianych zwyczajów i tradycji ludowych 

wpisanych w polską kulturę, tworzących narodową tożsamość, zwiększenie wiedzy o nich i 

historii regionu, a także integracja środowiska lokalnego. Podczas spotkania odbywają się 

zabawy i konkursy z ziemniakiem w roli głównej, wspólne śpiewanie piosenek ludowych i 

biesiadnych, tańce, rozmowy z etnografem przy ognisku. 

3. Święto cebuli w Grabowie 
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Impreza ma charakter wystawienniczo naukowy. Zawsze są organizowane szkolenia i 

konsultacje z zakresu nowoczesnych technik uprawy i przechowywania cebuli prowadzone 

przez naukowców z Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach. W części wystawienniczej 

udział biorą firmy zajmujące się zaopatrzeniem rolników w nasiona, środki ochrony roślin, 

maszyny do uprawy , siewu, zbioru i przygotowania do sprzedaży cebuli i innych warzyw. 

Zwiedzający mogą poznać najnowsze trendy w hodowli tego warzywa. Odbywa się piknik, a 

na nim wybór Miss Cebuli i gotowanie zupy cebulowej. 

4. Festiwal Dobrego Smaku w Łodzi 

Festiwal Dobrego Smaku jest Łódzkim wydarzeniem kulinarnym, który odbywa się 

nieprzerwanie od 2006 roku. Jest to konkurs w którym biorą  udział łódzkie restauracje chcące 

sprawdzić swoje siły. Ich zadaniem jest stworzyć festiwalową kreację w chociaż jednej z trzech 

kategorii: danie główne, deser lub koktajl alkoholowy. Festiwal jest bogaty w przeróżne 

atrakcje oraz imprezy towarzyszące takie jak warsztaty kulinarne, przegląd filmów 

kulinarnych, szkoła dobrego smaku dla dzieci z uczestniczkami MasterChef’a Junior, spotkania 

z podróżnikami czy też wieczory degustacyjne. 

5. Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach 

Na festiwalu można spróbować tradycyjnych produktów rolnych i potraw, z których słynie 

region. Wiele stoisk lokalnych samorządów, kół gospodyń wiejskich i producentów owoców, 

warzyw i kwiatów oraz żywności wysokiej jakości jest do dyspozycji uczestników festiwalu. 

Stałym punktem imprezy są targi ogrodniczo-rolne, na których można m.in. zapoznać się z 

dorobkiem naukowym znanego na całym świecie skierniewickiego Instytutu Ogrodnictwa. 

Święto to także wielki kiermasz ogrodniczy, na którym w sprzedaży dostępne są niespotykane 

nigdzie indziej odmiany kwiatów, owoców i warzyw. Od 2017 roku w ramach Święta odbywa 

się także „Festiwal roślinożercy”. To dwudniowy cykl warsztatów i pokazów kulinarnych 

przygotowywanych przez znanych w całym kraju kucharzy. 
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https://www.ogrodinfo.pl/rynki-i-prawo/41-skierniewickie-swieto-kwiatow-owocow-i-

warzyw/ 

 

6. Lubocheński Festiwal Ubijania Masła 

W ramach tego festiwalu odbywa się konkurs ubijania masła, które oceniane jest według 

następujących kryteriów: czas wykonania, wygląd masła, smak masła, estetyka, oryginalność 

podania. Dodatkowym elementem oceny jest prezentacja wiersza lub piosenki reklamującej 

masło. Organizatorzy zapewniają każdej reprezentacji kierzankę do ubijania masła, potrzebne 

naczynia, czyli miski, wiaderka, 3 litry śmietany i warzywa do udekorowania ubitego masła: 

sałatę, liście chrzanu, pomidory i rzodkiewki. 

 

http://format3a.pl/lubochenski-festiwal-masla-fotorelacja/ 

7. Jemy w Łodzi Burger Fest 

Ideą tego festiwalu kulinarnego jest zaprezentowanie oryginalnych dań, przygotowanych 

specjalnie na tę okazję i na co dzień niedostępnych w ofercie restauracji. W burgerach króluje 

wołowina, ale na gości czekają kotlety baranie, jagnięce, szarpane żebro, panierowana włoska 

mortadela, biała kiełbasa, a nawet śledź. Do tego towarzyszą im niecodzienne dodatki, na 

przykład piwny hummus, pad thai czy bieszczadzka fuczka (placek z kiszonej kapusty). 

Szefowie kuchni proponują gościom także brioszki, gofry, pampuchy i wytrawne pączki 

zamiast klasycznej bułki. Serwowane są również dania dla wegan i wegetarian. Na spróbowanie 

specjałów goście mają 10 dni, imprezie towarzyszą również dodatkowe atrakcje, m.in. w 

postaci rodzinnych warsztatów burgerowych, pikniku z burgerami roślinnymi. 
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https://jemywlodzi.pl/festiwale/ 

8. Jarmark Wojewódzki w Łodzi 

Trzydniowe świętowanie miast, powiatów i gmin z województwa łódzkiego na ul. 

Piotrkowskiej w Łodzi. Uczestników co roku czekają liczne atrakcje: pokazy, konkursy, 

kiermasze sztuki ludowej, degustacja potraw regionalnych, parady uliczne, koncerty i występy 

najbardziej znanych polskich kabaretów. Każda edycja Jarmarku jest doskonałą możliwością 

do poznania niepowtarzalnego potencjału kulturowego i turystycznego Województwa 

Łódzkiego. 

 

https://lodz.naszemiasto.pl/jarmark-wojewodzki-2012-przeprowadzka-z-piotrkowskiej-

przed/ar/c13-3150845 

9. Wielkie Rusztowanie w Buczku 

To impreza rozpoczynająca i kończąca letni sezon, której celem jest przypomnienie o 

historycznej sztuce pieczenia potraw na ruszcie (w tym byka). Nie brakuje straganów z 

https://jemywlodzi.pl/festiwale/
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produktami regionalnymi, zalewajki, która ugotowana jest w specjalnym kotle oraz licznych 

potraw z rusztu. 

Proponowany szlak kulinarny Województwa Łódzkiego 

Województwo Łódzkie może pochwalić się 85 produktami wpisanymi na listę produktów 

tradycyjnych, lista ta powstała w trosce o zachowanie tradycji kulinarnych naszego kraju i jest 

prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ze względu na brak szlaku 

kulinarnego w tym regionie, zważając na ogromne możliwości zdecydowałam się stworzyć 

szlak kulinarny po gospodarstwach agroturystycznych, które pozwolą nam skosztować 

tradycyjnych, regionalnych potraw.  

Szlak kulinarny “Dumni z Zalewajki” 

1. Letnisko Rozalia (Adolfów, ul. Piaskowa 9) - sery, twarogi 

2. Owczarenka (Bałdrzychów 44a) - jagnię pieczone, tradycyjne wędliny 

3. Barkowice Mokre (Kamyk, ul.Działkowa 48) - pyzy z mięsem, pierogi z grzybami 

4. Bogusławice 17 - krokiety, zalewajka 

5. Bogusławice 19 - sery, gęś owsiana 

6. Chrościn 2 - kluski na chadrze, parowane ziemniaki 

7. Dąbrówka 13 - kulebiak, chłodnik, pampuchy 

8. Dłutówek 12, Dolina Koni - kluski parowane z jagodami 

9. Nad Strugą (Dzietrzniki 218) - kuchnia domowa 

10. Ranczo nad Wartą (Krzeczów, ul. Wczasowa 2) - ryby wędzone 

11. Jagoda (Galewice, ul. M.Konopnickiej 67) - naleśniki z owocami i serem 

12. Leśny Dworek (Golesze Parcela 21) - potrawy z dziczyzny 

13. Golice 40 - kaczka na dziko, placki na sodce 

14. Góra Bałdrzychowska-Kolonia 1 - kuchnia domowa, dania z grzybów 

15. Kamieniec 2 - kuchnia domowa, sery 

16. Karolinów, ul. Główna 133 - zupa jagodowa 

17. Konstantynów 20 - chleb z pieca kaflowego, nalewka piliczanka 

18. Końska Zagroda (Królowa Wola 196) - pierogi 

19. Miodowy Raj (Łasieczniki 62) - miody 

20. Gajówka nad Pilicą (Łęg Ręczyński 45) - kugiel, wędliny i potrawy z dziczyzny 

21. Napoleońska Zagroda (Napoleonów 6/7) - prosiak z ogniska, ryby wędzone 

22. Stajnia u Kowala (Nieborów 233) - zupa kowboja 

23. Na Grobli (Mieleszynek 18) - pierogi z kapustą i grzybami 

24. Pod Lasem (Orzeł Biały 15) - miody 
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25. Politowizna (Paplin 67) - gołąbki z mięsem, pstrąg wędzony 

26. Pustkowie (Pustkowie 4) - kuchnia kresowa, kozie sery 

27. Radzice Małe 32 - pierogi tradycyjne 

28. Brzozowy Gaj (Skoczylasy 41) - zupa chrzanowa, prażuchy z kapustą 

29. Leśna Dolina (Siedlątków 19) - smalec domowy 

30. Synowcówka (Tkaczewska Góra 4) - kartacze, knedle, placki ziemniaczane 

31. Nowy dwór (Zakościele 67) - krokiety, zalewajka 

32. Zalesie 15A - potrawy z ryb 

Promocja szlaku 

I. Aplikacja mobilna 

Stworzenie aplikacji mobilnej która ułatwi nam ustalenie trasy po miejscach które 

najbardziej nas interesują i przypomną o festiwalach i wydarzeniach w okolicy. 

II. Strona internetowa  

Stworzenie strony internetowej, która dostarczy nam informacji na temat miejsc które 

znajdują się na szlaku. 

III. Profile na portalach społecznościowych - Facebook, Instagram 

Założenie profili na portalach społecznościowych aby dotrzeć do większego grona osób, 

głównie młodych. 

IV. Spot reklamowy 

Nagranie spotu reklamowego zachęcającego do skorzystania z atrakcji które oferuje 

nam szlak. 
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KUCHNIA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

Autor: Szymon Dobranowski  

 

Małopolska - jedno z 16 województw polski o powierzchni 15 182 km². Położne jest w południowej 

Polsce i graniczy ze: 

- Słowacją (od południa)    

- Woj. Podkarpackim (od wschodu) 

- Woj. Śląskim (od zachodu) 

- Woj. Świętokrzyskim (od północy)  

Główne atrakcje turystyczne Małopolski to miasto Kraków, Kopalnia Soli w Wieliczce, Kopalnia 

Soli w Bochni, były niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, tradycyjny 

spływ Przełomem Dunajca przez Pieniny, a także najwyższe polskie góry – Tatry oraz miasto Zakopane, 

nazywane zimową stolicą Polski. 

Małopolska Trasa Smakoszy to szlak regionalnych małopolskich karczm o najwyższym 

standardzie i jakości świadczonych usług. Obecnie szlak tworzą czterdzieści dwie karczmy, które 

odznaczono certyfikatem „Regionalna Karczma Małopolski”. Restauracje Małopolskiej Trasy 

Smakoszy to miejsca o regionalnej architekturze i wystroju wnętrza, serwujące specyficzne dla danego 

regionu potrawy. Są one niejako ambasadorami dziedzictwa kulinarnego Małopolski. 

Charakterystyka kuchni podhalańskiej 

Do podstawowych potraw kuchni podhalańskiej należy zaliczyć to, co ubogie góralskie 

gospodarstwo wytworzyło. Zaliczamy zatem to, co było wyprodukowane dla własnych potrzeb 

i nie przetworzone w celu sprzedaży. Podstawowym składnikiem były ziemniaki, które 

dodawano do różnych potraw oraz mąka jarcana, czyli jęczmienna lub owsiana. Na Podhalu 

często jadano bryjkę, czyli potrawę mączną gotowaną na wodzie i okraszoną tłuszczem. Mleko 

słodkie i kwaśne podawano odświętnie, ponieważ produkowano z niego sery, oscypki i masło, 

które próbowano sprzedać. Jednym z najchętniej uprawianych warzyw była kapusta, którą 

kiszono.  

Propozycja Szlaku Kulinarnego po Podhalu na podstawie restauracji zawartych na 

Małopolskiej Trasie Smakoszy: 

- Gazdowo Kuźnia, Zakopane 

Restauracja znajduje się w jednym z najstarszych budynków w Zakopanem (1891 rok), gdzie 

mieścił się pierwszy hotel „Pod Giewontem”. Sale restauracyjne tegoż hotelu zajmowały te 

same pomieszczenia, w których znajduje się obecny lokal. 
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Stylowe wnętrze nawiązuje do bogatej tradycji góralskiej. Niewątpliwą atrakcją „Gazdowej 

Kuźni” jest kuchnia oparta na niepowtarzalnych recepturach miejscowych gaździn oraz 

wiekowej tradycji kuchni staropolskiej. 

- Krupowa Izba, Zakopane 

Wystrój restauracji nawiązuje do mieszanki tradycyjnego stylu zakopiańskiego oraz 

nowoczesnego industrializmu. Menu restauracji zawiera tradycyjne dania kuchni polskiej i 

podhalańskiej. 

- Zapiecek, Zakopane 

Restauracja usytuowana w samym sercu kultowych zakopiańskich Krupówek, w której serwuje 

się gościom dania sporządzane według tradycyjnych receptur kuchni podhalańskiej i 

staropolskiej. 

- Karczma Przy Młynie, Zakopane 

Karczma Regionalna Przy Młynie stanowi przykład doskonałego mariażu "pańskości" i 

"góralskości", zarówno w swej architekturze, jak i serwowanym jedzeniu. Powstała z 

połączenia dwóch budynków: wybudowanego w 1923 roku pensjonatu "Włodka", 

prezentującego klasyczny zakopiański styl pensjonatowy oraz starej, o najszerszych płazach na 

Podhalu, chałupy góralskiej z 1904 roku przeniesionej z podhalańskiej wioski Maruszyna. 

Uzupełnieniem całości jest XIX-wieczny czynny młyn ze wsi Stare Bystre, postawiony przy 

stawach w ogrodzie, który nadał nazwę całemu obiektowi. 

- Dwór Ślebody, Zakopane 

Restauracja Dwór Ślebody to nie tylko smaczne jedzenie, jest to także perełka architektury 

góralskiej, zachowująca kanony miejscowego budownictwa i bogato zdobiona rzeźbionymi 

motywami. Menu restauracji nawiązuje do tradycyjnej kuchni Podhala. 

- Stek Chałupa, Zakopane 

Restauracja Stek Chałupa położona w centralnej części zakopiańskich Krupówek. Serwuje 

potrawy przyrządzane na tradycyjnym grillu, opalanym węglem drzewnym. Obszerne wnętrze 

z kominkiem, grillem i antresolą oraz stary góralski wystrój tworzą specyficzną atmosferę 

lokalu. 

- Rąbanica, Poronin  

Położona obok Zakopianki karczma posiada tradycyjne, góralskie wnętrze oraz menu które 

zostało przygotowane z poszanowaniem góralskiej tradycji. Wszystkie dania są 

przygotowywane ze świeżych, lokalnych produktów. 

- Karcma U Borzanka, Nowy Targ 
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KARCMA U BORZANKA serwuje swoim gościom niezwykłe potrawy tradycyjnej polskiej 

staropolskiej oraz regionalnej kuchni. 

Sposoby promocji szlaku: 

- Strona internetowa poświęcona szklakowi 

- Ulotki, mapki oraz reklamy w punktach informacji turystycznej 

- Wpisy w lokalnej prasie 
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KUCHNIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

Autorka: Julia Tabok  

 

Logo “ Mazowieckiej Michy Szlacheckiej” 

 

W ostatnich latach turystyka stała się jednym z najdynamiczniej rozwijającym się 

sektorem gospodarki. Ludzie podróżują coraz więcej, wyprawy te stały się coraz dalsze i 

dłuższe, a celem takich wyjazdów nie jest już tylko zwykły odpoczynek i relaks. Coraz częściej 

zdarza się, że podczas trwania wyjazdu turyści chcą czerpać z niego jak najwięcej, w każdej  

możliwej postaci. Chcą doświadczać, poczuć, przeżyć, posmakować odwiedzane miejsca i ich 

tradycje, chcą poczuć jedność ze społecznością lokalną. Dlatego też coraz częściej wyodrębnić 

można różne, nowe rodzaje turystyki, które umożliwiają poznanie nowych miejsc w 

niekonwencjonalne sposoby. Wyróżnić można między innymi turystykę kwalifikowaną, 

enoturystykę, turystykę motocyklową, turystykę wodną, turystykę pieszą, turystykę kulinarną 

oraz wiele innych. 

Jak wiadomo nie od dziś „przez żołądek do serca”. Z tego powodu turystyka kulinarna 

jest idealnym sposobem na poznanie danego regionu nie tylko od strony jego zabytków oraz 

uwarunkowań przyrodniczych, jest to wspaniały sposób, by zbliżyć się do lokalnej 

społeczności, bo w końcu nic tak nie zbliża ludzi, jak dobry posiłek. Mając możliwość zjedzenia 

pysznego, lokalnego specjału przygotowanego przez lokalnych kucharzy, podczas uprawiania 

turystyki kulinarnej mamy możliwość zwiedzenia danego regionu, szlakiem lokalnych 

smaków, co wiąże się przy okazji z poznawaniem danego regionu od strony kulturalnej.  

 



61 
 

W celu rozwoju turystyki kulinarnej oraz promocji regionalnych smaków powstaje 

wiele, nowych oraz udoskonala się obecnie już istniejące produkty turystyczne. Jednym z 

przykładów, który ma na celu promocję regionu poprzez wykorzystanie regionalnej kuchni jest 

tworzenie szlaków kulinarnych. Główną ideą ich powstawania jest podkreślenie odrębności 

lokalnych kuchni, tradycji oraz procesu powstawania żywności oraz charakterystycznych dla 

danego regionu produktów. Istotną kwestią pozostają autentyczne techniki wytwarzania 

żywności oraz miejsca, w których odbywa się ten proces. W celu pobudzenia wyobraźni 

ważnym elementem jest klimat tych miejsc, dlatego tak ważną rolę odgrywają placówki 

muzealne, skanseny, izby regionalne, gospodarstwa agroturystyczne. Miejsca te łączą w sobie 

nie tylko proces wytwarzania samej żywności, często dołączona jest również jakaś historia, 

ludowe opowieści lub atrakcja w postaci rękodzieła, bądź prowadzonych warsztatów. Cała ta 

otoczka dodaje smaku potrawom, które powstały na tak bogatym podłożu kulturowym. Bez 

dodania emocji oraz wrażliwości jedzenie pozostawałoby tylko jedzeniem, a w końcu w 

tworzeniu szlaków kulinarnych chodzi o coś więcej niż tylko samą konsumpcję. Odkrycie 

lokalnej kuchni poprzez taki szlak wzbogaca lokalną społeczność, pogłębiając jej poczucie 

tożsamości. Wzbogaca również samych turystów, którzy mają możliwość zbliżyć się do 

społeczności lokalnej poprzez wspólny posiłek. Szlaki kulinarne pokrywają całą Polskę, 

zahaczając o każdy region naszej ojczyzny. 

W naszym kraju mamy kilka potraw uznawanych za typowo polskie, jednak mimo to 

każdy region słynie z całkowicie innych produktów, które są charakterystyczne tylko dla tego 

danego obszaru –  na przykład Śląsk słynnie z rolady mięsnej i klusek śląskich, czyli typowy, 

tradycyjny obiad po śląsku, w Toruniu mamy okazję spróbować najlepszych pierników, 

najlepszego świętomarcińskiego rogala zjemy w Poznaniu, jeżeli chcemy skosztować kwaśnicy 

to tylko góralskiej. 

Podobnie jest w przypadku kuchni regionu Mazowsza.  

Mazowsze jest centrum naszego kraju nie tylko dlatego, iż jest największym 

województwem ze stolicą na czele, Mazowsze jest również centrum kulinarnym – to właśnie 

tutaj łączą się wszystkie smaki Polski. Na zróżnicowanie kulinarne tego regionu miały wpływ 

nie tylko polskie obszary, dołożyły się do tego również miejsca poza jego granicami oraz 

różnorodność kulturowa od lat przyjeżdżających do stolicy osób, które osiedlając się na jej 

terenie oraz będąc tylko przejazdem wnoszą udoskonalenia i urozmaicenie do mazowieckiej 

kuchni.  

Mazowsze jest dawna krainą puszczańską, dlatego też bogactwo lasów znalazło swoje 

odzwierciedlenie w kuchni mazowieckiej. 
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Mimo tego, że nie ma jednej, typowej potrawy charakterystycznej dla kuchni tego regionu, w 

kuchni Mazowsza odnaleźć można pełną paletę smaków, barw, tekstur, gdzie najpopularniejsze 

i najczęściej pojawiające się składniki to mięsa – dziczyzna i drób, grzyby, jagody, kasze. Nie 

brak różnego rodzaju zup – grzybowa, pomidorowa, żur, rosół staropolski nie sposób pominąć 

dumy stolicy – flaczków po warszawsku.  

Kuchnię regionu Mazowsza bardziej przybliżyć możemy sobie udając się śladami 

szlaku kulinarnego, który nosi dostojną nazwę – „Mazowiecka Micha Szlachecka”.  

Szlak ten przybliża nam smaki wschodniego Mazowsza, gdzie na granicy z Podlasiem poprzez 

wpływy kultury litewskiej, białoruskiej, tatarskiej i żydowskiej mamy okazję przybliżyć sobie 

regionalną kuchnię. Towarzyszyć  nam będzie przy tym otoczenie uroczych dworków 

ziemiańskich i wiejskich domostw, gdzie do dnia dzisiejszego poczuć można dawne dzieje i 

historię. 

Mazowiecka Micha Szlachecka od podstaw została stworzona przez Mazowiecką 

Regionalną Organizację Turystyczną z inicjatywy właścicieli stylowych obiektów, którzy 

chcieli promować region wschodniego Mazowsza odwołują się do lokalnych smaków i 

folkloru. Szlak skupia się wokół wsi i miasteczek Siedlec i Sokołowa Podlaskiego. 

Odwiedzając miejsca znajdujące się na szlaku mamy możliwość posmakowania potraw i 

produktów wpisanych na listę „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” Mazowsza oraz wziąć udział w 

różnego rodzaju organizowanych warsztatach rękodzieła oraz warsztatach kulinarnych, 

organizowane są degustacje regionalnych dań i nalewek. Szlachecka Micha Smaku obfituje w 

różnego rodzaju atrakcje, gdyż swoją trasę wiedzie tędy również Szlak Unitów Litewskich oraz 

odwiedzić można Wielko Gościniec Litewski.  

Dokąd jednak udamy się podążając tym Szlakiem? 

Pierwszym miejscem na naszej trasie będzie Dwór Mścibrody pod wodzą właścicielki 

Małgorzaty Borkowskiej. Dworek jest pięknie odrestaurowanym miejscem ówczesnego 

majątku ziemskiego z I połowy XIX wieku, któremu świetność przywrócono na przestrzeni 

kilku ostatnich lat. Piękna posiadłość  otoczona jest kompleksem stawów rybnych. Podczas 

pobytu w Mścibrodach już od samego śniadania mamy możliwość skosztowania przepysznych 

lokalnych specjałów. Czekają na nas domowe wędliny, wędzone karpie z lokalnych stawów, 

pasztet z karpia, własnej produkcji powidła i konfitury, wszystko idealnie komponuje się ze 

świeżym i pachnącym pieczywem. Jako że na terenie Mścibrodzkiej posiadłości organizowane 

są warsztaty kulinarne z karpiem oraz czosnkiem latowickim w roli głównej, na obiad nie może 

zabrakną właśnie tych składników. Obiad rozpoczyna się od bulionu z karpia. Na danie główne 

również zostaje podana ryba w towarzystwie masła czosnkowego. Nie zabraknie również 



63 
 

pyszności dla osób, które nie lubią ryby. Skosztować można pieczonych mięs i dziczyzny, 

wybornego tatara. Nie sposób pominąć deseru – wyśmienitej, trzywarstwowej bezy podawanej 

z sosem truskawkowym w parze z dworską nalewką, bądź tak zwanego jeziora łabędziego. 

Skorzystać można również ze specjalnie przygotowanej oferty w postaci uczty biesiadnej, gdzie 

na gości czekać będą biesiadnie przygotowane stoły, a jedzenie będzie przygotowywane na 

bieżąco na ognisku.  

                           

Dwór Mścibrody oraz wnętrze dworku 

Kolejnym przystankiem na trasie szlaku jest Restauracja „Zaścianek Polski”, pod wodzą 

obrotnej Pani Bożeny, która poza prowadzeniem restauracji posiada również certyfikowany 

sklep ze zdrową żywnością, który umożliwia kupno produktów z oznaczeniem „Kulinarne 

Dziedzictwo Mazowsze”. Staropolska biesiada w „Zaścianku” zaczyna się od degustacji 

nalewki z cytryńca chińskiego. Jako danie główne czekają na nas dania takie jak szlacheckie 

pierogi – z ziemniakami i boczkiem albo pierogi z kaszą, i babciny zraz wołowy, pyzy z 

mięsem, żurek staropolski z chrzanem, pieczeń z jelenia. Na odwiedzających czekają warsztaty 

ze wspólnego wypiekania pierniczków staropolskich. 

 

Wnętrze restauracji “Zaścianek Polski” 
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Kolejnym przystankiem na naszym szlaku gdzie spotkać można dobrodziejstwa regionu 

Mazowsza jest Gorzelnia „Chopin” w Krzesku. Gorzelnia podlega wytwórni Wódek „Polmos” 

S.A. i położona jest w otoczeniu malowniczych pól uprawnych na uboczu niewielkiej 

miejscowości. Destylarnia, jako jeden z nielicznych producentów wyrobów spirytusowych 

kontroluje proces powstawania swoich produktów od początku do końca. Zaczynając od 

skupienia surowców od miejscowych rolników, poprzez kontrolę miejsca poboru wody, dzięki 

budowie jej ujścia tylko na potrzeby destylarni, aż do końca samego procesu. Destylarnia 

przyciąga miłośników luksusowych alkoholi z całego kraju. Nie ma się co dziwić, klientów 

przyciąga nie tylko starannie wytworzony alkohol ale przede wszystkim odrestaurowany dom 

dla gości pełniący przez stulecia funkcje spichlerza, gorzelnia, która dzięki przebudowie 

umożliwia gościom obserwację procesu produkcji z bliska. Nie sposób wspomnieć o czekającej 

na gości degustacji w pięknych rustykalnych wnętrzach.  

 

Destylaria “Chopin” w Krzesku 

Kolejnym przystankiem na kulinarnym szlaku Mazowsza jest Pałac w Patrykozach. 

Wiejska rezydencja powstała w latach 1832 – 1843 i jest przykładem niezwykle rzadkiego w 

Polsce stylu neogotyckiego. Obiekt wzniesiono na zamówienie generała wojsk Teodora 

Szydłowskiego, architektem był absolwent uniwersytetu Warszawskiego, wspaniały 

Franciszek Jaszczołd. Pałac jest bardzo zróżnicowany architektonicznie, nieregularny plan i 

bryła budynku sprawiają, że z każdej strony gmach wygląda inaczej. Odrestaurowany z 

dbałością o każdy szczegół zachwyca każdego odwiedzającego. Pałac w Patrykozach oferuje 

swoim gościom pałacowo – domową atmosferę w otoczeniu przepięknej architektury. Na gości 

czeka również specjalnie przygotowana uczta z pysznymi, regionalnymi potrawami 

przygotowanymi przez najlepszych kucharzy.  



65 
 

 

Pałac w Partykozach 

Miejsce, które dodałabym jako kolejny przystanek na trasie szlaku „Mazowieckiej 

Michy Szlacheckiej” jest Retro Skibniew. Właścicielką miejsca jest Pani Małgorzata Zaranek, 

która inspirowana tradycyjną kuchnią, którą przygotowywała jej babcia, stworzyła wyjątkowe 

miejsce w niesamowicie urokliwej okolicy. Zachwyca ono nie tylko przepyszną kuchnią z 

pieczonym mięsem, kiełbaskami z grzybów i chrupiącą, aromatyczną kurą ale przede 

wszystkim zachwyci gości bogactwem swojej spiżarni – słoje z gruszkami korzennymi, 

przeróżne konfitury, smażone jabłka. Niewątpliwą atrakcją, która czeka na gości 

odwiedzających malowniczy Skibniew są warsztaty z przygotowywania pampuchów 

mazowieckich. Ku zaskoczeniu wielu osób w trakcie takich warsztatów nie będą 

przygotowywane mięciutkie kuleczki z ciasta drożdżowego. Skibniewskie pampuchy również 

przygotowywane z ciasta drożdżowego są jednak smażone na chrupiąco na głębokim oleju. Na 

gości czekają również warsztaty rękodzielnicze.  

 

Retro Skibniew 

„Mazowiecka Micha Szlachecka” jako szlak kulinarny jest dobrze promowany i 

rozreklamowany. Niewątpliwie ważnym przy tym elementem są zaangażowani właściciele 

tych pięknych obiektów, którzy z pasją i pełnym poświęceniem podchodzą nie tylko do 

prowadzenia swoich regionalnych obiektów ale również w promocję samego szlaku i regionu 

Mazowsza. Pomimo tego, że obiekty nie znajdują się w samym, ścisłym centrum województwa 

i tak przyciągają rzeszę turystów i pasjonatów regionalnych smaków. Dzieje się tak za sprawą 
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dobrej promocji tych miejsc. Każdy obiekt będący przystankiem na mazowieckim szlaku 

kulinarnym prowadzi aktywną działalność w internecie. Poza stronami internetowymi, miejsca 

posiadają aktywnie prowadzone konta w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco 

udostępniają posty, informujące o życiu i atrakcjach na terenie obiektu. 

Poza samą promocją w internecie ważne są również działania i wydarzenia 

organizowane w samym obiekcie. Wszystkie miejsca radzą sobie z tym całkiem dobrze, gdyż 

po za samą możliwością zjedzenia pysznego regionalnego jedzenia organizowane są różnego 

rodzaju warsztaty, zarówno kulinarne, jak i te rękodzielnicze. Warsztaty nie tylko namacalnie 

zbliżają gości do lokalnej kultury i tradycji, umożliwiając własnoręczne przygotowanie 

produktów, pozwala to również na integrację z lokalną ludnością. Po tak wesoło spędzonym 

czasie na gości czeka przepyszna, regionalna biesiada, a później spacer w otoczeniu 

malowniczych okolic. 

Ze swojej strony jako lepszą promocję szlaku mogę zaproponować dalsze i 

zorganizowane na większą skalę działania marketingowe, głównie na portalach 

społecznościowych, jako że w obecnych czasach aktywność i popularność na tego typu 

stronach jest wyznacznikiem rozpoznawalności. Umożliwić to może również nowe, dalsze 

współprace, które poza rozgłosem mogą przynieść również korzyści finansowe. Okresowo 

wprowadzałabym nowe plany na warsztaty – przeznaczone do różnego odbiorcy. 

Zainwestowałabym również pieniądze w druk ulotek i formularzy promujących szlak, które 

zostawić będzie można w różnych obiektach na terenie całego Mazowsza w celu promocji 

miejsc na szlaku. 

Źródła: 

http://szlakkulinarny.pl/Szlak,3 

https://www.polska.travel/pl/poznaj-atrakcje-i-zabytki/kulinaria/mazowiecka-micha-

szlachecka 

https://www.zwarszawy-naweekend.pl/mazowiecka-micha-szlachecka-nowa-inicjatywa-

kulinarnych-pasjonatow/ 

http://www.swiatcampera.pl/mazowiecka_micha_szlachecka_.html 

https://beszamel.se.pl/porady/jak-zrobic/kuchnia-regionalna-mazowiecka-kurpiowska-

opoczynska-jakimi-potrawami-slynie-kazda-z-nich-aa-h4Q9-oeam-BzoU.html 

https://damskiesprawy.pl/kuchnia-i-dieta/1126-najciekawsze-potrawy-regionalne-z-mazowsza 

http://www.chillibite.pl/2014/12/wyprawa-szlakiem-kulinarnym-mazowiecka.html?m=1 

https://klaudynahebda.pl/micha-szlachecka/ 
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http://www.swiatcampera.pl/mazowiecka_micha_szlachecka_.html
https://beszamel.se.pl/porady/jak-zrobic/kuchnia-regionalna-mazowiecka-kurpiowska-opoczynska-jakimi-potrawami-slynie-kazda-z-nich-aa-h4Q9-oeam-BzoU.html
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https://klaudynahebda.pl/micha-szlachecka/


67 
 

KUCHNIA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

Autorka: Julia Grudzień 

 

Utworzony przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną w 2015 roku Szlak 

Kulinarny Województwa Opolskiego "Opolski Bifyj" to fascynująca, pełna różnorodnych 

smaków podróż po regionie. Chęć ratowania od zapomnienia tradycyjnej kuchni Śląska 

Opolskiego, a także jej historii i lokalnych zwyczajów, które towarzyszyły jej powstawaniu, 

stała się główną inspiracją do powołania Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj”. 

Podążanie Szlakiem Kulinarnym pozwala poznać Województwo Opolskie „od kuchni”, 

tej regionalnej, prezentując związane z nią obrzędy. Znajdujące się na Szlaku obiekty to miejsca 

zarówno zabytkowe i wpisane w historię regionu, obiekty prowadzone z pasją od pokoleń, jak 

również nowopowstałe restauracje. Poza kartą dań serwującą na co dzień tradycyjne potrawy z 

terenu Opolszczyzny, można także spojrzeć w kalendarium imprez w regionie i „zasmakować 

opolskiego folkloru” podczas jednego z licznych festiwali kulinarnych. 

Szlak Kulinarny „Opolski Bifyj” zrzesza obiekty gastronomiczne, które posiadają w 

swojej karcie potrawy lub/i produkty, które znajdują się na Liście Produktów Tradycyjnych 

Województwa Opolskiego, i tym samym nie są związane z kulturą i kulinariami innych państw. 

Dodatkowo obiekty te muszą przejść pozytywnie proces certyfikacji, a dowodem na to jest 

sygnowanie się specjalnym, utworzonym na potrzeby Szlaku, logiem. Potrawy takie jak Śląskie 

Niebo, Siemieniotka, Wodzionka, Kartoffelsalat czy słodkości: Śliszki, Kołocz Śląski lub 

Krajanki, to tylko niewielka część obszernej Listy Produktów Tradycyjnych Województwa 

Opolskiego, których spróbować można w restauracjach na Szlaku. 
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Lista obiektów należących do Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego: 

1. Hotel Szara Willa w Opolu, www.szarawilla.pl 

2. Hotel Dębowe Wzgórze w Pokrzywnej, www.debowewzgorze.eu 

3. Restauracja Na Wyspie w Niemodlinie, www.restauracjanawyspie.eu  

4.  Restauracja Śtantin w Starych Siołkowicach, www.stantin.eu 

5. Restauracja Kamieniec w Kamieniu Śląskim, www.restauracjakamieniec.pl 

6. Zamek w Mosznej, www.moszna-zamek.pl 

7. Hotel Salve w Głogówku, www.hotelsalve.p 

8. Pałac w Pawłowicach, www.palacpawlowice.pl 

9.  Restauracja Nad Stawem w Bogacicy, www.nad.stawem.pl  

10. Restauracja Zapiecek w Mirowszczyźnie, www.zlotakaczka.eu 

11. Restauracja Salomon w Opolu, www.restauracja-salomon.pl 

12. Restauracja Antek w Źlinicach, www.restauracja-antek.pl 

13. Restauracja Ratuszowa w Strzelcach Opolskich, www.restauracjaratuszowa.com 

14. Hotel Bajka w Grodźcu, www.hotelbajka.com 

15. Restauracja ROSE IDA w Opolu, http://www.roseida.pl/ 

16. Gościniec Pod Złotym Rogiem, www.podzlotymrogiem.pl 

17. Restauracja Wozowania w Brzegu, www.wozowniabrzeg.com 

18.  Restauracja Opolanka w Opolu, www.restauracjaopolanka.pl 

19.  Restauracja Zamkowy Młyn w Krapkowicach, www.zamkowymlyn.pl 
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20. Hotel Mercure w Opolu, https://mercure-opole-hotel.booked.com.pl/ 

21.  Hotel Desilva Premium w Opolu, www.desilva.pl 

22. Zamek Bożejów w Bożejowie, www.bozejow.pl  

23.  Bistro Finezja w Tułowicach  www.bistrofinezja.eatbu.com 

Członkami Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego mogą zostać lokale gastronomiczne 

spełniające następujące wymagania: 

-Lokale gastronomiczne wyłącznie z terenu województwa opolskiego; 

-Lokale gastronomiczne posiadające w swojej karcie potrawy i/lub produkty znajdujące się na 

Liście Produktów Tradycyjnych Województwa Opolskiego  

>restauracje zobowiązane są do posiadania w swoim menu co najmniej 4 

potraw/dań/produktów kuchni regionalnej, składających się na zestaw obiadowy np. zupa, 

drugie danie, deser, ewentualnie przystawka; 

>inne lokale gastronomiczne (np. cukiernie) muszą posiadać w swojej ofercie co najmniej 3 

potrawy/dania/produkty. 

Równolegle z działaniami towarzyszącymi budowie Szlaku Kulinarnego, Opolska 

Regionalna Organizacja Turystyczna wydała „Opolski Bifyj – przyjazny przewodnik 

kulinarny”, zawierający opisy miejsc i lokali będących na Szlaku Kulinarnym Województwa 

Opolskiego oraz przepisy kulinarne, ciekawostki, podania, legendy i propozycje odwiedzenia 

wybranych atrakcji turystycznych. 

Dodatkowo Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna wspólnie ze znajdującymi się na 

Szlaku obiektami podejmuje działania służące ożywieniu oraz upowszechnieniu tradycyjnej 

kuchni Śląska Opolskiego, poprzez: 

1. Promocję na targach i podczas festiwali kulinarnych, m.in. na: 

- I Festiwalu Kuchni Regionalnej i Tradycyjnej "Opolski Bifyj" 

- II Festiwalu Kuchni Regionalnej i Tradycyjnej "Opolski Bifyj" 

- III Festiwalu Kuchni Regionalnej i Tradycyjnej "Opolski Bifyj" 

- IV Targach Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” w Chorzowie 

- Festiwalu Opolskich Smaków w Opolu 

2. organizację szkoleń, spotkań adresowanych do przedstawicieli obiektów świadczących 

usługi gastronomiczne, noclegowe i/lub turystyczne na terenie województwa opolskiego, 

będących członkami Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego „Opolski Bifyj” 

3. organizację wizyt studyjnych, m.in. znanych blogerów i dziennikarzy kulinarnych: z 

kanału telewizyjnego Kuchnia+, z magazynu „SlowLife”, z bloga www.poracoszjesc.pl, 

z bloga www.kulinarnenawigacje.pl – Agnieszka Jasińska uczestniczka edycji programu 

about:blank
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„Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia”, z bloga www.burczymiwbrzuchu.pl, z bloga 

www.food2.pl. 

4. stworzenie dodatkowych ulotek opisujących Szlak Kulinarny dla członków szlaku w celu 

rozpropagowania w swoich lokalach, stworzenie menu indywidualnego dla każdej 

restauracji  z serwowanymi przez nią potrawami tradycyjnymi; do tego: naklejki na szybę, 

tabliczki emaliowane do oznakowania budynku oraz torby i fartuchy jako gadżety 

5. udział w konferencjach tematycznych: 

-Ogólnopolska Konferencja „Turystyka kulinarna – Polski HIT” 

-Ogólnopolska Konferencja „Wokół Wspólnego Stołu” 

-aktywność na portalach internetowych, w prasie branżowej oraz w mediach lokalnych i 

krajowych. 

Uzyskane nagrody i wyróżnienia: 

   - Nagroda Magellana dla „Przyjaznego Przewodnika Kulinarnego „Opolski Bifyj” w 

konkursie na Najlepszą Publikację Turystyczną 2015 roku w kategorii Przewodnik Kulinarny, 

  -  Wyróżnienie dla „Przyjaznego Przewodnika Kulinarnego „Opolski Bifyj” w konkursie 

„Róże Regionów” podczas tragów Tour-Salon w Poznaniu w 2015 

   - Wyróżnienie dla „Przyjaznego Przewodnika Kulinarnego „Opolski Bifyj” w konkursie 

„Opolska Marka” za rok 2016 w kategorii Promocja Regionu. 

  -  Wyróżnienie dla publikacji „Szlak kulinarny Opolski Bifyj. Informator” w kategorii 

przewodnik kieszonkowy w konkursie Nagroda Magellana 2016 

  -  Drugie miejsce dla publikacji „Szlak kulinarny Opolski Bifyj. Informator” w kategorii 

Przewodnik w Konkursie „GLOBalny Format 2017” w trakcie targów GLOBalnie w 

Katowicach w 2017 roku. 
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KUCHNIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

Autorka: Aleksandra Cogiel 

 

Podróże „za smakiem” to wyjątkowa forma turystyki, zdobywająca w ostatnich 

dekadach szczególne uznanie na świecie jako samodzielna destynacja turystyczna. Regionalne 

potrawy, trunki i specjały stają się nie tyle smakowitym dodatkiem do wrażeń z podróży, ale 

celem wyjazdu samym w sobie. 

CHARAKTERYSTYKA KUCHNI PODKARPACKIEJ 

Jeśli chodzi o kuchnię tego regionu, to nakładają się tutaj wpływy polskie, słowackie, 

węgierskie i ukraińskie. Jeśli jednym słowem określić kuchnię podkarpacką to najlepiej 

sprawdzi się: “prostota". Wykorzystywane produkty w kuchni podkarpackiej to między innymi: 

ziemniaki, kapusta, mąki oraz nabiał. 

ISTNIEJĄCY SZLAK KULINARNY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

Istniejący już szlak kulinarny w tym województwie nosi nazwę „Podkarpackie smaki” 

szlak ten to trzy trasy: Bieszczadzka, Beskidzko-Pogórzańska i Północna. Podróż każdą z nich 

to odkrywanie innego zakątka Podkarpacia i smakowanie regionu poprzez jego kulinaria i 

okoliczne atrakcje. To również inna oferta turystyczna każdego z nich, która przygotowana jest 

w pakietach. 

Podróż każdą z nich to odkrywanie bogatej tradycji kulinarnej Podkarpacia począwszy 

od kuchni łemkowsko-bojkowskiej, etnicznej, włościańskiej, mieszczańskiej, dworskiej czy tak 

modnej ostatnio kuchni fusion - autorskiej (która pokazuje połączenie tradycyjnych przepisów 

kulinarnych w nowoczesnym wydaniu). 

 

 

 

LOGOTYP SZLAKU 
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Charakterystyczne smaki podkarpacia to:  

 PSTRĄG

 NALEŚNIKI GIGANT Z 

JAGODAMI 

 

 FUCZKI 
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 PROZIAK 

 

 PIEROGI HUCULSKIE 

 BARANINA W WARZYWACH 

DEREŃ KISZONY 
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 BRYNDZA KOZIA 

 ROSOLISY 

 

 HRECZANYKI 

GDZIE WARTO SIĘ WYBRAĆ? 

Ciekawe miejsca do których warto się wybrać to: Rzeszów, Przemyśl, Sanok oraz 

Krosno. Są to miasta, w których nie tylko można poznać tradycyjne smaki regionu 

podkarpackiego, ale także zobaczyć ciekawe miejsca co jest częścią turystyki kulinarnej. 

W Rzeszowie można znaleźć kuchnię mieszczańską, ale również nie zabraknie miejsc, 

w których można zjeść dania kuchni autorskiej. Aby spróbować dań kuchni mieszczańskiej 

polecanym miejscem jest Karczma Gościniec, która usytuowana jest w centrum handlowo-
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przemysłowym miasta. Wnętrze zdobią stare meble, obrazy i dawne reklamy zawieszone na 

ścianach, a także spora kolekcja glinianych figurek. Przygotowywane są tu tradycyjne dania 

kuchni regionalnej i polskiej. Na dobry początek czeka chleb wiejski ze smalcem, proziaki z 

masłem czosnkowym, z tytułem Agro Polska czy ziemniak faszerowany farszem kapuściano-

mięsno-grzybowym po rzeszowsku (wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych). Z zup 

wybieramy np. żurek dynowski, krupnik, zupę jarosza (kartoflankę), barszcz czerwony wiejski 

lub kapuśniak. Na każdy weekend jest też rosół z wiejskiej kury z domowym makaronem. A 

na deser placek Rzeszowiak. 

 

Krośnie znajduje się restauracja Posmakuj Krosno mieszcząca się w podziemiach 

przyrynkowej kamienicy. Restauracja serwuje dania, które są połączeniem kuchni staropolskiej 

z najnowszymi trendami kulinarnymi. Z dań głównych warto polecić zupę z ogórków 

małosolnych z kiełbasą z Dobrucowej i warzywami oraz  pierogi z jagnięciną z Bieszczad, 

posypane tartym serem podkarpackim. 
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W Przemyślu znajduje się restauracja BOSKO, która położona jest w centrum starej 

części Przemyśla, tuż obok wejścia do Muzeum Dzwonów i Fajek. W karcie znajduje się szereg 

dań regionalnych, ale zestawionych w sposób absolutnie nowatorski. Jest to lokal, w którym 

serwowane dania oparte są o zasady zdrowego żywienia z uwzględnieniem sezonowości 

produktów. Regionalność restauracji wyraża się m.in.  w serwowanych proziakach, kresowych 

gołąbkach, lokalnym winie, a także „dereniadzie” według własnej receptury, w której 

oczywiście króluje znany „podkarpacki owoc” czyli dereń pochodzący z Gospodarstwa 

Rolnego Ryś Podkarpacki. 



77 
 

 

Natomiast w Sanoku warto odwiedzić Gospodę Pod Białą Górą, która znajduje się w 

budynku starego, drewnianego spichlerza z 1732 r., który znajduje się w sąsiedztwie wejścia 

do Muzeum Budownictwa Ludowego. Jak na karczmę przystało jest tu ciemna izba z 

drewnianymi ławami do siedzenia i duża weranda z małymi stolikami. Ciekawym pomysłem 

są zapiekane gołąbki sanockie (poszatkowana kapusta wymieszana z mielonym mięsem), 

klasyczne hreczanyki z sosem pieczarkowym, bliny z mąki gryczanej, cudaki bieszczadzkie ze 

śmietaną (placki z kapustą z ciasta naleśnikowego), plińce (placki) ziemniaczane, szarpane 

szare kluski ze skwarkami, kaszanka z kapustą zasmażaną, a także czebureki z mięsem – 

tradycyjne danie kuchni tatarskiej. 
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REKLAMA  

Szlak kulinarny można promować przez stronę internetową, na której będą znajdowały się 

informacje odnośnie trasy szlaku czy też jakie potrawy należy skosztować będąc w danym 

mieście. Na stronie mogą również znajdować się przepisy konkretnych dań z których słynie 

kuchnia podkarpacia.  

Jako reklamy można użyć również portali społecznościowych, na których będą odnośniki do 

strony internetowej czy też informacje o wydarzeniach, które mają miejsce na szlaku 

kulinarnym.  

 

 

Bibliografia: 

http://www.szlakpodkarpackiesmaki.pl/pl/home 
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KUCHNIA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

Autorka: Zuzanna Kozieł 

Podlaski Szlak Kulinarny prowadzący smakoszy do skarbów kuchni regionalnych, 

tworzony jest przez podlaskich producentów lokalnych wyrobów kulinarnych. Dzieł sztuki 

gastronomicznej, które są dziedzictwem kulinarnym tego regionu i wytwarzane są od 

dziesiątków lat według przekazywanych z pokolenia na pokolenie receptur. Kuchnia jak i 

region – są niepowtarzalne i to nie tylko z uwagi na walory przyrodnicze i historyczne, ale 

również głęboko zakorzenionej gościnności, którą najlepiej realizuje się przy stole.  Kuchnia 

Podlasia łączy w sobie kuchnie ukraińską, białoruską, ruską, żydowską, tatarską, polską i 

litewską. 

Charakterystyka kuchni podlaskiej: 

Kuchnia podlaska charakteryzuje się kalorycznością oraz niesamowitym smakiem, na 

który wpłynęła mieszanka kultur wraz z mnogością tradycji kulinarnych. Województwo 

podlaskie do rozpoczęcia II wojny światowej zamieszkiwali Polacy, Białorusini, Żydzi, 

Niemcy, Litwini, Romowie, Rosjanie, Macedończycy oraz Ukraińcy. Dzięki Litwinom 

Podlasie słynie z kartaczy – czyli potrawy z ziemniaków przypominającej polskie pyzy, 

chłodnika po litewsku, soczewiaków – pierogów z soczewicą, kindziuka – wędliny, 

kumpiaka – solonej, podsuszonej szynki oraz sękacza – ciasta przypominającego pień drzewa. 

Rosjanom zawdzięczają bliny – drożdżowe naleśniki i kwas chlebowy. Kuchnia tatarska 

pozostawiła po sobie: pierekaczewnik – ciasto wielowarstwowe z mięsem lub serem, 

czebureki – pierogi z mięsem i kołduny – czyli pierożki nadziewane surowym mięsem z 

duszoną cebulą i czosnkiem. Dodane do rosołu stają się ucztą dla podniebienia. Po Niemcach 

„odziedziczyli” kiszkę ziemniaczaną. Natomiast po Żydach babkę ziemniaczaną 

przygotowywaną ze startych ziemniaków z kawałkami kiełbasy, szynki, cebuli i przypraw oraz 

białas – czyli drożdżówkę z cebulą posypaną makiem. Najbardziej kaloryczną kuchnię 

mieszkańcy Podlasia zawdzięczają Białorusinom – wareniki, pierogi: z mięsem, serem, z 

grzybami oraz na słodko np. z jagodami oraz placki ziemniaczane. Macedończycy 

pozostawili po sobie białys, czyli biały, musujący napój z kaszy jaglanej.  Inną odsłoną kuchni 

podlaskiej są smakowite dania z ryb. Na uwagę zasługuje wędzona sieja, sielawa z odrobiną 

soku z cytryny oraz lin w sosie śmietanowym. Nie można zapomnieć o białostockim śledziku, 

który jest wizytówką województwa Podlaskiego. Inną promowaną potrawą tych terenów jest 

wyrabiany na zakwasie ciemny chleb, który piecze się na liściu chrzanu. Znanymi specjałami 

są również przetwory z grzybów oraz miody. 
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Obecny Szlak Kulinarny w województwie Podlaskim: 

Województwo Podlaskie posiada obecnie jeden szeroko pojęty Szlak Kulinarny – 

Podlaski Szlak Kulinarny ( Polsko-Litewski). Podzielony został na „spiżarnie” ,ze względu na 

wielkie bogactwo kulinarne województwa podlaskiego, wyróżniające się własną, lokalną 

specyfiką.  

Spiżarni jest dziewięć: 

- Białostocka 

- Białowieska 

- Biebrzańska  

- Korycińska 

- Litewska  

- Nadbużańska 

- Suwalska 

- Szlachecka  

- Tatarska 

Członkowie to właściciele rodzinnych, niewielkich firm kultywujących rodzinne 

tradycje, gdzie stosuje się tylko naturalne przyprawy unikając tak jak dawniej chemicznych 

„ulepszaczy”. Oferowane produkty są naturalne, świeże, pochodzące często bezpośrednio z 

własnych gospodarstw. W oferowanych usługach często oprócz samego poznania kuchni 

poprzez jedzenie, są także warsztaty kulinarne pomagające poznać tajniki kuchni regionalnej. 

W większości miejsc organizowane są biesiady na bazie regionalnych tradycji kulinarnych, 

oferowane są noclegi, zwiedzanie.  

Proponowana wycieczka Podlaskim Szlakiem Kulinarnym: 

 1.   Rozpoczęcie od wstąpienia do Zajazdu Herbu Wielbut w Konarzycach - 

Prowadzony przez Panią Monikę Kosiorek – Olbryś Zajazd Herbu Wielbut położony jest w 

miejscowości Konarzyce w niedalekiej odległości od Łomży. Usytuowanie obiektu przy 

ruchliwej trasie Łomża – Ostrów Mazowiecka niezależnie od pory roku przyciąga gości z 

Polski i zagranicy. Jest to dobre miejsce na odpoczynek, czy też krótką przerwę w  czasie 

podróży.  Specjalnością zajazdu jest kuchnia regionalna inspirowana tradycją szlachecką z 

okolic Łomży. Zbierane pieczołowicie przez Panią Monikę rodzinne przepisy przekazywane z 

pokolenia na pokolenie stały się podstawą serwowanej w Zajeździe kuchni. Gospodyni 

zaprasza również na warsztaty kuchni regionalnej, gdzie można zapoznać się z tajnikami 

sporządzania lokalnych potraw - ( Spiżarnia szlachecka) 
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2. Kolejnym punktem jest Dworek Wincenta - miejsce posiadające własną historię, gdzie 

piękno architektury harmonijnie współgra z malowniczą okolicą na skraju Puszczy Piskiej. To 

majestatyczne miejsce oferuje gościom doskonałą kuchnię, domową atmosferę i odpoczynek. 

Do dyspozycji gości oddano klimatyzowaną salę bankietową mogąca pomieścić do 200 osób, 

kameralne sale restauracyjne, salę konferencyjną, pokoje hotelowe oraz ogród. Dworek 

Wincenta oferuje znakomitą kuchnię opartą na lokalnych tradycjach  kulinarnych, 

wykorzystująca produkty pochodzące od okolicznych rolników - ( Spiżarnia szlachecka)  

3. Następnym punktem będzie Zajazd Litewski - Zajazd znajduje się na skraju miasteczka 

Puńsk, na pograniczu polsko-litewskim, w pobliżu XIX-wiecznego skansenu. Obiekt jest 

utrzymany w stylu dawnej chaty drewnianej, z oryginalnymi akcentami litewskiego rękodzieła 

ludowego. W przytulnym otoczeniu i ciepłej atmosferze niezwykle smakują specjały kuchni 

regionalnej: pyszne cepeliny (kartacze), kiszka ziemniaczana, bliny, kibiny, domowe wędliny, 

wyroby garmażeryjne i domowy chleb. W swojej karcie Zajazd oferuje również własnoręcznie 

wypiekane sękacze, słodkie mrowiska, puszyste pączki, kruche rogaliki. W ofercie jest także 

organizacja biesiad regionalnych opartych na litewskich tradycjach kulinarnych - ( Spiżarnia 

Litewska)  

4. Leśny Dworek jest ostatni na liście objazdowej w ciągu jednego dnia, oferowany jest tam 

także nocleg. Leśny Dworek tworzy rodzina Małgorzaty i Bogusława Ostapowiczów. Sercem 

domu jest klasyczna kuchnia z piecem kaflowym opalanym drewnem, na którym 

przygotowywane są dla gości tradycyjne podlaskie potrawy z babcinych przepisów. Pasją 

gospodarza jest pszczelarstwo a goście mogą spróbować wyjątkowych leśnych miodów z 

okolicznych lasów. Na miłośników sauny czeka „ruska bania”, która zahartuje każde ciało. 

Podczas warsztatów organizowanych w Leśnym Dworku poznać można sekrety leśnych 

miodów, cierlenia lnu, lepienia pierogów - ( Spiżarnia Biebrzańska)  

Obecny Szlak jest bardzo dobrze dopracowany. Uwzględnia podział na odrębne elementy 

charakteryzujące kuchnię Podlaską - dzięki stworzonym „spiżarniom”. Ulepszyć mogłaby go 

lepsza promocja - większe zaprezentowanie kuchni na targach, konferencjach. Można by 

urozmaicić podany szlak o większą ilość warsztatów kuchennych, w szczególności większa 

ilość warsztatów kuchni litewskiej czy tatarskiej.  

Promocja Szlaku: 

1. Charakterystyczny logotyp kojarzący się z naszym szlakiem 

2. Organizowanie festiwali kulinarnych, w których mamy szansę zaprezentowania 

wyjątkowych smaków naszego województwa na większą skalę 
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3. Plakaty promocyjne zarówno w mieście jak i w internecie na stronach 

społecznościowych 

4. Stworzenie przewodnika w języku ojczystym jak i angielskim po stworzonym szlaku z 

opisaniem po krótce kuchni i jej smaków, z uwzględnieniem wszystkich wartych 

odwiedzenia miejsc oraz noclegów  

5. Stworzenie mapy szlaku kulinarnego – ogólnodostępną, wręczaną przykładowo w 

miejscowych restauracjach w celu przyciągnięcia uwagi na szlak dla osób, które mogły 

nie zdawać sobie sprawy z jego istnienia 

6. Poprzez publikacje w artykułach prasowych, w programach telewizyjnych np.  

7. Promowanie poprzez social media: Facebook, Instagram, YouTube 

8. Stworzenie własnej aplikacji mobilnej np. „Smaki Podlasia” pokazującej regionalne 

specjały, restauracje, przepisy itp.  

9. Film promocyjny szlaku 

10. Promocja szlaku na różnego typu eventach np. targach kulinarnych, konferencjach  

Bibliografia: 

- http://www.podlaskiszlakkulinarny.pl 

- https://siostryadihd.pl/2019/08/podlaski-szlak-kulinarny-na-wsi-najlepiej/  

- https://tropster.pl/kuchnia-podlaska  

 

 

 

 

 

  

http://www.podlaskiszlakkulinarny.pl/
https://siostryadihd.pl/2019/08/podlaski-szlak-kulinarny-na-wsi-najlepiej/
https://tropster.pl/kuchnia-podlaska
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KUCHNIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

Autorka: Bogacz Julia  

Szlaki kulinarne powstały z potrzeby podkreślenia odrębności lokalnych kuchni, 

niezwykłych tradycji, specyfiki wytwarzania żywności. Nie bez znaczenia są autentyczne 

techniki produkcji, a pozostałości dawnych warsztatów czy urządzeń takich jak młyny, 

suszarnie, tłocznie i wędzarnie pobudzają wyobraźnię i inspirują do odtwarzania klimatów 

dawnej kuchni. Poznajemy te klimaty głównie w placówkach muzealnych, skansenach, izbach 

regionalnych, ale coraz częściej są one przywracane do użytku w gospodarstwach wiejskich, 

dbających o zachowanie tradycji, a przy tym ściągające turystów ceniących sobie wartościowe 

jedzenie naszych babci i prababci. 

Istniejące szlaki turystyczne w województwie pomorskim 

POMORSKIE PRESTIGE FOOD STORIES 

Pomorskie w swojej ofercie kulinarnej wykorzystuje zróżnicowany teren. Jest tu wszystko 

– morze, jeziora, rzeki, lasy, pola, pastwiska, toteż kuchnia jest ciekawa i różnorodna. Autorskie 

podejście do tradycji i lokalnych produktów jest wyróżnikiem restauracji tworzących szlak 

kulinarny „Pomorskie prestige food stories”. Na szlaku znajdują się rekomendowane 

restauracje w regionie pomorskim, które gotują w rytmie slow food i serwują dania, bazując na 

regionalnych recepturach i składnikach. Autorskie podejście szefów kuchni do tradycji znajduje 

swoje odzwierciedlenie na talerzu, co daje gwarancję szczególnego przeżycia kulinarnego. 

Tradycje kulinarne Pomorza kształtowała zarówno mieszczańska kuchnia bogatych 

kupców gdańskich, jak i skromna kuchnia rybaków z Kaszub i wybrzeża. Bogate są tradycje 

rybołówstwa i spożywania ryb. Bałtycki śledź nie traci na popularności od lat, a o uznanie 

smakoszy rywalizuje z rybami słodkowodnymi, pośród których prym wiodą węgorz, szczupak 

i sielawa poławiane z Jezior Raduńskich na Kaszubach. 

Lasy oferują szefom kuchni grzyby, owoce leśne i dziczyznę, żywa jest tradycja 

przyrządzania gęsiny i kaczki, które dzięki nasyceniu trawy jodem i solą morską mają tutaj 

wyjątkowy smak. Z serów najbardziej znany jest Słupski Chłopczyk – pleśniowy camembert, 

wytwarzany w Słupsku od 1925 roku, a obok niego ser topiony na parze z kminkiem i 

wyrabiane ręcznie kozie sery. O tutejszych tradycjach pszczelarskich pisali już starożytni, a 

dziś w Pomorskiem znajduje się ponad 30 tys. uli. Kaszubska truskawka, wpisana do 

europejskiego systemu nazw i oznaczeń geograficznych, jest wizytówką regionu. Niemniej 

sławne są dwa likiery – Goldwasser z kawałkami złota i Machandel, jałowcowy destylat 

związany z kulturą niderlandzkich Mennonitów zasiedlających Żuławy. Piwowarstwo sięga 
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początkami średniowieczu, a na przełomie XIV i XV wieku w Gdańsku i okolicy było ponad 

400 browarów! 

Na szlaku znajdują się obiekty z następujących miejscowości: 

Bytów, 

Charzykowy, 

Czarne, 

Człuchów, 

Debrzno, 

Hel, 

Miastko, 

Nowy Dwór Gdański, 

Otomin, 

Pruszcz Gdański, 

Słupsk, 

Silno, 

Sobowidz, 

Trzebielino, 

Tuchomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZLAK KULINARNY CENTRUM GDYNI  

Tradycje Gdyni jako wielkiego portu morskiego otwartego na świat pozwalają na 

odkrycie nowego jej oblicza od strony kulinarnej, czyli jako „okna na smaki świata”. 

Przemierzając ulice miasta skupionego wokół starego portu i bałtyckiej plaży, zasmakujemy 

światowych klimatów w restauracjach z kuchnią z wielu stron naszego globu. Szlak kulinarny 

„Centrum Gdyni” poprowadzi nas przez wybrane lokale o gdyńskim rodowodzie z kuchnią 

lokalną, a dla uzupełnienia zaproponuje wędrówkę przez kraje i kontynenty. Odkryjemy tu 

przysmaki z odległych mórz, z których statki zawijały przez lata do gdyńskiego portu. 



85 
 

Wśród najpopularniejszych restauracji znajdziemy kuchnię włoską, grecką i hiszpańską, 

japońską, chińską i amerykańską. Dzięki wydarzeniom, jakie organizują restauracje na szlaku, 

a są to warsztaty, degustacje i koncerty oraz animacje dla dzieci, spożywanie posiłków zamienia 

się w przygodę, zwłaszcza, gdy połączymy je z odkrywaniem miasta. 

Turyści i mieszkańcy mają okazję poznać miasto „od kuchni”, bowiem restauracje 

oddalone są od siebie o dystans niespiesznego spaceru i sąsiadują z największymi atrakcjami 

turystycznymi, muzeami i plażą, niekiedy wkomponowane są w modernistyczne kamienice. 

Podążając szlakiem kulinarnym, odwiedzimy słynny gdyński Skwer Kościuszki i Bulwar 

Nadmorski, Muzeum Emigracji, Akwarium, Teatr Muzyczny i Centrum Eksperyment. 

Mapki szlaku są dostępne w punktach informacji turystycznej, hotelach i pensjonatach 

oraz na stronie internetowej, która informuje również o aktualnych wydarzeniach, konkursach 

i prezentuje obiekty tworzące szlak. Dwa flagowe wydarzenia na szlaku to Kulinarna 

Świętojańska w lipcu (Festiwal w duchu street food, gdzie restauracje prezentują swoją ofertę 

w przestrzeni zamkniętej ulicy Świętojańskiej) oraz Weekend Kulinarny we wrześniu, gdzie 

główną atrakcję stanowi „Rajd po restauracjach”. 

METRYCZKA SZLAKU KULINARNEGO: 

https://zarabiajnaturystyce.pl/fileadmin/user_upload/segmenty/kulinarne/centrum-gdyni.pdf 

Charakterystyka kuchni województwa pomorskiego  

Historia kuchni pomorskiej  

Pomorze to istny tygiel kultur, języków i wyznań. Przez wieki przenikały się tam 

wpływy polskie, niemieckie, kaszubskie, szkockie, żydowskie, rosyjskie i wiele innych. Na 

przykład Mennonici, zwani inaczej Olędrami, którzy w XVI w. z powodu prześladowań 

religijnych przybyli z Holandii do Rzeczypospolitej i osiedli w Dolinie Dolnej Wisły. 
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Ta wielonarodowość znalazła odbicie w tradycji kulinarnej Pomorza, która 

charakteryzuje się różnorodnością smaków i aromatów, choć ubogie ziemie sprawiły, że jest to 

kuchnia prosta, oparta na niewielu produktach. Ta bardzo duża rozmaitość sprawiła, że aż 178 

potraw znalazło się na Liście Produktów Tradycyjnych, dzięki czemu województwo pomorskie 

zajmuje czwarte miejsce w Polsce. 

W dawnych czasach na Pomorzu jadano to, co wyhodowano, zebrano z pól, lasów, 

złowiono w jeziorach, rzekach i na morzu. Bardzo duże znaczenie miała bliskość Bałtyku i 

wielu jezior, które dostarczały ryb. Węgorze, śledzie, szproty i dorsze, a także słodkowodne 

sandacze, szczupaki, liny i okonie wędzono, smażono, marynowano i gotowano. 

Podstawą jadłospisu były jednak płody rolne — ziemniaki, brukiew, kapusta, cebula 

oraz zbierane w lesie grzyby, jagody, jeżyny, maliny i żurawiny. Uzupełnieniem były jajka i 

mleko, najczęściej kozie. 

Mięso jadano głównie w niedziele oraz z okazji świąt i uroczystości rodzinnych. Po 

świniobiciu mięso peklowano, wędzono oraz robiono kiełbasy, pasztety i wątrobianki. U 

bogatych, pomorskich gospodarzy bywała też baranina i wołowina. Dużą rolę odgrywały także 

gęsi, które dominowały wśród hodowanego drobiu. 

Na Pomorzu wyhodowano też własne rasy gęsi i owiec. Gęś pomorska i owca pomorska 

są dziś nieliczne i znajdują jedynie w stadach zachowawczych. 

Dania kuchni pomorskiej 

Nie sposób wymienić wszystkich potraw, ale spróbujemy przedstawić niektóre, 

najbardziej charakterystyczne. Odwiedzając ten region, warto spróbować tradycyjnych dań, 

których smaki są specyficzne i nie znajdziemy ich nigdzie, poza Pomorzem. 

• Z ziemniaków 

żuchel — zapiekana babka ziemniaczana z boczkiem; 

zagraj — zupa z ziemniaków, kartoflanka; 

szadolce i kulanki — kluski z odciśniętej, osolonej masy z surowych ziemniaków, podawane z 

mlekiem lub śmietaną; 

golce — kluski z ziemniaków i mąki okraszone smażoną cebulą lub skwarkami; 

kiszka szwedzka – kiełbasa ziemniaczana, kiedyś robiona ze startych, surowych ziemniaków 

oraz kaszy jęczmiennej z dodatkiem cynamonu i majeranku. Obecnie część ziemniaków jest 

gotowana, kaszę jęczmienną zastępuje się manną oraz dodaje się wędzony boczek, cebulę i 

jajka; 

ślepy śledź — to biedna potrawa, w której wbrew nazwie nie ma śledzi. Jest jedynie cebula, 

lekko podgotowana w zalewie octowej, podawana do ziemniaków w mundurkach; 
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• Placki 

Ruchanki – podawane na ciepło placki z ciasta chlebowego lub drożdżowego. Robione były 

najczęściej na zapusty, a nazwa wzięła się od tego, że ciasto musiało być wcześniej dobrze 

wyruchane, czyli wyrobione i wyrośnięte; 

Rynczoki – placki z mąki gryczanej pieczone na fajerkach płyty kuchennej; 

plince — placki ziemniaczane, podawane z cukrem; 

• Ryby 

Hylyng opiekany z cebulą, czyli śledź po kaszubsku — smażony świeży śledź umieszczony 

wraz z duszoną cebulą w zalewie octowej; 

Prażnica — jajecznica z wędzonym węgorzem; 

Lin na kwaśno — duszona ryba z kiszoną kapustą i zaprawiana śmietaną. W ten sposób 

przyrządzano i inne ryby, takie jak dorsz czy belona; 

Flądry gotowane w jednym garnku razem z ziemniakami; 

• Zupy 

Brukwianka – zupa z brukwi żółtej na wędzonej gęsinie; 

poryraja — niezbyt tłusta zupa z warzyw; 

Zupa piwna — bardzo oryginalna, bo podawana z moczonym śledziem; 

Polewka z kminku; 

Klitundplumen – zupa śliwkowa z kluskami; 

• Gęsina 

Wędzone udka gęsie; 

Półgęsek — pierś gęsia z zachowaną skórą, peklowana i wędzona; 

Leberka gęsia — niepieczony pasztet (smarowidło) z mięsa i podrobów gęsich. 

Proponowany nowy szlak kulinarny w województwie pomorskim 

• Ustka- Sala weselna Pomorze Health & Family Resort  

• Smołdzino- „Po drodze” 

• Sasino- Restauracja Ewa Zaprasza 

• Wierzchucino- Restauracja Kaszubski Młyn  

• Władysławowo- Piwniczka u Jerzego Waśkowskiego  

• Puck- Bar Pomorza kuter GDY-50 

• Szemud- Gościnna przystań  

• Koszałkowo- Biały miś  
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Promocja szlaku  

• Stworzenie map dostępnych we wszystkich restauracjach znajdujących się na szlaku  

• Plakaty promocyjne Szlaku i restauracji obejmujących szlak  

• Przewodniki po szlaku  

• Stworzenie programów lojalnościowych  

• Konkursy promujące szlak  

• Promocja szlaku w social media (facebook, instagram, google itp.) 

• Reklama w lokalnej prasie  

• Filmiki promocyjne w serwisie YouTube 

• Festiwale kulinarne  

• Książki kulinarne z potrawami regionalnymi  

• Oznaczenie restauracji poprzez naklejenie logo na drzwiach lub oknach 

 

 

 

Bibliografia: 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomorski_Szlak_Kulinarny  

• https://www.polska.travel/pl/poznaj-atrakcje-i-zabytki/kulinaria/pomorskie-prestige-

food-stories  

• https://www.polska.travel/pl/poznaj-atrakcje-i-zabytki/kulinaria/szlak-kulinarny-

centrum-gdyni  

• https://bakalie.com/artykul/strefa-wiedzy/historia-produkty-i-potrawy-tradycyjnej-

kuchni-pomorskiej.html  
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KUCHNIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

Autorka: Wiktoria Zykubek 

 

Kuchnia śląska jest jedna z najbardziej popularnych i docenianych w Polsce. Każdy wie, 

że rolada z kluskami i modrą kapustą, to danie wywodzące się ze Śląska, tak jak szampan z 

regionu Champagne. Tradycja śląskiej kuchni charakterystycznej dla Górnego Śląska i 

Ślązaków przez wieki mieszała się i czerpała z wpływów Polski, Czech, Austrii i Niemiec. 

Spowodowało to powstanie oryginalnej kultury z własnymi gwarami, strojami ludowymi oraz 

kuchnią. Tradycje kulinarne śląskiej kuchni powstały w samowystarczalnym gospodarstwie 

wiejskim. Gospodarstwo chłopskie w dużym stopniu zaspokajało swoje potrzeby 

konsumpcyjne przez własne produkty, co wpływało na rodzaj spożywanych potraw i zmiany w 

jadłospisie na późniejszym etapie kształtowania się kuchni. 

Na Śląsku istnieje jeden szlak kulinarny Śląskie Smaki, który łączy restauracje i lokale 

gastronomiczne serwujące tradycyjne dania regionalne. Jest to jedna z pierwszych kulinarnych 

tras turystycznych w kraju. Szlak Kulinarny Śląskie Smaki powstał z inicjatywy Śląskiej 

Organizacji Turystycznej w 2012 roku. Na Szlaku znajdują się restauracje i lokale 

gastronomiczne serwujące tradycyjne dania regionalne. Członkiem Szlaku może być tylko ten, 

kto uzyskał certyfikat „Śląskie Smaki”, potwierdzający jakość dań i ich regionalną 

autentyczność. 

 W menu restauracji Szlaku znajdziemy jednak i specjały kuchni beskidzkiej, jurajskiej 

czy zagłębiowskiej. Zalewajka, beskidzkie placki z blachy ze szpyrkami (skwarkami), czy 

serula (rodzaj żuru na maślance), to tylko niektóre z ponad 100 dań regionalnych jakie serwują 

restauracje Szlaku. Szlak Kulinarny Śląskie Smaki otrzymał laureat Certyfikatu Polskiej 

Organizacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu Turystycznego 2013 roku. Szlak otrzymał 

także nagrodę Komisji Europejskiej w Międzynarodowym Konkursie EDEN na Najlepszą 

Europejską Destynację Turystyczną 2015. 

Na szlaku znajduję się 25 restauracji 
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https://www.slaskiesmaki.pl/ 

1. Browar Czenstochovia                                                                                                                    

2.  Restauracja Pod Ratuszem   

3. Gospoda Złoty Garniec                                                                       

4. Zajazd Hetman                                                                                 

5. Restauracja Zagłębie Smaku                                                              

6. Lobby Bar                                                                                              

7. Restauracja SmaQ Food & Wine           

8. Restauracja Moodro  

9. Restauracja Kuchnia Otwarta  

10. Restauracja Szyb Maciej  

11. Restauracja Zielony Ogród  

12. Cukiernia Cichoń  

13. Restauracja Leśna Perła  

14. Restauracja Leśna Perła  

15. Restauracja Hotel Opera    

16. Restauracja Collina  

17. Restauracja Dwór Bismarcka  

18. Restauracja Pod Prosiakiem  

19. Restauracja Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowa  

20. Restauracja Zacisze 

21. Karczma Wiejska 

22. Restauracja Smak Regionu 

https://www.slaskiesmaki.pl/
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23. Karczma Rogata 

24. Restauracja Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki 

25. Restauracja Liburnia (Hotel Liburnia) 

Jednak Śląskie smaki to nie tylko szlak kulinarny. Śląska Organizacja Turystyczna 

postanowiła organizować coroczne święto kuchni regionalnej. Regionalne potrawy stały się 

motywem zachęcającym do odwiedzenia województwa śląskiego przez turystów. Taka forma 

promocji kuchni regionalnej zapewnia dbałość o dziedzictwo kulinarne i kulturowe regionu. 

Festiwal „Śląskie Smaki” jest organizowany co roku i za każdym razem w innej części 

województwa, dzięki czemu daje możliwość poznania lokalnych przysmaków wszystkim 

chętnym. Każdemu festiwalowi towarzyszy konkurs kulinarny, w którym uczestnicy, 

podzieleni na kategorie, ubiegają się o tytuł Eksperta Śląskich Smaków i statuetkę złotego, 

srebrnego lub brązowego durszlaka. Imprezie towarzyszą liczne pokazy, występy kabaretów, 

warsztaty dla dzieci, a całość kończy koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława 

Hadyny. Festiwal cieszy się ogromną popularnością i jest największą imprezą kulinarną w 

regionie. Ostatni taki Festiwal odbył się 13 czerwca 2021 r. w Raciborzu, i była to już 15 edycja.  

Jak możemy się domyślić Śląskie Smaki to oczywiście smakowite jedzenie. Z 

tradycyjnych dań możemy wymienić: rosół z gołębi, cieszyńska fasola, jurajski żur na 

grzybach, wszystkim znany bigos śląski, rosół z makaronem, karminadle czyli smażone, 

mielone kotlety, schab sztygarski, tradycyjne sery jak ser gazdowski, redykołka, bryndza 

żywiecka, oscypek, ser klagany, rozmaite wyroby mięsne jak szczekocińska kiełbasa siekana, 

cieszyńska kita wędzona, jagnięcina beskidzka, krupnioki śląskie. Trochę mniej kojarzone z 

kuchnią śląską ryby; Złotopotocki karp smażony, bestwiński karp królewski, pstrąg górski. Ale 

także wyroby piwne jak Piwo raciborskie, czy napoje bezalkoholowe jak Cieszyńska herbata 

przeciw kaszlowi, napój z kwiatów czarnego bzu i oczywiście alkohole mocne; tatarczówka 

(wódka o gorzkawo-słodkim smaku), warzonka podawana na gorąco, dawniej towarzyszyła na 

każdej uroczystości rodzinnej, weselach. Następnie słodkości; pierniki żywieckie, strudel 

jabłkowy z Podbeskidzia, żareckie obwarzanki i śląski piernik tradycyjny. Nie zapominajmy o 

smalcu z gęsi z Siewierza i maśle krzepickim.  Na końcu oczywiście miody głownie te z ziem 

cieszyńskich jak lipowo-spadziowy czy rzepakowy. Produktów można wymieniać w 

nieskończoność a wszystkie spotkamy na szlaku i festiwalu Śląskich Smaków. Co więcej, na 

stronie internetowej Śląskie Smaki możemy zapoznać się z mapą przedstawiającą miejsca w 

województwie śląskim, gdzie możemy zakupić tradycyjne produkty kuchni śląskiej. 

Szlak Śląskie Smaki cieszy się ogromną popularnością i zdecydowanie ma pozytywny 

odzew przez mieszkańców śląska jak i licznych turystów chętnych, poznania kuchni śląska. 
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Jednakże, moim zdaniem jest niewystarczający i nie wyczerpuje potencjału tej kultury. 

Ważnym aspektem zasługującym na szczególną uwagę jest Browar Śląski. Na śląsku 

producentów piwa jest naprawdę dużo i wiele zasługuje na szczególną uwagę: 

1. Alternatywa- rodzinny browar mieści się w samym sercu Górnego Śląska w Rudzie 

Śląskiej. 

2. Reden – W 2013 roku w Chorzowie powstał pierwszy mini-browar Reden. Szybko 

zdobył wielką popularność i stworzył większy browar w Świętochłowicach by sprostać 

oczekiwaniom spragnionych piwoszy. Ekipa z Redena oferuje obecnie 7 piw. 

3. Browar Lwówek- Piwo w Lwówku Śląskim warzono już 1209 roku. Właściwa historia 

browaru zaczyna się w XIX wieku, kiedy przejmuje go Julius Hohberg. 

4. Minibrowar Majer- Gliwice 

5. TYSKIE- Historia marki sięga 1629 roku chociaż nie jest tożsame z początkiem 

browarnictwa na tych terenach Do 1999 roku, czyli do czasu powstania Kompanii 

Piwowarskiej produkowane wyłącznie przez Tyskie Browary Książęce. 

6. Browar Miejski w Bielsku-Białej 

7. Browar CzenstochoviA w Częstochowej 

8. Browar Zamkowy Cieszyn- to jeden z najstarszych browarów w Polsce, w którym do 

dzisiaj piwo warzone jest tradycyjnymi metodami. Od trzech wieków cieszyńscy 

piwowarzy zachwycają miłośników piwa niezwykłymi trunkami. 

9. Arcyksiążęcy Browar w Żywcu i Muzeum Browaru 

10. Browar Zamkowy Racibórz 

Niektórzy z tych producentów posiadają wieloletnią tradycję, lecz w liście miejsc na szlaku 

znajdowałyby się, również te, które od niedawna podbijają kubki smakowe śląskich smakoszy 

piwa. Śląski Szlak Piwny będzie łączyć ze sobą tradycyjnych producentów jak i nowych, 

wprowadzających świeże spojrzenie. Z badan wynika, że 91% Polaków pije piwo więc 

chętnych ze skorzystania z takiej atrakcji na pewno nie zabraknie. Każdy z tych miejsc ma 

wyjątkową historie i szczególne receptury.  Dodatkowo proponuje zorganizowanie raz na rok 

w okolicach sezonu wakacyjnego Festiwalu Piwa Śląskiego. Odbywałby się co roku w innej 

miejscowości kojarzonej z jakaś wytwórnią piwa np. Żywcu, Cieszynie czy Tychach. Na 

festiwalu będziemy mogli skosztować piw z wytwórni, które biorą udział i są wpisane do 

Śląskiego Szlaku Piwa . Co więcej na festiwalu dzięki współpracy z restauracjami, które już 

należą do Szlaku Śląskie Smaki, uczestnicy będą mogli skosztować tradycyjnych dań i 

przekąsek, które idealnie skomponują się z piwnym smakiem. Powstałaby również strona 

internetowa poświęcona temu szlakowi oraz aplikacja na telefon która prowadziłaby nas do 
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poszczególnych miejsc z mapki wraz z informacją co w danym miejscu wato skosztować i na 

co zwrócić uwagę przy wyborze piwa.  
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KUCHNIA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

Autorka: Agnieszka Koza  

 

Kuchnia i jedzenie, które dzięki odkrywaniu lokalnych potraw, 

pozwala lepiej poznać tradycję, kulturę i historię odwiedzanych miejsc.  

Dobre jedzenie, oparte na lokalnych produktach i tradycyjnych 

przepisach, ma coraz większą siłę przyciągania. Planując wakacje czy 

weekend, turyści coraz częściej zwracają uwagę nie tylko co będą co będą 

zwiedzać, ale również i na to, co i gdzie będą jeść. Stąd też rosnąca ranga 

szlaków kulinarnych jako produktu turystycznego. Na turystę-smakosza czekają szlaki 

kulinarne odwołujące się do naszych pasji, emocji, potrzeb niezwykłości i oderwania się od 

codziennego życia.   Podróżując szlakiem można zatrzymać się na wypoczynek w 

gospodarstwach agroturystycznych, sadowniczych lub w winnicach i spróbować lokalnej 

kuchni w restauracjach, czy kupić bezpośrednio produkt od rolnika w jego gospodarstwie 

rolnym. Na szlaku są także: piekarnie, mleczarnie, sady, lokalne firmy wędliniarskie, czy 

pasieki. Przecinające kraj szlaki kulinarne powstają z potrzeby pokazania odrębności kuchni 

regionalnej, niezwykłych tradycji oraz specyfiki wytwarzania żywności. Znaczenie mają także 

autentyczne techniki produkcji, a pozostałości dawnych warsztatów czy urządzeń takich jak 

młyny, suszarnie, tłocznie i wędzarnie pobudzają wyobraźnię i inspirują do odtwarzania 

klimatów dawnej kuchni. Praktycznie w każdym województwie w Polsce są wytypowane szlaki 

kulinarne.  Wśród najbardziej znanych szlaków są „Śląskie Smaki”, „Dolina Karpia”, 

„Mazowiecka Micha Szlachecka” czy „Szlak Smaków Krainy Lessowych Wąwozów „oraz 

Świętokrzyska Kuźnia Smaków jak jeden z największych szlaków w Polsce.  

Szlak „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” liczy 87 obiektów, w jego skład wchodzą 18 

restauracji i 11 gospodarstw agroturystycznych oferujących tradycyjne potrawy oraz 58 

obiektów oferujących produkty tradycyjne uznane w konkursach np. „Nasze Dziedzictwo 

Kulinarne” 

   Szlak tworzą podmioty, które przeszły procedurę certyfikacji. Każdy z obiektów, a 

wśród nich gospodarstwa sadownicze, winiarskie, przetwórnie, piekarnie oraz restauracje i 

gospodarstwa agroturystyczne oznakowany jest tablicą informacyjną w kolorze złotym ze 

znakiem graficznym prawnie chronionym – Świętokrzyska Kuźnia Smaków 
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 Szlak zlokalizowany jest we wszystkich 13 powiatach województwa świętokrzyskiego: 

buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, kieleckim, koneckim, opatowskim, ostrowieckim, 

pińczowskim, sandomierskim, skarżyskim, starachowickim, staszowskim i włoszczowskim. 

 

 

www.swietokrzyskakuzniasmakow.pl 
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Kuchnia regionu świętokrzyskiego  

Kuchnia świętokrzyska wywodzi się z tradycji wiejskiej oparta głównie na ziemniakach, 

kapuście, roślinach strączkowych, kaszach. Region bogaty jest także w sady owocowe, gdzie 

królują jabłka, śliwki oraz truskawka. Posmakować można i zakochać się w pożywnej 

zalewajce albo kwaśnej zarzucajce, pierogach z bobem, gęsiną lub kaszą. 

Zalewajka świętokrzyska – królowa zup 

Rosół i pomidorowa ustępują w Świętokrzyskiemu zalewajce. Klasyczna zalewajka 

gotowana jest na bazie kwaśnego żuru z ziemniakami i leśnymi grzybami oraz dodaje się 

skwarki. Można również dodać kawałki kiełbasy i boczku. Ta królowa zup doczekała się w tym 

regionie wielu odmian i każda gospodyni ma na nią swój sposób.
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zdjęcie/https://gotujzcukiereczkiem.pl/ 1                                               

zdjęcie/https://zpierwszegotloczenia.pl/ 1

 

zdjęcie/www.dorotakaminska.pl                    zdjęcie/https://swietokrzyskie.org.pl/ 1 

Ziemniak, uważany za podstawowy składnik kuchni świętokrzyskiej obok kaszy, 

kapusty i fasoli i mleka. potrawy ziemniaczane nosiły różne nazwy dania z tartych ziemniaków, 

gotowane i zapiekane mogą występować jako gałki, goły, golorz, pyzy, kryndle, pigoły, 

targańce czy zmiocarz – pasztet ziemniaczany. Królem potraw ziemniaczanych jest kugiel – 

wizytówka Kielecczyzny, czyli zapiekanka ziemniaczana z mięsem wywodząca się z tradycji 

żydowskiej, a najsłynniejszy z nich to kugiel z Czermna. Na głębokim oleju smażono pączki 

ziemniaczane. Ziemniaczanym farszem nadziewano też pierogi i kluski.  

Obok dań ziemniaczanych kuchnia z regionu świętokrzyskiego zna potrawy z różnych 

odmian kasz: jęczmiennej, gryczanej, jaglanej, podawanych w różnej formie jako kotlety, 

ciasta, farsz do pierogów i gołąbków. Żytniczka, czyli potrawa z kaszy sporządzonej z 
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niedojrzałego zboża od wieków znajdowały się w jadłospisie ziemi kieleckiej. Popularnym 

daniem wigilijnym były grycoki, czyli pierogi z kaszą. 

Kapusta stanowi również znaczącą pozycję w daniach regionalnych na Kielecczyźnie. 

Tradycyjnie łączona była z najstarszą odmianą grochu (lędźwianem) podobną do ciecierzycy, 

która, prawie całkiem zapomniana, wraca obecnie do łask. Wśród dań z kapusty występuje 

kapusta bidula, powijoki z kapusty kiszonej, sucha kapusta z grochem, parzybroda lub 

pazibroda przygotowana z kapusty i ziemniaków, czasami serwowana jako puree ziemniaczane 

z kapusta.  

W okolicach Buska Zdroju, znajdziemy sery z mleka krowiego ze Strzałkowa, a wśród 

nich słynny buncok strzałkowski. Występuje tu też bardzo znana, obok bielińskiej, truskawka 

faworytka z Buska, a także śliwka damacha. 

 Długą tradycję wędliniarstwa prezentują wyroby z Wąchocka, z Radoszyc, Łosienia i 

Kunowa. Szczególne miejsce w kuchni regionu zajmują dzionie rakowskie, rodzaj kiszki 

nadziewanej farszem mięsnym z dodatkiem pokruszonej macy. A obok nich jako ciekawostka, 

wyroby kurozwęckie z mięsa bizonów amerykańskich. 

Okolice Sandomierza to z kolei obszary uprawy winorośli. Tradycje winiarskie 

zaszczepili tu misjonarze. Wielki rozkwit sandomierskiego winiarstwa trwał do XVII wieku, o 

czym przypominają dzisiaj nazwy okolicznych miejscowości: Winiary, Winiarki, Winna Góra, 

Winnica. W ostatnich latach te tradycje zaczynają się odradzać, dziś można już podziwiać 

przepięknie położone winnice na malowniczych stokach, charakterystycznych dla tego regionu. 

Znajduje się tutaj „Sandomierski szlak winny”, prowadzący przez lokalne winnice.  

Znane są również lokalne miody oraz słodycze z regionu świętokrzyskiego nazwy tj.  

śliwka Sandomierska, Krówka Opatowska, miód spadziowy są popularnymi produktami w 

regionie.  

Szlak Świętokrzyska Kuźnia Smaków jest bardzo obszerny i według mojej opinii dobrze 

wyeksponowany z ładnie pokazanym miejscami. Do obecnej trasy szlaku dołączyłabym dania 

z owocami, np. szarlotka, czy ciasto ze śliwkami które mogłyby się pojawić jako produkt z 

regionu gdzie znajdują się sady owocowe: region sandomierski sady jabłkowe, region kielecki 

truskawka, region szydłowa śliwki. 

Promowanie i reklama szlaku oraz kuchni i produktów można połączyć na stronach 

internetowych,  instagramie ,  prezentacją na targach gastronomicznych. Ulotki , mapki ze 

szlakiem w różnych miejscowościach turystycznych.Można by było również promować 

produkty regionalne które coraz częściej traktowane są jak pamiątki z podróży, a nierzadko je 
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zastępują. Stanowią najlepszą zachętę do zagłębienia się w tajniki kuchni regionalnej, czy 

odwiedzanie danego regionu. 

 

 

Bibliografia  z internetowych stron: 

 https://www.polska.travel/pl, https://swietokrzyskie.travel/informator_turystyczny/  

http://www.swietokrzyskakuzniasmakow.pl/https://swietokrzyski-przewodnik.pl/ 

 

  

https://swietokrzyskie.travel/informator_turystyczny/gdzie_zjesc
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KUCHNIA WOJEWÓDZTWA WARMII I MAZUR 

Autorka: Judyta Prusinowska  

 

Szlaki kulinarne: woj. warmińsko-mazurskie  

Charakterystyka kuchni: 

 Kuchnia warmińsko-mazurska istnieje i czerpie inspiracje z różnych źródeł. W jej 

bogactwo wpisały się wileńskie kiszki ziemniaczane, pierogi z kaszą, dania niemieckie i 

polskie. 

Mięsem królującym na mazurskich stołach w święta była pieczona gęsina, a 

popularnym wigilijnym daniem była… kiełbasa z gęsi. Nawet nazwy potraw brzmią 

egzotycznie: plince z pomoćką, dzyndzałki z hrećką, pieczona karbónada w miodzie. Warto 

jednak zaznaczyć, że dawniej na Mazurach jadano dania proste, oparte na ziemniakach, jajach 

i mące. 

Mazurzy i Warmiacy odziedziczyli po Niemcach upodobanie do słodko-kwaśnych 

potraw, mięsa i klusek. Do typowo polskich tradycji zaliczyć można używanie śmietany, 

obfitość ziół, a także wspaniałe wędliny, barszcze i flaczki. 

Najpopularniejszymi zupami na Warmii była grochówka, kapuśniak i zupa fasolowa. 

Gospodynie z Mazur były mistrzami w przygotowywaniu zup rybnych, żurków i czernin. 

 Jedną z typowych potraw jest schab po mazursku przygotowywany na warzywnym wywarze. 

Mięso zarumienia się na tłuszczu i wkłada do brytfanki, posypując obficie tartą bułką. 

Śliwkowe powidła rozprowadza się warzywnym wywarem, w którym podgotowywano schab. 

Do tego dodaje się masło, śmietanę i dusi do miękkości. Na koniec wsypywany jest cukier, sól 

i goździki. Ostatni kroki to szklanka czerwonego wytrawnego wina oraz sos zaprawiony mąką.  

Szlaki: 

- Polskie Szlaki Kulinarne: program edukacyjny, prowadzony przez sieć hurtowni 

MAKRO Polska, ma na celu zwiększenie wiedzy na temat kulinarnej tradycji naszego 

kraju zarówno wśród szefów kuchni jak i konsumentów.   

Restauracje na szlaku: 

Restauracja Kardamon - Plac Piłsudskiego 1, 11-400 Kętrzyn 

Tawerna Dezeta - ul. Niegocińska 1, 11-500 Wilkasy 

Restauracja w Pałacu Mortęgi - Mortęgi 3, 14-260 Lubawa 

Restauracja Gospoda Galiny - Galiny 110, 11-200 Bartoszyce 

Restauracja Prosta 38 - ul. Prosta 38 (Stare Miasto), Olsztyn 
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Gospoda Warmińska - Butryny 26 A, 10-687 Butryny, gm. Purda 

Restauracja z Zielonym Piecem - ul. Floriana 1, 11-015 Olsztynek 

Restauracja Młyn pod Mariaszkiem - Idzbarski Młyn 2, 14-100 Idzbark 

Restauracja Kresowa - ul. Sienkiewicza 10A, 14-100 Ostróda 

Restauracja w Gościńcu Ryński Młyn - ul. Szkolna 3, 11-520 Ryn 

Restauracja Gęś i Zając - ul. Prosta 12/14 lok. 6, 10-029 Olsztyn 

Restauracja Refektarz w Zamku Ryn - Plac Wolności 2, 11-520 Ryn 

Restauracja Sofra -Kromerowo 28, 11-010 Barczewo 

Kawiarnia Moja - Stare Miasto 17/21, 10-026 Olsztyn 

- Regionalne Dziedzictwo Kulinarne: jest ideą promującą produkcję i sprzedaż lokalnej i 

regionalnej żywności. Warmia i Mazury, jako pierwszy region w Polsce, dołączyły do 

Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Stało się to już lata temu, 

bo w 2005 roku. Owa organizacja promuje zdrową żywność, wytwarzaną w sposób 

nieprzemysłowy na bazie surowców naturalnych i jednocześnie lokalnych. Należą do 

niej ekologiczne gospodarstwa rolne, zajazdy, gospodarstwa agroturystyczne, 

restauracje i inne punkty gastronomiczne, producenci i przetwórcy żywności, sklepy i 

sprzedawcy detaliczni.  

 Można łatwo trafić do tych miejsc poprzez specjalne znaki w postaci białej czapki kucharskiej 

na niebieskim tle.  

  

Restauracje należące to m.in.. :  

- Niebieski Zaułek Restauracja Mazurska- Szczytno, 

- Kawiarnia “U Samolejów” Łukta 

- Gęsia Chata- Iława  
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- Dodatkowo w celu promocji regionalnej kuchni organizowane są liczne festiwale i 

konkursy kulinarne. Podczas tych imprez goście mają okazję skosztować regionalnych 

dań i wyrobów oraz poznać producentów żywności i restauratorów. Członkowie Sieci 

natomiast rywalizują między sobą, pokazując swój kulinarny kunszt. Przeważnie w 

takich konkurencjach wyłaniana jest najlepsza potrawa bądź produkt. 

Współorganizatorem festiwali często jest samorząd województwa warmińsko-

mazurskiego. 

Nowy szlak : 

Szlak rybny warmii i mazur: 

Restauracje na szlaku:  

1. Córka Rybaka-  Sztynort 

2. Smażalnia Ryb Korsarz- Giżycko 

3. Rybaczówka- Giżycko 

4. Gospodarstwo Rybackie- Mikołajki 

5. Tawerna Pod Złamanym Pagajem 

6. Smażalnia Ryb Korsarz 

Idealny szlak dla osób, które uwielbiają ryby. Jest to doskonały region z wieloma jeziorami, w 

których występuje wiele gatunków ryb np. szczupak, sandacz, węgorz. W restauracjach 

możemy zjeść dania rybne z mazurskich jezior. Ryby są dostarczane do restauracji przez 

lokalne gospodarstwa rybackie. 

Promocja nowego szlaku: 

- Wydanie książki na temat restauracji, które znajdują się na tym szlaku oraz na temat 

historii kulinarnej województwa 

- Artykuł w lokalnych gazetach codziennych  

- Reklamy w miastach 

- Stworzenie stron w mediach społecznościowych na temat nowego szlaku  
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KUCHNIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Autorka: Marta Pietrzyk 

 

Charakterystyka kuchni województwa: 

Kuchnia wielkopolska kojarzy się najbardziej z pyrami, czyli ziemniakami – stąd 

popularna nazwa “Pyrlandia”. Zrobiły bowiem w Wielkopolsce niebywałą karierę, zwłaszcza 

w XIX wieku. Zdeklarowani poznaniacy objadają się pyrami i żaden prawdziwy poznaniak 

nigdy nie nazwie ich “kartoflami”. Tradycyjne dania wielkopolskie przygotowywane z 

ziemniaków i mąki stały się podstawą wyżywienia dla dużej części społeczeństwa. Mięso i ryby 

spożywano od święta, częściej gościło tylko w bogatszych domach. Oprócz dań z mąki i 

ziemniaków, zajadano również kiszoną kapustę, chleb i słoninę. 

1. Najpopularniejsze dania: 

- pyry z gzikiem - najprostsze, ale i najbardziej popularne danie kuchni wielkopolskiej. 

Są to ziemniaki gotowane w mundurkach (łupinach) z sosem z twarogu, śmietany, 

cebuli i zieleniny. 

- ślepe ryby - to wielkopolska potrawa o mylącej nazwie, bowiem nie znajdziemy w niej 

żadnego dodatku ryb. To postna zupa ziemniaczana (dlatego zwana jest również 

„rzadkimi pyrkami”), bez żadnego wkładu mięsnego. Podstawę zupy stanowi 

włoszczyzna oraz spora ilość ziemniaków. Ugotowane warzywa przeciera się przez sito 

i rozprowadza w wodzie. Zupę można zabielić śmietaną, maślanką lub mlekiem. 

Aktualnie zupę przygotowuje się także na wywarze z mięsa lub z dodatkiem mięsa. 

- czernina, czyli czarna polewka wielkopolska - to dość specyficzna, gęsta zupa o 

ciemnej barwie – przyrządza się ją na wywarze z kości i podrobów gęsi lub kaczki wraz 

z dodatkiem świeżej krwi, zaprawionej octem. Zupę zagęszczano zawiesiną z mąki i 

doprawiano suszonymi owocami – śliwkami i jabłkami, a także korzennymi 

przyprawami. Czarna zalewajka wyróżnia się słodko-kwaśnym smakiem, który zyskuje 

dzięki dodatkowi cukru, octu i suszonych owoców. 

- szagówki z Wielkopolski – w Poznaniu można „iść na szagę”, czyli na skróty, na ukos, 

a także „ciąć coś na szagę” – pod pewnym kątem. Stąd właśnie wzięła się nazwa 

„szagówek”, czyli poznańskich klusek krojonych nie prosto, lecz skośnie. W innych 

regionach znane są również jako „kopytka”. Przygotowywane z ugotowanych pyr 

przeciśniętych przez praskę do ziemniaków, ugniecionych razem z mąką, wbitym 

jajkiem i dodatkiem soli. Podobnie jak inne kluski, smakują wyśmienicie okraszone 

podsmażoną cebulką i boczkiem, a także serwowane z zasmażoną kapustą kiszoną. 
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- plyndze - w zbiorze pyrczanych potraw wielkopolskich znalazły się także plyndze, czyli 

placki ziemniaczane po poznańsku. Plyndze są gotowe, gdy przybiorą złocisty kolor po 

obu stronach! Takie potrawy kuchni wielkopolskiej najlepiej smakują podane jeszcze 

na gorąco, polane kwaśną śmietaną i posypane cukrem. 

- kluchy na łachu, pampuchy - wielkopolskie pampuchy każdy nazywa inaczej – w 

Poznańskiem znane są jako kluchy na łachu, kluchy na lumpie lub parowce. W innych 

regionach znane także jako pyzy drożdżowe, kluski lub bułki na parze, parowańce, 

parzaki lub buchty. Wykonane z ciasta drożdżowego, gotowane na parze i podawane 

jeszcze na ciepło. Dobrze smakują zarówno w wersji słodkiej – z dżemem i owocami, 

jak i w tej wytrawnej – z sosem jako dodatek do mięsnych dań. 

- zrazy wołowe - oprócz postnych, bezmięsnych dań, których głównym składnikiem są 

najczęściej ziemniaki, kuchnia wielkopolska to również potrawy mięsne – wieprzowe, 

wołowe lub z kaczki. Do wielkopolskiego menu z pewnością należy dodać zrazy 

wołowe z dość cienko rozbitego mięsa, nadziewane boczkiem lub słoniną, posiekaną 

cebulką i kawałkami chleba. Do środka można włożyć również plasterki kiszonego 

ogórka czy słupki papryki. 

- kaczka po wielkopolsku - to aromatyczna kaczka pieczona razem z jabłkami i 

doprawiona ziołami. Obrane, przekrojone i pozbawione gniazd nasiennych owoce 

wkładane są do wnętrza kaczki. Całość umieszcza się w brytfannie wypełnionej oliwą, 

która wędruje do piekarnika. Upieczonej kaczce często towarzyszy modra kapusta i 

kluchy na łachu. 

- Rogal Świętomarciński - W Dzień Świętego Marcina, który przypada na 11 listopada, 

królują rogale świętomarcińskie! W czasie obchodów ulicy Św. Marcina w Poznaniu 

nie braknie ich na pobliskich straganach i w lokalnych piekarniach. Rogale 

przygotowywane są z ciasta półfrancuskiego, nadziewane masą z białego maku, 

orzechów, rodzynek, kandyzowanych owoców, okruchów biszkoptowego ciasta i 

migdałowego aromatu. Ciasto zwijane jest na kształt podkówki, a jego poszczególne 

warstwy przekładane są masą makową. Wierzch rogalików zdobi lukier i kawałki 

orzechów. 

2. Szlaki kulinarne w województwie: 

- “Kulinarny Poznań” -  który skupia 19 autorskich restauracji zlokalizowanych w 

Poznaniu. Ideą szlaku jest promowanie dobrego jedzenia oraz kultury kulinarnej w 

Poznaniu poprzez zrzeszenie restauracji serwujących dania na bazie świeżych 
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produktów, a także promocja regionalnych potraw, produktów i wsparcie lokalnych 

producentów żywności. 

- “Smaki Powiatu Poznańskiego” -  to drugi szlak kulinarny w Wielkopolsce. Na szlaku 

znajdują się aż 63 obiekty z okolic Poznania m.in..: Browar Szreniawa, Poznańska Pyra, 

Manufaktura Łagowski, Sok Pol, Wytwórnia Lodów z Kórnika, PiwoŻyczalnia, 

Golonkowo, LoveLas, Sery z Taniborza, Miody Suszka, Wirenka – rozlewnia wody, 

Borówkowy Gaj, Zagroda Szczęśliwych Zwierząt i wiele innych. Szlak Kulinarny 

„Smaki Powiatu Poznańskiego” to sieć rekomendowanych miejsc i wydarzeń 

związanych z kulturą kulinarną regionu. Te różnorodne punkty łączy zwykle jedna, 

najważniejsza cecha -  pasja ludzi, dzięki którym znalazły się one na tej interaktywnej 

mapie. Każdy z przystanków na tym szlaku jest miejscem z osobną opowieścią. 

Mój szlak: 

Wielkopolski Szlak Piwny 

Biroturystyka jest bardzo dynamicznie rozwijającą się gałęzią turystyki. W 

Wielkopolsce historia piwowarstwa sięga bardzo dawna, zwłaszcza, że piwo było jednym z 

tradycyjnych napojów Słowian i pojawia się nawet w legendzie o Piaście Kołodzieju. Król 

Bolesław Chrobry był również znany ze swojego zamiłowania do piwa. Były pogłoski, że 

przeciętny mieszkaniec Wielkopolski spożywał, aż 2 litry piwa dziennie. Wiek XIX to czasy 

uprzemysłowienia piwowarstwa, a Wielkopolska mogła się poszczycić zróżnicowanymi 

rodzajami piw ze względu na silne wpływy niemieckie. 

Na szlaku znajdzie się wiele browarów, nie tylko tych klasycznych, ale także 

rzemieślniczych, których w Wielkopolsce nie brakuje. Na szlaku znajdą się także ciekawe 

bary/restauracje, które oferują spory wybór piw. 
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Obiekty na szlaku: 

- “Lech - Browary Wielkopolskie” - zdecydowanie największy browar w 

Wielkopolsce. Produkuje 7,5 miliona hektolitrów piwa rocznie. Wytwarza się tu Lech 

Pils. Browar jest otwarty do zwiedzania, wycieczka po browarze trwa 90 minut i kończy 

się w pubie, gdzie można skosztować tradycyjnego piwa. POZNAŃ 

- Piwo Grodziskie – produkowane w Grodzisku Wielkopolskim od 1301 roku. Kiedyś 

uważano, że ma lecznicze właściwości, a także było nazywane “polskim szampanem”. 

Jest jedynym w Polsce stworzonym stylem piwnym. GRODZISK WIELKOPOLSKI 

- Browar Fortuna z Miłosławia - słynie z wytwarzania piwa w otwartych kadziach. Ich 

kultowe piwo “Fortuna Czarna” jest wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. 

MIŁOSŁAW 

- Browar Czarnków - stoi na ruinach dawnego zamku, ich kultowym produktem jest 

piwo Noteckie - również znajduje się na Liście Produktów Tradycyjnych. Ich drugim 

flagowym produktem jest piwo Gniewosz. CZARNKÓW 

- Browar Niechanowo i Browar Bojanowo - są to stare browary, które w efekcie 

rewitalizacji odtwarzają stare receptury tradycyjnych gatunków piwa. NIECHANOWO, 

BOJANOWO 

- Browar Rzemieślniczy Nepomucen – charakteryzuje się odważnymi kompozycjami 

np. Forest Ipa, Imperial Baltic Porter. SZKARADOWO 

- Browar Gzub – browar rzemieślniczy, dużym plusem jest spory ogródek piwny. 

ANNOPOLE 

Ciekawe bary/puby/restauracje, które znajdą się na szlaku: 

- Piwna Stopa – w ofercie 16 kranów oraz ponad 200 butelek różnych piw.Można 

skosztować piw z Wielkopolski, z innych regionów Polski, a także zza granicy. 

Właściciel często nawiązuje współpracę z zaprzyjaźnionymi browarami i tworzą piwa, 

które zaskoczą nawet największego smakosza. Znajduje się na poznańskim rynku. 

Właściciel oferuje również edukacyjne degustacje. Oprócz piwa znajdziemy coś “na 

ząb”, pyszne jedzenie typu slow food. POZNAŃ 

- Ułan Browar – browar restauracyjny. Posiada własną warzelnie. Można skosztować 6 

różnych piw wyrabianych na miejscu. POZNAŃ 

- Chmielnik – bar, w którym napijemy się tylko polskich piw kraftowych. Ciekawostką 

jest, że w ogródku piwnym można podziwiać rosnącą odmianę chmielu – sybille. 

POZNAŃ 
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- Brovaria – to jedno z najstarszych miejsc w Poznaniu, gdzie można napić się 

warzonego na miejscu piwa. Miejsce bardzo klimatyczne, oprócz piwa, serwują również 

wykwintne potrawy kuchni polskiej, włoskiej, czy francuskiej. POZNAŃ 

- Dobry Browar – miejsce łączące browar, restaurację oraz noclegi. Warzą swoje 

rzemieślnicze piwo od 2018 roku. GNIEZNO 

Promocja szlaku: 

- Promowanie województwa jako miejsca, gdzie piwowarstwo ma ogromne znaczenie i 

od wieków jest rozwijane, pielęgnowane 

- Można nawiązać do historii Polski i określić Wielkopolskę jako ważny region nie tylko 

ze względu na powstanie Państwa Polskiego, ale też ze względu na rozwój piwowarstwa 

– co dla prawdziwych piwoszy może mieć znaczenie 

- Promocja poprzez reklamy w województwie i nie tylko, stworzenie strony internetowej 

poświęconej szlakowi, czy też profili na portalach społecznościowych takich jak 

Instagram, czy Facebook 

- Stworzenie aplikacji mobilnej, w której użytkownicy będą mieli dostęp do informacji 

takich jak miejsca na szlaku, menu (odnośnie pubów, restauracji) oraz informacji 

odnośnie rodzajów piw wytwarzanych przez dany browar. Ponadto możliwość zakupów 

w aplikacji (np. Mapka turystyczna z zaznaczonymi obiektami, gadżety piwne: kufle, 

breloki, otwieracze, koszulki) 

- Stworzenie materiałów promocyjnych np. Mapki szlaku, które będą dostępne w 

informacjach turystycznych, obiektach noclegowych, czy w obiektach na szlaku 

- Utworzenie “książeczki piwosza”, która będzie działała na zasadach, że trzeba 

odwiedzić wszystkie miejsca na szlaku i zbierać pieczątki lub podpisy i za uzbieranie 

wszystkich otrzyma się gadżety piwne. 

Źródła informacji: 

- Garneczki.pl 

- Wielkopolska.travel 

- Visitpoznan.info 

- Ilovepoznan.pl 

- Poznan.naszemiasto.pl 
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KUCHNIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  

Autorka: Monika Kowolik 

 

Kuchnia województwa zachodniopomorskiego, jak wielu innych regionów, zbudowana 

została głównie ze składników lokalnie łatwo dostępnych, możliwych do wyhodowania w 

tamtejszych warunkach. Od zarania dziejów podstawą diety mieszkańców północnego zachodu 

były ryby: węgorze, śledzie, okonie, karpie czy sandacze, przyrządzane na przeróżne sposoby 

- z cebulką, musem bezowo-piernikowym lub w piwie.  

Mięso jadano rzadko, raczej od święta i była to głównie własnej hodowli wieprzowina, 

z której przygotowywano doprawiane majerankiem i tymiankiem wędliny oraz pozyskiwano 

podroby, sporządzano smalec, wątrobianki i kaszanki. Z drobiu, a dokładniej gęsi, powstawały 

wędzone i peklowane półgęski nadziewane warzywami, które stały się jednym z symboli 

kuchni regionalnej. Z gęsich podrobów robiono pasztet z musem jabłkowym, a w czasie 

adwentu zupę - czerninę z kluseczkami. Poza rybami, wieprzowiną i gęsiną, popularne były 

także dania z zająca. 

Jeśli chodzi o warzywa, bardzo popularne było zajadanie się ziemniakami, w 

szczególności tłuczonymi, ze słoniną, cebulą, masłem i solą, w towarzystwie maślanki. Do 

tradycyjnych rytuałów zaliczano gotowanie kapusty w niedzielę tak aby wystarczyło jej na cały 

nadchodzący tydzień.  

W wielu domostwach warzyło się piwo, które było niskoprocentowe. Pijało się je na co 

dzień do posiłków, a także gotowano z niego… zupy. Często pito też wódkę, wino zaś było 

mało popularne. 

 Szlaki kulinarne województwa  

Region zachodniego pomorza niestety nie może poszczycić się własnym oficjalnym 

szlakiem kulinarnym, jak robią to inne zakątki Polski poprzez konsorcjum pod patronatem 

Polskiej Organizacji Turystycznej, które jest najbardziej rozpoznawalną marką jeśli chodzi o 

promocję lokalnych smaków na terenie naszego kraju. Istnieją natomiast informacje z 2015 

roku mówiące o tym, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął koncepcję 

utworzenia, rozwoju i komercjalizacji zachodniopomorskiego szlaku „Parki, ogrody, 

krajobrazy, smaki Pomorza Zachodniego bramą do poznawania regionu”. Niestety na chwilę 

obecną media milczą w tej sprawie, nie da się jednoznacznie stwierdzić czy koncept wyszedł z 

fazy projektu i zaczął być realizowany, ponieważ wyszukiwanie interesującej nas frazy odsyła 

do starych danych sprzed siedmiu lat. Pozostaje zatem twierdzić, że województwo 
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zachodniopomorskie wciąż boryka się z brakiem ukształtowania tamtejszych smaków w formie 

szlaku, którego odpowiednia promocja mogłaby rozsławić miejscową kuchnię, która wcale nie 

jest nudna czy byle jaka. Istnieją dania i specjały, przyrządzane zarówno przez rodowitych 

mieszkańców z dziada pradziada tamtejszych terenów, jak i przywiezione do tego regionu po 

wojnie wraz z ludnością napływową, szczególnie ze wschodu, zatwierdzone przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jako tradycyjne produkty regionalne. 

Województwo zachodniopomorskie bierze natomiast udział w przedsięwzięciu 

Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego 

powstałym ponad 25 lat temu z idei zrodzonej w szwedzkiej 

Skanii i na duńskim Bornholmie. W 2017 roku w pomyśle 

brało udział 46 regionów głównie z państw basenu Morza 

Bałtyckiego, w tym także regiony polskie, toteż województwo 

zachodniopomorskie (członkostwo od 2008). Ze względu na 

strukturę tego zrzeszenia, bardzo ciężko mówić tutaj o 

ekskluzywnym szlaku kulinarnym skupionym tylko i 

wyłącznie na smakach charakterystycznych jedynie dla 

danego regionu. Z punktu widzenia konsumentów, koncepcja 

Regionalnego Dziedzictwa ułatwia turystom i mieszkańcom znalezienie gospodarstw rolnych, 

zakładów przetwórstwa, hurtowników i sprzedawców detalicznych, hoteli i restauracji objętych 

wspólnym certyfikatem i logo, którzy proponują swoim klientom regionalną żywność i promują 

ideę kulinarnego dziedzictwa. Jak dowiadujemy się z oficjalnej strony, inicjatywa Dziedzictwa 

Kulinarnego jest wciąż rozwijana, wciąż poszerzają się także horyzonty geograficzne 

członkostwa oraz rozpatrywane są rozwiązania problemów etycznych, takich jak traktowanie 

zwierząt czy tego jak i z czego wytwarzane są produkty. 

Członkostwo w Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego niesie dla województwa 

zachodniopomorskiego następujące korzyści: 

➢ uzyskanie licencji na używanie logo Dziedzictwo Kulinarne Pomorze Zachodnie 

➢ umieszczenie informacji o przedsiębiorstwie członkowskim na stornie internetowej 

Województwa Zachodniopomorskiego www.wzp.pl, www.sdk.wzp.pl oraz na stronie 

Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego www.culinary-

heritage.com 

➢ posiadanie linku do własnej strony przedsiębiorstwa na stronie internetowej 

Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Europejskiej Sieci 

Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.wzp.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR29DXK8Q0N6X7Sc3iHtD2r7_USolHKRFoGLDsSpmWX7xeKtklwcOvU7a3Q&h=AT3xq1tlCByYbHwFGAeaNpeC5jCXw_4IGSJuTZbwtBcT63gDYX5I-wesNTPc9GHWQGOtU_jqkCYSVJxWW1AI--J-bJuOoDuSduT-jDvCf5D2a9-JyHV-vvnCUn_7yoJEu7Iv
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sdk.wzp.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0YLIUDD02Blg9wZ8X-TiQLemTbq-zcC312lwHYnz4gmLiq_IX2ZEx1Wx8&h=AT1XPpVZ1a6P__kQKzaknTpFubMSY2L0RQJXWNKcEbPxfEnJnOUsIY4V4g8Y0xvLT5MWlecqpXNJvcV6BFpPalqj_2KkrD4Y1wzLjAraMAihhK7lFn_uMmBBxP6jipCyt-pE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.culinary-heritage.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Vp6gmfpGOfsTQMF7PrsTY86iBTXhwgYDh4T-UmrQM2Kvi6eT2WkJxp3Y&h=AT0Wv4xgQIeij8j3-5PWPJeg8aIi8PYhhrrUU9soCtODeoVaPm-2Y8EUgQ8rqzDmKsHp1i3tSzri6iNKwPGJoRaHNMfdZGaRhEtCKbi_em_uohFSYAQZuyQtKkYULcrooj8k
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.culinary-heritage.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Vp6gmfpGOfsTQMF7PrsTY86iBTXhwgYDh4T-UmrQM2Kvi6eT2WkJxp3Y&h=AT0Wv4xgQIeij8j3-5PWPJeg8aIi8PYhhrrUU9soCtODeoVaPm-2Y8EUgQ8rqzDmKsHp1i3tSzri6iNKwPGJoRaHNMfdZGaRhEtCKbi_em_uohFSYAQZuyQtKkYULcrooj8k
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➢ prawo do uczestniczenia w eventach promocyjnych organizowanych przez 

Województwo Zachodniopomorskie 

➢ zamieszczanie bezpłatnych reklam w materiałach promocyjnych wydawanych przez 

Województwo Zachodniopomorskie 

➢ oznakowanie siedziby przedsiębiorstw szyldem z logo Dziedzictwo Kulinarne 

Pomorze Zachodnie 

Propozycja regionalnego szlaku kulinarnego i jego promocja 

Z uwagi, że ryby stały się najbardziej popularnym produktem regionalnym 

zachodniopomorskiego, moją pierwszą propozycją na szlaku kulinarnym jest skosztowanie 

wędzonej sielawy z Pojezierza Drawskiego, uprzednio patroszonej, zalewanej roztworem 

solnym i wędzonej kilkanaście minut w temperaturze od 50 do 70 stopni. Takiego specjału 

można skosztować w niepozornej przydrożnej knajpce „U Romka” w Starym Drawsku. 

Następnie, z racji silnych powiązań rybnej kuchni zachodniopomorskiej z mącznymi 

tradycjami wschodu, można spróbować pierogów z pstrągiem, które możemy zamówić w 

restauracji „Ryby Lubie” w Lubieszewie. Poza pierogami, jest tutaj wybór ryby pod wieloma 

innymi postaciami. 

Krążąc w tematach ciasta z nadzieniem, kolejną propozycją jest zjedzenie pasztecika 

szczecińskiego, ale tym razem w wydaniu z wkładką wołową. Pasztecik można podać z 

barszczem. Historia tej potrawy sięga lat 60. XX wieku. 

Wieprzowina także odgrywała i nadal odgrywa dużą rolę w kuchni 

zachodniopomorskiej, dlatego obok pasztecika z wołowiną, proponuję spróbować kruchej 

kiełbasy wędzonej na drewnie bukowym oraz wędzonego udźca wieprzowego. Wszystkich 

tych potraw można skosztować w „Zagrodzie Nieborowo”. 

Będąc gościem w domu pomorza zachodniego i nie uraczyć się jego chlebem? 

Koniecznie trzeba spróbować chleba szczecińskiego, którego tradycja sięga czasów 

powojennych. Tuż obok niego, chleb koprzywieński razowy, który zgodnie z przepisami babć 

wypiekają mieszkańcy ziem koprzywieńskich i barwickich. Takie chleby można kupić w 

niemal każdej tradycyjnej piekarni. 

Spuścizna zachodniopomorskiego, to także przetwory: konfitury, kiszonki i miody. 

Będąc w tym miejscu, warto byłoby spróbować marynowanych grzybów z szyszką, ogórka 

kołobrzeskiego, kapusty kiszonej z beczki, konfitury z owoców róży. Miody, to bardzo 

istotny element zasilający Listę Produktów Tradycyjnych – jego produkcji sprzyja duża ilość 

pól rzepaku i wrzosowisk. Miód cedyński, miód z Lasu św. Marii, miody pojezierza 
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drawskiego, rusinowskie, dębickie i miód drahimski. Wszystkich można skosztować w 

Gospodarstwie Pasiecznym w Czaplinku. 

Coś słodkiego na deser – w tym przypadku idealna okazuje się być propozycja piernika 

szczecińskiego wypiekanego w kształcie ryb, statków, żaglówek, kotwic i pięknie zdobionego. 

Tradycja ich wypiekania sięga XIX wieku, a ich smak jest unikalny, czym różni się od innych 

popularnych pierników, np. toruńskich. Można skusić się także na lokalne krówki 

szczecinieckie. 

W celu zrównoważenia smaków, warto uraczyć się czymś gorzkim i cierpkim. Ta 

pozycja jest skierowana w stronę pełnoletnich smakoszy lokalnych specjałów. Na myśli mam 

tutaj piwo i miody. Poza obowiązkową pozycją miodną jaką jest trójniak woliński, którego 

można się napić w Centrum Słowian i Wikingów na Wyspie Wolin, należy wspomnieć, że ten 

region to także piwo. Lipiańskie piwo Zaczynaj, piwo połczyńskie czy piwo szczecińskie - te 

trunki możemy degustować w browarze „Stara Komenda” w Szczecinie.  

Ostatnią już propozycją, ale bardzo ważną – wręcz obowiązkową - na mapie smaków 

zachodniopomorskiego, na bazie piwa oczywiście, jest tradycyjna bełczańska zupa piwna – 

ją z kolei można zjeść w „Dworku Tradycja” w Bełcznej. 

Zagłębiając się w charakter kuchni województwa zachodniopomorskiego, łatwo 

przyznać, że wciąż bazuje ona na tradycyjnych specjałach przyrządzanych przez mieszkańców 

tamtejszych terenów w okresie przedwojennym, ale także w czasach powojennych. Zatarła się 

już granica pomiędzy tym, co sporządza się z produktów, którymi obdarowuje tamtejsza 

przyroda, a tym, co zostało przywiezione przez ludność napływową, która miała już swoje 

własne tradycje kulinarne. 

Obecnie, najlepsze specjały z listy produktów regionalnych zdobywają prestiżowe 

nagrody, przez co warto rozważyć miejsca, w których ich zasmakowanie byłoby możliwie jak 

najbardziej dostępne dla szerszego grona turystów przybywających do tego województwa, a 

nie tylko dla wytrawnych poszukiwaczy, którzy podróżują głownie w celu odkrywania nowych 

smaków.  

Póki co, tradycyjnych zachodniopomorskich specjałów można skosztować na 

dożynkach, konkursach kulinarnych czy pokazach kół gospodyń wiejskich. To i tak wciąż mało 

jeśli spojrzeć pod kątem turystyki, która nie jest objęta w ramy czasowe, wszak ludzie 

podróżują przez cały czas, a nie tylko od święta. Wspomniane eventy charakteryzują się 

cyklicznością, odbywają się tylko maksymalnie przez kilka dni i w różnych miejscach, przez 

co osoba chętna zasmakowania w tamtejszej kuchni musi zarezerwować sobie na to specjalny 

czas i miejsce pobytu.  
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Ważnym zatem krokiem w kierunku szerszej promocji kuchni zachodniopomorskiej 

byłoby wyłonienie obiektów - nie tylko restauracji, ale także zakładów lokalnego przetwórstwa 

i produkcji tradycyjnych produktów spożywczych, które oferują możliwość skosztowania ich 

wyrobów. Kolejnym krokiem byłoby stworzenie odpowiedniego adresu www, który 

połączyłby te wszystkie miejsca dając zainteresowanym możliwość przeglądania mapy wraz z 

charakterystyką interesującego przedsiębiorstwa oferującego swoje produkty. Objęcie 

patronatu np. poprzez Polską Organizację Turystyczną i promocja szlaku w ich domenie oraz 

mediach społecznościowych pomogłaby w promowaniu szlaku na cały kraj. 

Zachodniopomorskie i jego kuchnia jak najbardziej na to zasługują. 

 

 

 

 

Źródła: 

https://polskie-potrawy.pl/kuchnia-zachodniopomorska/ 

https://wszczecinie.pl/artykuly,jak_oni_jadaja_kuchnia_pomorza_zachodniego,id-20606.html 

http://swiatwedlugrostkow.pl/kuchnia-regionalna-pomorza-zachodniego/ 
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