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T R A D Y C J E  K U L T U R O W E  I  K U L I N A R N E 
W   P O L S C E

KAzIMIERz KONDRAt
Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku

Kuchnia jaKo sztuKa przeKazywania tradycji 
Kulturowej. idee, wartości, rozwiązania praKtyczne 

CUISINE AS ThE ART Of TRANSmISSION Of CULTURAL TRADITION. 
IDEAS, vALUES, PRACTICAL ANSWERS

Przygotowując rozważania o kulinariach, z niezmiernie bogatego zestawu rozmaitych 
kuchni świata wybrano trzy: koszerną żydowską, japońską washoku i chińską ,,przy okrą-
głym stole”. Wybór jest podyktowany pasją szukania uniwersalnych tropów doktrynalnej 
specyfiki stołu w celu zachowania ciągłości tradycji. 

Idee i wartości jako podstawa kuchni. Zwyczaje kulinarne 
uświęcone tradycją

Koszerna kuchnia żydowska

W tradycji ortodoksyjnego judaizmu zostały określone trzy podstawowe reguły żywno-
ści koszernej, z których rabini wyprowadzili zasady szczegółowe. Hebr. koszer (w jidish 
kaszer) oznacza: czysty, zdatny, odpowiedni, nadający się do spożycia (przeciwieństwo 
hebr. trefa – poszarpane, ze skazą)1. Religijny żyd powinien się zastanawiać nad tym, co 
je, kiedy je, jak i z czego potrawa została przygotowana, w jakich naczyniach, jak i przez 
kogo zostało pozbawione życia zwierzę, którego mięso spożywa, i jakie to było zwierzę.

Reguła pierwsza: zakaz spożywania krwi. ,,Nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, 
to jest z krwią jego” (Rdz 17, 10)2. W Księdze Kapłańskiej czytamy: ,,Żadnej krwi ani 
z ptactwa, ani z bydła spożywać nie będziecie we wszystkich siedzibach waszych” (Kpł 7, 

1 A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, tł. O. Zienkiewicz, KiW, Warszawa 2004; N. Ka-
meraz-Kos, Święta i obyczaje żydowskie, Cyklady, Warszawa 1997; D.C. Kraemer, Jewish Eating and Identity 
Throughout the Ages, Rutledge, New York 2008; Y. Lipschutz, Kashruth: A Comprehensive Background and 
Reference Guide to the Principles of Kashruth, Mesorah Publications, New York 1989. 
2 Teksty biblijne cytuję z Biblii Jerozolimskiej, Pallottinum, Poznań 2006.



Kazimierz Kondrat6

26), „gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi” (Kpł 7, 11). W Księdze Powtórzonego 
Prawa (12, 23) jest napisane: ,,Wystrzegaj się tylko, aby nie spożywać krwi, gdyż krew 
to dusza, a nie będziesz spożywał duszy wraz z mięsem”. Z tego zakazu wynika nakaz 
specjalnego przygotowania mięsa. Uboju dokonuje szochet (hebr. rzeźnik), religijny żyd 
mający uprawnienia poświadczone przez miejscowy rabinat. Powinien on umieć jednym 
ruchem przeciąć tchawicę, przełyk i tętnice szyjne w celu skutecznego wykrwawienia 
zwierzęcia. Ważne jest, by ubój odbył się jak najszybciej i był dla zwierzęcia możliwie jak 
najmniej bolesny. Narzędzia, jakimi posługuje się rzeźnik, muszą być ostre, czyste i bez 
skazy. Ubój rytualny wymaga nie tylko wprawy, ale i wiedzy, w której zakres wchodzi dobra 
znajomość anatomii zwierząt. Po zabiciu zwierzęcia szochet musi dokładnie sprawdzić 
jego organy wewnętrzne, płuca, wątrobę, serce itd. Każda dostrzeżona zmiana chorobowa 
lub anomalia kwalifikuje mięso jako trefne. Jeżeli zwierzę uznano za zdatne, wycina się 
tłuszcz i większe żyły, a na mięsie przybija się pieczęć kaszer, co oznacza dopuszczenie 
go do sprzedaży. Nie nadaje się ono jeszcze do spożycia. Należy je wykoszerować, to 
znaczy wymoczyć w czystej wodzie, po wypłukaniu i odsączeniu posypać warstwą soli 
i następnie wypłukać w kilku wodach.

Reguła druga dotyczy rodzajów zwierząt, ptaków i ryb nadających się do spożycia. 
Zwierzęta rytualnie czyste to parzystokopytne i przeżuwające. ,,To są zwierzęta, które 
będziecie jeść: woły, owce, kozy. Jelenie, gazele, daniele, kozice, antylopy, bawoły, sarny. 
Będziecie jedli każde bydlę mające kopyto, rozszczepioną na dwoje racicę i przeżuwające” 
(Pwt 14, 4–7). Zwierzęta trefne to m.in. wielbłąd, świnia, borsuk, zając. Ryby rytualnie 
czyste to te, które mają płetwy i łuski. ,,Wszystko, co żyje w wodzie, morzu i rzekach, ma 
płetwy i łuski, jeść możecie” (Pwt 14, 9). Ryby trefne to m.in. węgorz, sum, kraby, ślimaki, 
skorupiaki, homary, ostrygi, krewetki. Co do ptaków, nie ma dokładnej definicji. Nie można 
jadać ptaków drapieżnych i śpiewających. Zaleca się jadanie drobiu hodowlanego: kury, 
kaczki, indyki, gęsi. Wolno jeść bażanty, kuropatwy, perliczki. Wszystkie wymienione 
zwierzęta, ryby i ptactwo są zdatne do jedzenia wyłącznie po uboju rytualnym. Nie mogą 
to być zwierzęta padłe, zranione, chore lub upolowane (zastrzelone). 

Reguła trzecia to oddzielenie potraw mięsnych od potraw mlecznych. Tora w trzech 
różnych miejscach mówi: ,,Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki” (Wj 23, 19; 
34, 26; Pwt 14, 21). Tora ustna wyjaśnia, że ustęp ten zakazuje łącznego spożywania pro-
duktów mięsnych i mlecznych. Rabini rozszerzyli ten zakaz również na łączne spożywanie 
produktów mlecznych i drobiu. Dopuszcza się łączne spożywanie ryb i produktów mlecz-
nych, jajek i produktów mlecznych. Pomiędzy spożyciem mięsa a produktów mlecznych 
powinno się odczekać od czterech do sześciu godzin. W odwrotnym przypadku – dwie 
godziny. Powodem jest tendencja resztek tłuszczów i mięsa do pozostawania w jamie 
ustnej i przywierania ich do naczyń, garnków, patelni, zastaw, sztućców, zmywarek, misek, 
zlewów, ścierek. Koszerne gospodarstwo powinno być wyposażone w co najmniej dwa 
zestawy wymienionych akcesoriów. Status niekoszerny może zostać przeniesiony z po-
żywienia na naczynie i odwrotnie tylko w przypadku, gdy towarzyszy im ciepło. Dlatego 
też, jeśli zdarzy się, że jemy zimne przekąski w niekoszernym gospodarstwie domowym, 
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stan talerzy nie jest istotny. Podobnie, wolno używać tego samego noża do pieczeni na 
zimno i sera, jeżeli tylko w międzyczasie się go oczyści. 

Nie wszyscy Żydzi są tak samo skrupulatni w praktykowaniu kaszrut […]. Niektórzy 
reformowani odrzucają cały system, podkreślając, że istotą judaizmu jest etyka, a nie 
dieta (w zasadzie ortodoksi zgadzają się z tym, ale nie widzą powodu, aby porzucać 
kaszrut). Jedni nie jedzą tylko wieprzowiny; inni z kolei nie spożywają niekoszerne-
go mięsa, ale ignorują wszystkie pozostałe restrykcje; jeszcze inni jedzą koszerne 
pożywienie w domu, ale nie wówczas, kiedy znajdują się poza domem; są też tacy, 
którzy nigdy nie tknęliby niekoszernego mięsa, ale nie przejmują się tym, że pieczywo 
czy wyroby cukiernicze mogą zawierać niekoszerne tłuszcze lub przyprawy. Mniej-
szość przestrzega ograniczeń dotyczących wina i sera, nawet kiedy nie zawierają 
one niekoszernych składników. Skrajną postawę prezentują ci, którzy z ostrożności 
przestrzegają dodatkowych ograniczeń i uznają tylko jedzenie przygotowane pod 
ścisłym nadzorem rabinackim. Zwyczaje rodzinne i społeczne relacje, indywidualny 
temperament będą determinowały to, jak jednostka będzie przestrzegać przepisów 
kaszrut. Jeśli zapraszasz lub jesteś zaproszony, najlepiej zachować otwartość i wy-
jaśnić reguły, jakimi ty, twój gospodarz lub gość kierujecie się w tej materii; gdy masz 
jakieś wątpliwości – zapytaj3.

Japońska kuchnia washoku

W dniu 4 grudnia 2013 r., podczas obrad ósmej sesji Międzyrządowego Komitetu ds. 
Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, kuchnia japońska, zwana 
washoku, została wpisana na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury Ludzkości UNE-
SCO4. Washoku charakteryzuje użycie świeżych, naturalnych składników oraz silny zwią-
zek z rodzimą tradycją kulturową. Szczególne uznanie dla dziedzictwa kultury ludzkości 
uzyskała kuchnia japońska za wielowiekowe tradycje kulinarne, zwłaszcza noworoczne 
i te związane z licznymi festiwalami, które na żywo pokazują kulturę Japonii. 

Japonia jest drugim po Francji krajem, którego kuchnia narodowa uzyskała status 
dziedzictwa kulturowego. Komitet UNESCO docenił rolę kuchni w budowaniu japoń-
skiej tożsamości kulturowej. Podkreślono, że przekazywana z pokolenia na pokolenie 
tradycja washoku odgrywa istotną rolę we wzmacnianiu społecznej solidarności wśród 
Japończyków, zapewniając im poczucie tożsamości narodowej. Szczególnie w okresie 
świątecznym łatwo zaobserwować związki łączące washoku z japońską tradycją kultu-
rową. Nieodzownym elementem celebracji Nowego Roku, która ze względu na rodzinny 
charakter przypomina polskie święta Bożego Narodzenia, są tradycyjne posiłki noworocz-
ne – osechi ryōri. Składa się na nie wiele charakterystycznych dań, m.in. czarna fasola 
sojowa czy ikra śledzia, których spożycie ma przynieść szczęście w rozpoczynającym się 
roku. Oprócz zalet smakowych i estetycznych osechi ryōri mają również zalety praktyczne. 

3 N. Solomon, Judaizm, tł. J. Mytkowska, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997, s. 98. 
4 I. Kordzińska-Nawrocka, Japońska sztuka kulinarna, Trio, Warszawa 2008, s. 211–225; M. Tomaszewska-Bo-
lałek, Tradycje kulinarne Japonii, Hanami, Warszawa 2006. 
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Potrawy te pozostają świeże przez kilka dni, a przyrządzone w ostatnich dniach grudnia 
pozwalają rodzinom japońskim świętować przy wspólnym stole, bez potrzeby częstego 
zaglądania do kuchni.

Dla kuchni japońskiej charakterystyczne jest użycie ryb (jedzonych także na surowo), 
rozmaitych owoców morza, w tym wodorostów oraz warzyw. Popularne są zupy gotowane 
bezpośrednio na stole, w specjalnym garnku podgrzewanym dawniej węglem drzewnym, 
a obecnie gazem, a także jedzenie zanurzanych we wrzątku mięs, ryb i warzyw. Japoń-
czycy jedzą pałeczkami. Nakrywając do stołu, po lewej stronie stawiają miseczkę z ryżem, 
po prawej z zupą. Pałeczki leżą równolegle przed nimi. Zupę pije się prosto z misecz-
ki, do innych talerzy sięga się pałeczkami. Przed rozpoczęciem jedzenia, w momencie 
otrzymywania dań mówi się po japońsku: Itadakimasu, a dziękując po spożyciu posiłku: 
Gochisō-sama deshita. Opisy dań kuchni japońskiej można dzielić według różnych kryte-
riów. Jednym z nich jest rozróżnienie na podstawie pochodzenia, innym – na podstawie 
sposobu przyrządzania. Pierwsza grupa to dania pochodzenia rodzimego, nazywane po 
japońsku: washoku, nihon-ryōri, nihon-shoku. Są to potrawy wymyślone w Japonii lub 
obecne w kuchni tego kraju od tak dawna, że stały się jej integralną częścią. Drugą grupę 
stanowią dania w stylu zachodnim (yōshoku). Zalicza się do nich potrawy, które pojawiły 
się w tym kraju po transformacji Meiji. Do grupy tej można zaliczyć np. kluski ramen czy 
kotlet wieprzowy tonkatsu.

Japońska kuchnia jest ucztą dla oczu – podstawą jest sposób podania. Pięknie 
ułożone potrawy podawane są na tacach z laki lub na pięknej ceramice. Waga, 
jaką przywiązuje się w Japonii do świeżości potraw, zakrawa na rytuał religijny […]. 
Trzydzieści lat temu Japończycy prawie nie spożywali mleka i sera, ale obecnie 
półki w supermarketach uginają się pod ciężarem wyrobów mlecznych i mrożonej 
pizzy. Jest bardzo dużo barów szybkiej obsługi należących do firm amerykańskich 
(McDonald’s, Pizza Hut, KFC) oraz krajowych naśladowców. Wielu zwolenników ma 
wytrawna kuchnia zachodnia, zwłaszcza włoska i francuska; liczni japońscy kucha-
rze przeszkoleni w Europie sporządzają doskonałe potrawy zachodnie – można ich 
spotkać nawet w regionach wiejskich5.

Kuchnia chińska: ,,przy okrągłym stole”

Sztuka gotowania stawiana jest w Chinach na równi ze sztuką teatralną, muzyką 
i filozofią6. Apetyt ma pobudzać nie tylko smak, zapach i kolor potrawy, ale także rodzaj 
naczynia, w którym potrawa została podana, a nawet jej poetyczna nazwa. Te ambitne 
założenia pozornie wydają się nie pasować do manier, jakie Chińczycy prezentują przy 
jedzeniu, ale należy pamiętać, że w kuchni chińskiej najważniejsza jest jakość poda-

5 N. Bornoff, Japonia, tł. P. Amsterdamski, seria Przewodnik National Geographic, G+J RBA, Warszawa 2004, 
s. 24.
6 K. Pospieszyńska, Kuchnia chińska, Wyd. Spółdzielcze, Warszawa 1988; K. Hom, Łatwa kuchnia chińska, 
tł. A. Gren, Imbir, Warszawa 2006; J.M. Newman, Food Culture in China, Greenwood Press, Westport 2004. 
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wanego jedzenia. Siądźmy do okrągłego stołu, przy którym każdy ma się poczuć waż-
ny – oto cel, który przyświeca zasiadającym do chińskiego posiłku. Okrągły stół zbliża 
biesiadników i pozwala zapomnieć o ich statusie. Jednak w razie potrzeby (np. podczas 
oficjalnego przyjęcia) i przy nim da się wyróżnić miejsca gorsze, przy wejściu do jadalni, 
i lepsze – naprzeciwko drzwi. Gość honorowy sadzany jest właśnie tam, po prawej stronie 
gospodarza. Następni, według hierarchii ważności, siadają naprzemiennie po jego lewej 
i prawej stronie. Na każdego czekają: płaski talerzyk, mała miseczka z porcelanową 
łyżką, pałeczki i szklanka lub kieliszek. Zanim na stole pojawi się pierwsze danie, goście 
częstowani są zieloną herbatą i już w chwilę później zaczynają wznosić pierwsze toa-
sty. Za napełnienie kieliszka dziękuje się, klepiąc lekko palcem w brzeg stołu. Gan bei, 
oznaczające dosłownie „osuszyć kieliszki”, rozlega się raz za razem. Do dna wypija się 
nie tylko wysokoprocentowe trunki, np. popularne w Chinach baijiu, ale także czerwone 
wytrawne wino, najczęściej produkowane lokalnie. Ponieważ alkoholu nie wypada wypijać 
samotnie, wymyślono rodzaj zabawy, polegający na proponowaniu toastu wybranej osobie. 
Aby uniknąć pominięcia, a tym samym obrażenia kogokolwiek, kończy się to najczęściej 
na systemie „każdy z każdym” i na upiciu wszystkich gości. 

Chińczycy znają jeszcze inne zabawy urozmaicające wspólne posiłki. Korzystanie 
z pałeczek to nie jedyna różnica między chińskim a zachodnim stylem jedzenia. W Chi-
nach, zamiast indywidualnych porcji, na środku stołu stawiane są dania do podziału 
między wszystkich biesiadników. Harmonijnie skomponowane menu na uroczysty obiad 
lub kolację dla czterech osób powinno się składać z trzech przystawek, czterech dań 
gorących i zupy. Po niej na stole mogą się pojawić, ale nie muszą, dania z ryżu, makaron, 
pierożki. Dwunastu gości może wybierać spośród sześciu przystawek i dań głównych, 
dwóch zup i deserów. Korzystanie ze wspólnych półmisków ma szereg zalet. Można 
sobie nałożyć tylko taką ilość, na jaką ma się ochotę, lub ominąć nielubianą potrawę, 
nie obrażając przy tym gospodarza. Jeśli chiński gospodarz osobiście nałoży gościowi 
porcję na talerz, należy to uznać za wyróżnienie i oznakę sympatii. Nawet jeśli zrobi to 
własnymi, używanymi już pałeczkami. Zwykle wybiera on dla gościa najlepsze kąski, 
co dla Chińczyka może oznaczać np. rybią głowę. Nikt tu nie pilnuje, aby całe jedzenie 
znikło z talerzy. Wręcz wypada trochę zostawić, by gospodarz nie poczuł się zakłopotany, 
myśląc, iż przygotował za mało jedzenia. Osoba nieobeznana z chińskimi zwyczaja-
mi ze zdumieniem będzie obserwować, jak szybko biel obrusu pokrywa się plamami 
z sosu, zupy i resztkami jedzenia. Gorące potrawy nakładane są na talerze z wielkim 
rozmachem i pochłaniane błyskawicznie przy akompaniamencie głośnych okrzyków 
zachwytu i siorbania. Aby w pełni docenić smak gorących potraw powinno się je zjeść 
szybko, zanim spadnie ich temperatura. Stąd jedzenie z otwartymi ustami, które chłodzi 
pochłaniane właśnie kąski. Sposób jedzenia ma spotęgować doznania smakowe. Do-
bre maniery, przynajmniej w naszym rozumieniu, schodzą na dalszy plan. Obgryzione 
kostki kurczaka, rybie ości czy pancerzyki po krewetkach i krabach równie dobrze, jak 
na talerzu, mogą wylądować na obrusie lub nawet na podłodze. Wzięcie miseczki do 
ręki, podstawienie jej prawie pod sam nos, pośpieszne jedzenie – nikogo nie zdziwią 
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ani nie obrażą. Tak przecież je człowiek, któremu coś bardzo smakuje. I ma on pełne 
prawo beknąć na zakończenie! 

Kilku rzeczy przy stole jednak robić nie wypada. Nie wolno zostawiać pałeczek we-
tkniętych w ryż, gdyż przypomina to ceremonialny posiłek przygotowywany dla zmarłych. 
Pałeczkami nie należy się też bawić, a szczególnie uderzać nimi o stół lub talerz (tak robią 
żebracy). Nie wypada sięgać po coś przez stół. Chińczycy wymyślili okrągłą nastawkę, 
zwykle szklaną, która kręci się jak karuzela, a z nią wszystkie potrawy. Wybrane danie 
można przybliżyć do siebie dyskretnym ruchem palca. Mimo wielu cech wspólnych (np. 
duża ilość warzyw) pomiędzy regionami Chin występują bardzo duże różnice pod wzglę-
dem używanych składników, przypraw oraz sposobów przyrządzania. Są różne odmiany 
chińskiej kuchni7: 

 – Pekińska kuchnia północnych Chin. Podstawą pożywienia są pszenne bułeczki goto-
wane na parze oraz makaron, a dania z ryżu należą do rzadkości. Kuchnię charakte-
ryzują również wprowadzone w przeszłości przez Mongołów dania mięsne, opiekane 
na rożnie i smażone.

 – Kantońska kuchnia południowych Chin. Najbardziej znana jest na zachodzie kraju, 
składa się głównie z ryżu i drobno posiekanych składników, szybko smażonych na 
woku. W morskich regionach Chin dominują potrawy z ryb i owoców morza.

 – Szanghajska kuchnia wschodnich Chin. Charakteryzuje się słodkim smakiem. Słynie 
z ryb i owoców morza.

 – Syczuańska kuchnia zachodnich Chin. Oparta jest na wołowinie, bardzo pikantna. 
Słynie z potraw wędzonych.

 – Hunańska kuchnia regionów centralnych, położonych wzdłuż rzeki Jangcy, ryżowego 
zagłębia Chin. Jest bardzo pikantna.

 – Fukieńska kuchnia południowo-wschodnich Chin. Jest znana z najlepszego sosu 
sojowego, pierożków i wielkiej różnorodności zup.
Tradycyjny chiński posiłek składa się z większej niż w naszej kulturze dań. Zwyczaj 

każe przygotować o jedną więcej potrawę niż wynosi liczba gości. Podstawowy obiad to 
cztery dania z jedną lub dwiema zupami, podawanymi jako przerywniki dające wytchnie-
nie żołądkowi. Obiad proszony to zwykle 10–12 potraw, podawanych jedna po drugiej. 
Potrawy chińskie dzieli się na dania towarzyszące ryżowi, tzw. dania domowe (Fan Tsai), 
dania towarzyszące winu, krótko smażone i pikantne (Cziu Sai) oraz dania wielkie, czyli 
pieczyste, lub potrawy gotowane na parze (Ta Tsai). Sztuka gotowania w Chinach osią-
gnęła świetność za czasów dynastii Tang (618–907 r. n.e.), stając się sztuką na równi 
z muzyką, filozofią czy teatrem. 

Dziś kuchnia chińska stanowi, obok francuskiej, jedną z najdoskonalszych odmian sztu-
ki kulinarnej8. Jest ona jednak prosta i nieskomplikowana. W kuchni chińskiej z reguły nie 
przykłada się uwagi do ścisłych pomiarów i obliczeń na temat czasu trwania gotowania czy 

7 www.chinatour.com [22.10.2015].
8 J.A.G. Roberts, China to Chinatown: Chinese Food in the West, Reaction, Globalities, London 2002.
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też ilości składników. Dużą wagę przykłada się raczej do sposobu dobierania składników 
oraz procesu przyrządzania danej potrawy. Co wyróżnia spożywanie potraw na sposób 
chiński? Korzystanie z pałeczek to nie jedyna różnica między chińskim a zachodnim 
stylem jedzenia, to także korzystanie ze wspólnych półmisków, jedzenie przy okrągłym 
stole, szybkie jedzenie potraw, zanim spadnie ich temperatura, co w naszej kulturze nie 
oznacza dobrego zachowania się przy stole. Pośpieszne jedzenie w Chinach nikogo nie 
obraża, tak przecież posila się ktoś, komu coś bardzo smakuje. W chińskiej tradycji kul-
turowej spożywanie posiłku było czymś więcej niż biologiczną koniecznością. W trudnych 
warunkach żywnościowych celebrowanie posiłku, specyficzny do niego stosunek oraz 
sztuka gotowania być może wprowadzała w życie wielu pokoleń Chińczyków stabilizację 
i optymizm w latach największych kryzysów.

Ekspansja nowych sieci gastronomicznych i ich ideologia 

Tradycyjna kuchnia oparta na ideach, wierzeniach i wartościach o podłożu religijnym 
zderza się współcześnie z konkurencją nowych trendów gastronomicznych, wynikających 
z globalnej ekspansji korporacji międzynarodowych (np. McDonald’s, Pizza Hut, KFC, 
Yum Brands, Burger King, Aroma Cafe, Boston Market, Nestle i in.), lansujących ideologię 
masowej konsumpcji. Na globalnym rynku gastronomicznym trwa marketingowa walka 
o klienta i udział w rynku. 

W kuchni opartej na historycznie ugruntowanej i przekazywanej z pokolenia na po-
kolenie tradycji idee, wierzenia i wartości, niejednokrotnie religijne, stanowiły podstawę 
zwyczajów kulinarnych oraz wyznaczały ich sens. Przykładem jest kuchnia żydowska, 
japońska, również meksykańska. Kultura (idee, wartości, wierzenia) stanowiła podstawę 
kuchni. W przypadku współczesnych sieci gastronomicznych taką kulturę trzeba było stwo-
rzyć, ponieważ jej nie było. Tworzono ją poprzez określenie wizji działalności organizacji. 
Dobrze sformułowana wizja składa się z dwóch głównych elementów: nadrzędnej ideologii 
i wyobrażanej przyszłości. Ideologia z kolei jest oparta na dwóch istotnych składnikach: 
nadrzędnych wartościach i celu9. ,,Nadrzędne wartości są niezbędnymi i stałymi zasada-
mi, na których opiera się organizacja. Jest to zwykle niewielki zestaw ponadczasowych 
idei, które nie wymagają żadnego dodatkowego wyjaśnienia; mają rzeczywistą wartość 
i znaczenie dla członków organizacji”10. Nie ma czegoś takiego, jak zestaw uniwersal-
nych wartości nadrzędnych. Przedsiębiorstwo wcale nie musi uznawać za taką wartość 
obsługi klienta, szacunku dla jednostki, jakości, reagowania na potrzeby rynku ani pracy 
w zespole. Wartości nie należy mylić z metodami i procedurami działania, strategiami lub 
normami kulturowymi. Kluczowe dla firmy jest samo wyznawanie wartości, a nie to, jak 
one brzmią11. Nadrzędny cel, drugi składnik ideologii, jest fundamentalną zasadą istnienia 

9 J.C. Collins, J.I. Porras, Wizjonerskie organizacje, tł. M. Wąsiel, Wyd. Jacek Santorski, Wrocław 2003, 
s. 233–234. 
10 Ibidem, s. 234.
11 Ibidem, s. 235.
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organizacji. ,,Skuteczny cel nadrzędny odzwierciedla znaczenie, jakie ludzie przykładają do 
działania firmy – raczej korzysta z ich idealistycznej motywacji, niż opisuje produkcję firmy 
lub jej docelowych klientów. Oddaje duszę organizacji […]. Cel określa głębsze powody 
istnienia organizacji, niż tylko zarabianie pieniędzy”12. Oto kilka przykładów nadrzędnego 
celu: Wal-Mart: ,,Dać zwykłym ludziom szansę na kupienie tego samego, co mają bogaci”; 
Mary Kay: ,,Zapewnić kobietom nieograniczone możliwości”; Walt Disney: ,,Uszczęśliwiać 
ludzi”; Nike: ,,Doświadczyć emocji związanych z konkurowaniem, zwyciężaniem i miaż-
dżeniem przeciwników”; 3M: ,,Rozwiązywać w sposób innowacyjny istniejące problemy”13.

Klasycznym przykładem globalnej ekspansji firm działających w branży gastronomicz-
nej jest korporacja McDonaldʼs, największa na świecie sieć restauracji i barów szybkiej 
obsługi, serwująca menu typu fast food. Misją korporacji jest maksyma: ,,Być dla klientów 
ulubionym miejscem konsumpcji”. Korporacja prowadzi działalność w 119 krajach, posiada 
35 tys. restauracji, zatrudnia 1,7 mln pracowników i dziennie obsługuje 68 mln klientów14. 
Czynniki składające się na sukces firmy to: 
1. skromne menu, ale jakość potraw taka sama w tysiącach restauracji; 
2. ściśle przestrzegane, rygorystyczne standardy jakości dotyczące obsługi, czystości 

i wszelkich innych aspektów działalności; 
3. przyjazna obsługa, mimo dużej fluktuacji kadr spowodowanej monotonią pracy przy 

wydawaniu jedzenia;
4. intensywne kampanie reklamowe skierowane głównie do rodzin i dzieci; 
5. identyfikacja rodzin jako chłonnego rynku docelowego i zorientowanie strategii mar-

ketingowej na zaspakajanie potrzeb rodzin w zakresie produktów, cen, działań pro-
mocyjnych i lokalizacji15. 
Interesującym zjawiskiem jest konfrontacja masowej gastronomii z kuchnią tradycyjną, 

opartą na historycznie ukształtowanej kulturze lokalnej. Oto przykład kulinarnej adaptacji 
korporacji McDonaldʼs do wierzeń i zwyczajów Hindusów: 

W zatłoczonych restauracjach McDonaldʼsa w Delhi nie znajdziemy kanapek z wo-
łowiną. W kanapce ,,McMaharadża” i pozostałych ,,burgerach” w menu indyjskich 
restauracji zastąpiła ją baranina. W ten sposób uszanowano zasady religijne, jakie 
wyznaje hinduska większość. Przecież to tam żyją ,,święte krowy”. Pierwszy McDonald 
na świecie, który nie ma w menu wołowiny, nie serwuje również wieprzowiny, ponieważ 
mogłoby to urazić muzułmańską mniejszość w Indiach. Wegetarianie mogą wybierać 
spośród bezmięsnych kanapek i ,,warzywnych” McNuggets, przygotowywanych przez 
pracowników, którzy nie zajmują się potrawami mięsnymi – odzwierciedla to jeszcze 
jeden zakaz kulturowy. Taka ,,hinduizacja” sprawiła, że trzypoziomową restaurację 

12 Ibidem, s. 237. 
13 Ibidem, s. 237.
14 www.aboutmcdonalds.com [25.10.2015]; G. Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa, tł. L. Stawowy, Muza, 
Warszawa 2003.
15 R.F. Hartley, Zarządzanie i marketing, Helion, Gliwice 2004, s. 276. 
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zapełniły tłumy ludzi, począwszy od całych rodzin, przez ubranych w turbany sikhów, 
skończywszy na młodych ludziach zafascynowanych kulturą zachodnią16. 

Innym przykładem adaptacji nowych sieci gastronomicznych do kuchni tradycyjnej są 
koszerne restauracje McDonaldʼsa. W samym Izraelu jest ich ponad 30, prowadzą też 
działalność w Ameryce Łacińskiej, gdzie żyje duża społeczność żydowska. Słynny jest 
Kosher McDonaldʼs w Buenos Aires w Argentynie. Podobny profil działalności gastro-
nomicznej prowadzi Burger King i KFC17. Dla naszych rozważań nie ma znaczenia, czy 
koszerne restauracje McDonaldʼsa są certyfikowane przez rabinów, czy też nie. Istotny jest 
fakt pozyskiwania lokalnych klientów poprzez honorowanie ich zwyczajów i przekonań.

Zakończenie

Kuchnia jako sztuka przekazywania tradycji kulturowej ma co najmniej dwa oblicza: 
klasyczne i współczesne. W czasach globalizacji na międzynarodowym rynku gastrono-
micznym zachodzą procesy wzajemnego przenikania się tradycji z nowoczesnością, i to 
w wielu wymiarach: ekonomicznym, ideologicznym, turystycznym i społecznym. Kuchnie 
tradycyjne pielęgnują historycznie ukształtowane wartości, stanowiące podstawę ich funk-
cjonowania i oryginalności. Kuchnie powstałe w czasach współczesnych stworzyły własną 
ideologię, nastawioną na komercję i globalną ekspansję. Z przeprowadzonych rozważań 
wynikają następujące wnioski, mające charakter problemów otwartych: 
1. Kuchnie mające historyczne zakotwiczenie w ideach, wierzeniach religijnych, obycza-

jach, wsparte wielowiekową praktyką, trwają nadal, mimo zmieniających się okolicz-
ności i uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, świadomościowych.

2. Kuchnie powstałe w czasach współczesnych, jako progresywny rezultat globalnej 
działalności korporacji wielonarodowych, stworzyły własną ideologię, stanowiącą 
podstawę działań marketingowych i wyznaczającą ich misję.

3. Kuchnie nowoczesne wchodzą w obszar kuchni tradycyjnych, liberalizując własne 
założenia ideologiczne i dostosowując menu do lokalnych upodobań i zwyczajów.

4. Kuchnie tradycyjne podlegają czynnikom komercyjnym przy jednoczesnej niezmien-
ności kulinarnego designu – gwaranta kontynuacji obecności na zdywersyfikowanym 
rynku gastronomicznym. Dzięki procesom globalizacji są one obecne poza krajem 
pochodzenia w różnych częściach świata. 

16 Ibidem, s. 275. 
17 www.yeahthatskosher.com [25.10.2015].



Kazimierz Kondrat14

Bibliografia
1. Biblia Jerozolimska, Pallottinum, Poznań 2006.
2. Bornoff N., Japonia, tł. P. Amsterdamski, seria Przewodnik National Geographic, G+J RBA, 

Warszawa 2004.
3. Collins J.C., Porras J.I., Wizjonerskie organizacje, tł. M. Wąsiel, Wyd. Jacek Santorski, Wrocław 

2003.
4. Hartley R.F., Zarządzanie i marketing, Helion, Gliwice 2004.
5. Hom K., Łatwa kuchnia chińska, tł. A. Gren, Imbir, Warszawa 2006. 
6. Kameraz-Kos N., Święta i obyczaje żydowskie, Cyklady, Warszawa 1997. 
7. Kordzińska-Nawrocka I., Japońska sztuka kulinarna, Trio, Warszawa 2008.
8. Kraemer D.C., Jewish Eating and Identity Throughout the Ages, Rutledge, New York 2008.
9. Lipschutz Y., Kashruth: A Comprehensive Background and Reference Guide to the Principles of 

Kashruth, Mesorah Publications, New York 1989.
10. Newman J.M., Food Culture in China, Greenwood Press, Westport 2004.
11. Pospieszyńska K., Kuchnia chińska, Wyd. Spółdzielcze, Warszawa 1988. 
12. Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa, tł. L. Stawowy, Muza, Warszawa 2003.
13. Roberts J.A.G., China to Chinatown: Chinese Food in the West, Reaction, Globalities, 

London 2002.
14. Solomon N., Judaizm, tł. J. Mytkowska, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997.
15. Tomaszewska-Bolałek M., Tradycje kulinarne Japonii, Hanami, Warszawa 2006.
16. Unterman A., Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, tł. O. Zienkiewicz, KiW, Warszawa 2004.

Strony internetowe

1. www.aboutmcdonalds.com [25.10.2015].
2. www.chinatour.com [22.10.2015].
3. www.yeahthatskosher.com [25.10.2015].

Streszczenie

W trakcie spożywania posiłku, picia napoju, trunku, zjadania deseru konsumenci z reguły nie 
zadają pytań dotyczących związanych z nimi idei. Delektują się smakiem potrawy, jej kompozycją, 
wyglądem, zapachem, estetyką podania. Zmysłami dotykają bogactwa treści zawartych w tym, co 
podane. Refleksja umysłu na temat idei i historii tego, co spożywają, nie jest pierwszoplanowa. 
Celem artykułu jest, po pierwsze, przedstawienie ideologicznego podłoża kuchni tradycyjnej 
jako sztuki przekazywania wartości kulturowych, na wybranych przykładach. Po drugie, krótka 
charakterystyka ideologii współczesnych sieci gastronomicznych nastawionych na konsumpcję 
masową. Po trzecie, charakterystyka zjawiska tzw. adaptacji kulinarnej.

Słowa kluczowe: kuchnia, tradycja kulinarna, zwyczaje kulinarne, idee, przekonania, wartości



Kuchnia jako sztuka przekazywania tradycji kulturowej… 15

Abstract 

The article aims at presenting cuisine as the art of transmission of cultural tradition. To investigate 
the problem the author starts with description of ideas, beliefs, values and culinary customs as 
the ground of traditional cuisine. Three chosen examples are discussed: jewish kosher cuisine, 
japanese washoku and chinese ,,At the round table”. Afterwards the question of the ideology of 
modern gastronomic chains, focused on mass consumption, are briefly characterized. The fact 
of culinary adaptation is taken into consideration. Finally, some conclusions as open problems 
are formulated to further exploration. 

Keywords: cuisine, cultural tradition, culinary customs, ideas, beliefs, values
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HALInA MAKAłA
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

tradycje w Kuchni polsKiej jaKo atraKcja  
dla turystów

POLISh TRADITIONS IN KITChEN AS A PLACE fOR TOURISTS

Wprowadzenie

Obserwowane w ostatnich latach rosnące zainteresowanie żywnością różnych grup 
narodowościowych, kulturowych, religijnych i społecznych jest wynikiem popularyzacji 
turystyki, ruchów migracyjnych ludności oraz komunikacji międzyludzkiej. Popularyzacja 
dokonuje się poprzez rozwój środków masowego przekazu, jak radio, telewizja, internet1. 

W wyniku rozwoju turystyki oraz ruchów migracyjnych ludności następuje przenika-
nie do tradycyjnej kuchni narodów pierwiastków z kuchni regionalnych, a więc potraw, 
składników potraw, przypraw, jak również sposobów przyrządzania. Żywienie i usługi ga-
stronomiczne zajmują istotne miejsce w każdej formie turystyki. Szacuje się, że 10–15% 
ogółu turystów to osoby zainteresowane wyłącznie dobrą, autentyczną, tradycyjną czy 
regionalną kuchnią. Z tego punktu widzenia dziedzictwo kulinarne, rozumiane jako tra-
dycyjne produkty i potrawy oraz kultura stołu, powinno być wykorzystane jako element 
promocji kraju i poszczególnych regionów, oferowane jako atrakcja turystyczna.

Kuchnia oznacza charakterystyczny dla danego narodu lub regionu dobór surowców  
i produktów, sposób przygotowania z nich potraw oraz sposób konsumpcji tych potraw. 
Kuchnia odgrywa ogromną rolę w promocji każdego regionu ze względu na swoją różno-
rodność, specyficzność typowych dla danego regionu produktów żywnościowych i potraw. 
Smak narodowej kuchni to nie tylko sposób przyrządzenia i przyprawienia dań, forma ich 
podania, ale także jakość i smak produktów, z których powstały potrawy. W dzieciństwie 
i w okresie młodości stały kontakt z określoną kuchnią wykształca i utrwala przyzwyczajenia 
i upodobania, które są kultywowane w dorosłym życiu, także przez emigrantów i imigrantów 
po ich osiedleniu się na stałe w kraju. Turyści chętnie podróżują do miejsc o innych zwy-
czajach kulinarnych, znajdujących się poza miejscem ich zamieszkania. Chętnie również 
powracają do miejsc rodzinnych w poszukiwaniu wspomnień, odtworzenia zapamiętanych 
smaków i zapachów wyniesionych w dzieciństwie z domu. 

1 G. Jaworska, Charakterystyka żywności dla grup narodowościowych, religijnych i społecznych, „Żywność. 
Nauka. Technologia. Jakość” 2007, 50 (1), s. 125–134.
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Dobra kuchnia potrafi przyciągnąć smakoszy z całego świata, dlatego też z roku na 
rok coraz większym zainteresowaniem wśród turystów cieszą się wyjazdy, gdzie jedzenie 
i napoje stają się głównym powodem podróży w wybrane miejsce. Zainteresowania te coraz 
częściej mają także wpływ na osobisty rozwój turystów oraz przyczyniają się do poprawy 
ich statusu społecznego i rozszerzenia kapitału kulturowego. Dla turystów wyzwaniem 
staje się zestawienie jedzenia, napojów i kultury w pełne doświadczenie turystyczne, które 
będzie oryginalne i wiernie odzwierciedlające lokalne, wyjątkowe smaki poszczególnych 
krajów. Turystyka kulinarna więc nie tylko satysfakcjonuje osoby ją uprawiające, ale może 
być także ważnym czynnikiem rozwoju lokalnego.

W ostatnim czasie upowszechniane jest pojęcie „turystyka kulinarna”. Jest ona elemen-
tem turystyki kulturowej. Osoby uprawiające tę formę turystyki poszukują nie tylko doznań 
smakowych. Czynnikami decydującymi o atrakcyjności kulinarnej regionu tub miejscowości 
są także: odmienność, różnorodność, wierność tradycji i religii2. Polska wpisuje się na tę 
listę i przedstawia coraz to bogatszą ofertę, dostępną dla różnych grup turystów.

Każdy kraj, region ma swoją charakterystyczną kuchnię, ulubione potrawy i dania ser-
wowane szczególnie turystom, by przybliżyć im niepowtarzalny klimat i panującą atmosferę 
odwiedzanego regionu. Polska odbierana jest jako kraj bardzo gościnny, otwarty i ciepły, 
choć niepozbawiony kontrastów. Każdy naród jest dumny z własnej kuchni i zawsze do 
niej wraca, pomimo rozmaitych, wciąż zmieniających się zaleceń i trendów żywieniowych. 

O kuchni polskiej, która słynęła w wykwintnych dań, znamienitych kucharzy i pięknej 
zastawy, pisano już od najdawniejszych czasów. Chciałabym w tym miejscu przytoczyć 
opinię o kuchni staropolskiej cudzoziemca, Anglika. Anglicy nie słynęli z wyrafinowanego 
smaku w przeciwieństwie do Francuzów czy Włochów. George Burnett, pastor, pisarz 
i nauczyciel, przebywał w domu Zamoyskich pod koniec XVIII w. Po powrocie do rodzin-
nego kraju, w Londynie w 1807 r. wydał z tego okresu wspomnienia zatytułowane View 
of the Present State of Poland: 

Każdy obiad czy wieczerza w Polsce zaczynała się od zupy i wielkich porcji sztuki 
mięsa, którą się jadało bez jarzyn, tylko z chlebem. Często spożywano rostbef, który 
podawano z ciepłym sosem cebulowym. Następnie podawano kiszoną kapustę lub 
kartofle, nie będące w powszechnym użyciu (zadomowiły się w Polsce dopiero po 
1918 roku), pokrojone i obsmażone, z purée z przysmażanej marchewki. Jarzyny 
w Polsce stanowiły danie samo w sobie, groszek jadano nie z pieprzem, ale z cukrem. 
Kolejnym daniem była dziczyzna, zwykle sarna, z sałatą. W miarę upływu czasu pod-
czas obiadu pojawiały się dania lżejsze, jak drób, często serwowany z sałatą. Polacy 
prawie obywają się bez soli, bez soli jadano drób, jajek, ryby (najpopularniejszy był 
szczupak), sałatę. Polacy jadali więcej od Anglików3.

2 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008, s. 90–91.
3 M. Lemnis, H. Vitry, W staropolskiej kuchni, Interpress, Warszawa 1976, s. 171–175.
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Zwyczaje żywieniowe w Polsce

Z ekonomicznego punktu widzenia zachowania żywieniowe mogą być traktowane 
jako zachowania konsumpcyjne. Ta teoria ma swoje odzwierciedlenie w klasyfikacji takich 
czynników, jak:

 – biologiczne i ekologiczne – uwzględniając wpływ fizjologii człowieka na jego potrzeby 
i zachowania żywieniowe (wiek, wzrost, waga, sprawność fizyczna) oraz wpływ środo-
wiska rozumianego jako miejsce (region) zamieszkania, unifikacja poziomów i stylów 
życia sprawiła, iż Europejczycy żywią się w relatywnie podobny sposób;

 – ekonomiczne – związane z dostępnością żywności, dochodami gospodarstw domo-
wych, poziomem cen artykułów spożywczych; wydaje się, iż czynniki ekonomiczne 
mogą być powiązane z modelowaniem zachowań konsumpcyjnych – przyjmowaniem 
wzorca „tak jak inni”;

 – demograficzne i społeczne – uwzględniające fakt, że zachowania żywieniowe występują 
w przestrzeni społecznej gospodarstw domowych i powinny odpowiadać na potrzeby 
poszczególnych członków rodziny związane z wiekiem, płcią, strukturą wolnego czasu, 
czy też aktywnością zawodową;

 – kulturowe – w tym kontekście można wymienić zwyczaje i tradycje związane z poczu-
ciem przynależności narodowej i regionalnej; wydaje się, iż kulturowe uwarunkowania 
zachowań konsumpcyjnych (żywieniowych) mogą mieć znacznie mniejsze znaczenie 
współcześnie4.
Zwyczaje i oryginalne, tradycyjne regionalne surowce i potrawy są elementem uatrakcyj-

niającym pobyt turystów. Wiele z nich jest związanych z kuchniami regionalnymi. Kuchnia 
polska nie jest jednorodna. Na zróżnicowanie regionalne tej kuchni miały wpływ inne kultury 
i narody, wydarzenia historyczne, tempo rozwoju gospodarczego regionu, dostępność 
naturalnych zasobów, możliwość uprawy ziemi i hodowli zwierząt, sposób gospodarowa-
nia i wytwarzania żywności, lokalne tradycje, temperament, legendy i zwyczaje ludowe, 
obyczaje i obrzędy związane z religią, rytuały i ceremonie związane z przygotowaniem 
i spożywaniem posiłków, tradycyjna gościnność. Produkty regionalne zawdzięczają swój 
szczególny charakter przede wszystkim metodom ich wytwarzania, z których słynie dany 
region, i składnikom użytym do produkcji oraz tym czynnikom środowiska naturalnego, 
które mają niejednokrotnie zasadniczy wpływ na jakość miejscowych wyrobów5. 

Na przykład obecny kształt polskich kuchni regionalnych jest wynikiem:
 – dostępu do naturalnych zasobów, co z kolei jest uzależnione od położenia geogra-

ficznego;
 – oddziaływania kuchni narodów sąsiadujących z poszczególnymi regionami;
 – wpływu kuchni obcych narodów, co bezpośrednio było związane z różnym stopniem 

rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów – kontaktami handlowymi, migra-

4 C. Bywale, L. Rudnicki, Podstawy ekonomiki konsumpcyjnej, Wyd. AE, Kraków 1999, s. 38–54.
5 J. Berndt-Kostrzewska, Kuchnie różnych narodów, Format-AB, Warszawa 2001.
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cjami ludności itd. oraz kuchni zaborców – austriackiej, niemieckiej, rosyjskiej, a także 
żydowskiej;

 – zachowania i kultywowania tradycji oraz zwyczajów związanych z żywieniem.
Wśród kuchni narodowych Polskę reprezentuje kuchnia staropolska, która wyróżnia 

kraj na tle innych. Obecnie coraz większą popularność zyskują potrawy dawnej kuchni. 
Kuchnia ta opiera się na przepisach przodków i kultywuje regionalne tradycje. 

Istotnym elementem kuchni staropolskiej było bogactwo przypraw zarówno pochodze-
nia rodzimego, jak i zagranicznego: jałowiec, kminek, majeranek, mięta, szałwia, rozmaryn, 
a także pieprz, imbir, cynamon, szafran, papryka. Charakterystyczne dla staropolskiej 
kuchni były potrawy z kasz i mąki, jak również warzyw takich jak: kapusta, kalafior, broku-
ły, cebula, fasola, szparagi, rzepa, pasternak, marchew, bób, dynia. Warzywa gotowano 
w osolonej wodzie i polewano rozpuszczonym masłem z dodatkiem tartej bułki. Z surowych 
warzyw przygotowywano różne surówki, np. z marchewki, kiszonej kapusty i kiszonych 
ogórków. Bardzo popularnym warzywem była kapusta przygotowywana na wiele sposo-
bów, m.in. jako bigos. W staropolskiej kuchni nie brakowało potraw z ryb, grzybów oraz 
nabiału6. Niemniej na przełomie dziejów menu było uzależnione od statusu społecznego 
i majętności gospodarzy. 

Potrawy mięsne należały do pańskich przysmaków. Mięso było przede wszystkim pie-
czone. Wśród mięs dominowała dziczyzna, a sztuka kulinarna przeplatała się ze sportem 
i rozrywką – z polowaniami. Mięso przygotowywano na setki sposobów. Bardzo popularne 
były zrazy, bite, siekane, zawijane, o różnych wielkościach. Z mięsa i ryb przygotowywano 
pasztety. Pieczone były w bardzo ozdobnych formach, dekorowane marynatami, pokry-
wane auszpikiem i podawane pod galaretą. Wyroby te podawano na ciepło i na zimno, 
pieczono w ciastach drożdżowych, kruchych i francuskich. Najpopularniejszym w Polsce 
gatunkiem ubojowym od wieków były świnie, hodowane głównie w województwie lubelskim, 
Wielkopolsce, Polsce Centralnej, na Mazurach oraz Podlasiu. Z mięsa wieprzowego produ-
kowano wędzone wędliny (szynki, kiełbasy, kindziuki, boczki, żeberka), tłuszcze (słoninę, 
smalec, podgardle, sadło), podroby przeznaczano do produkcji pasztetówek, kiszek oraz 
salcesonów. Używano również mięsa wołowego i cielęcego, głównie na Mazurach i Żu-
ławach. Wołowina była obowiązkowym elementem jadłospisów weselnych. Tradycyjnym 
mięsem na terenach podgórskich i górskich była baranina i jagnięcina. W najbogatszych 
gospodarstwach domowych podawano dziczyznę – dziki, zające, kuropatwy oraz sarny. 
Kury ubijane były rzadko, ewentualnie na rosół dla chorych. W wykwintnej kuchni polskiej 
używano kaczek i gęsi (szczególnie w Wielkopolsce i na Pomorzu), perlic, indyków oraz 
kapłonów. 

W polskich domach powszechnie wykorzystywano również dziko rosnące rośliny oraz 
dary runa leśnego. Szczaw dziki, lebioda i komosa jadane były w czasie nieurodzajów. 
Używano również bzu dzikiego (do wyrobu marmolad), soku brzozowego – tzw. oskoły 
(szczególnie na Podlasiu i Kurpiach), jałowca jako przyprawy oraz dodatku przy produkcji 

6 M. Lemnis, H. Vitry, op. cit.
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piwa, a także dzikiej róży, głogu, ziół leczniczych i przypraw (kmin, majeranek, szałwia, 
mięta, gorczyca, lubczyk), które z czasem zaczęto uprawiać w przydomowych ogródkach. 
Z runa leśnego pozyskiwano m.in. grzyby, orzechy laskowe, borówki, jagody, poziomki, 
maliny, owoce tarniny. 

Zupy bardzo popularne i znane w kuchni polskiej, ponad 200 rodzajów, chętnie jadane 
są obecnie w stylowych karczmach i restauracjach – nawiązujących do tradycji. Należą 
do nich: barszcze, rosoły, krupniki, kapuśniaki, żur, czernina, polewki7.

Polska kuchnia to również niezliczone ilości ciast: pierników, serników, jabłeczników, 
ciast z owocami, tortów, chrustów, pączków. Ciasta stanowiły nieodzowny element spotkań 
przy stole – zarówno okazjonalnych, jak i świątecznych. Charakterystycznym produktem 
polskim są miody, które z początku podbierano leśnym pszczołom. Pierwsze pasieki 
powstały w gospodarstwach na Kurpiach, Mazow szu, Górnym i Dolnym Śląsku oraz 
w Beskidzie Sądeckim. Miodu używano do słodzenia potraw, ciast (przede wszystkim 
pierników) oraz produkcji nalewek. 

Kuchnia polska od wieków utożsamiała się z różną modą. Pozostałością po wpływach 
włoskich jest włoszczyzna: marchewka, pietruszka, seler i por. Warzywa te sprowadziła do 
naszego kraju królowa Bona. Popularne było również spożywanie ślimaków, które jadano 
już na sejmikach w XVI w. – ślimaków również sprowadzonych przez królową Bonę. Moda 
na ślimaki trwała do końca XIX w.

Polska kuchnia jest raczej kwaśna, ostra i słona niż pikantna8. Bardzo dużo potraw 
powstaje na bazie kapusty. Często jest to kapusta kiszona, z której robi się słynny polski 
bigos, natomiast liście kapusty faszeruje się mięsem i w ten sposób można uzyskać rów-
nie popularną i smaczną potrawę zwaną gołąbkami. Kwaskowe też są śledzie, cebula, 
kiełbasy, grzyby, ogórki kiszone i żytnie pieczywo. Mimo pewnych wspólnych cech kuchni 
polskiej należy pamiętać o specyfice kulinarnej danego regionu. 

Polska jest uważana za jeden z najbardziej katolickich krajów w Europie, dla polskiego 
społeczeństwa bowiem bardzo ważną rolę odgrywa religia, w tym także fakt, iż większość 
świąt ma charakter religijny. Ludzie często łączą swoje życie z kalendarzem świątecznym. 

W Polsce post został wprowadzony w XVIII w.9 Zabraniał w dni postne spożywać 
mięsa, mleka, serów, masła i jaj. Zamiast nich używano oliwy i olejów, a zamiast mięsa 
jedzono ryby. W Polsce wyróżnia się trzy rodzaje postów. Są to: post ścisły, który obo-
wiązuje w Wielki Piątek, Środę Popielcową oraz w Wigilię Bożego Narodzenia (zakazane 
jest wtedy jedzenie mięsa, a w ciągu dnia można zjeść jeden posiłek do syta i dwa małe), 
post zwykły, który obejmuje każdy piątek roku liturgicznego (nie można wtedy spożywać 
mięsa i wyrobów mięsnych), oraz trzeci post wyróżniony w prawie kanonicznym – post 
eucharystyczny, podczas którego nie wolno niczego jeść godzinę przed przyjęciem komunii.

Przed najważniejszymi świętami dla katolików – Wielkanocą – następuje Wielki Post. 
Jest to czas, w którym katolicy przygotowują się do najradośniejszego święta, czyli dnia 

7 M. Bogucka, Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku, PWN, Warszawa 1994.
8 H. Kalinowska, Kuchnia środkowej i wschodniej Europy, Warszawa 2000.
9 H. Szymanderska, Na polskim stole. Przepisy i tradycje szlacheckie, Warszawa 2005, s. 19.
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Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, poprzez 40-dniową pokutę. Najważniejszą zasadą 
tego czasu jest przestrzeganie wstrzemięźliwości. Post ten rozpoczyna się od Środy Po-
pielcowej i trwa 40 dni. Podczas tych dni nie należy spożywać mięsa, a w Wielki Piątek 
i Środę Popielcową trwa post ścisły.

Według dawnych tradycji wielkopostnych chleb należało smarować powidłami bez 
masła lub namoczyć w oliwie. W czasie Wielkiego Postu jadło się śledzie bez śmietany 
i piło kawę bez cukru. Jedynymi słodyczami były ciastka zwane wiekuistymi, gotowe do 
spożycia po pół roku od ich upieczenia.

Postne dni poprzedza tłusty czwartek, który jest ostatnim dniem, w którym można zjeść 
syto i tłusto. W tym dniu odstępuje się od przykazania nieumiarkowania w jedzeniu i piciu. 
Charakterystyczne produkty, które spożywa się w tym dniu, to smażone w głębokim oleju 
pączki i faworki. Mięso, którego podczas postu nie można było spożywać, zastępowano 
grzybami – grzyby dodawano do pierogów, do tradycyjnego bigosu dodawano grzyby 
lub groch.

Świętem, które w polskiej tradycji zajmuje bardzo ważne miejsce, jest Boże Narodze-
nie. Szczególna atmosfera panuje w Wigilię. Z tym dniem związanych jest też najwięcej 
obrzędów, obyczajów i wierzeń. Wigilia to jedno z najbardziej rodzinnych polskich świąt. 
W dawnej Polsce Wigilia Bożego Narodzenia uważana była za dzień, którego przebieg 
miał decydować o całym roku. Należało zatem przeżyć go w zgodzie, spokoju i okazywać 
sobie największą życzliwość. Podobnie jak i dziś, od wczesnego świtu trwały przygoto-
wania do wigilijnej kolacji. Wszystkie prace gospodarskie musiały być zakończone przed 
zapadnięciem zmroku, przed wieczerzą, która była i jest dotychczas najważniejszym 
momentem obchodów wigilijnych.

Wieczerzę wigilijną, którą tradycyjnie rozpoczyna się wraz z pojawieniem pierwszej 
gwiazdy, poprzedza wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii o narodzinach 
Jezusa. Później następuje dzielenie się opłatkiem, świętym chlebem, na znak pojednania, 
miłości, przyjaźni i pokoju. Towarzyszy temu wzajemne składanie życzeń. 

Polska wieczerza składa się wyłącznie z dań postnych. Najczęściej przyrządza się 12 
dań, bo tyle jest miesięcy roku lub – według innej interpretacji – bo tylu apostołów poszło 
za Chrystusem. Rzadko jednak liczy się skrupulatnie kolejne dania. Im jest ich więcej, tym 
większy dostatek zapanuje w nadchodzącym roku. Każdej potrawy należy przynajmniej 
skosztować. Wywodzi się to z odwiecznej tradycji nakazującej szacunek płodom ziemi i przy-
gotowanym z nich pokarmom. Po kolacji w wielu domach rozpoczyna się wspólne kolędo-
wanie. Wieczór wigilijny kończy się zwykle udziałem w pasterce, uroczystej mszy o północy.

Obecna wieczerza wigilijna jest bardzo obfita i urozmaicona. Najczęściej jada się 
barszcz grzybowy lub barszcz czerwony z buraków z uszkami (koniecznie z grzybowym 
nadzieniem), zupę grzybową, potrawę postną z kapusty (np. kapustę z grzybami czy 
pierogi z kapustą i grzybami), kluski z makiem na słodko, ciasta, owoce, orzechy i inne 
słodycze oraz kompot z suszonych śliwek, gruszek, jabłek.

Głównym daniem są ryby. Kuchnia polska słynie z przyrządzanych na wiele sposobów 
dań rybnych: zup, sałatek śledziowych, ryb w sosie, śmietanie, galarecie, pieczonych, 
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smażonych i gotowanych. Tradycyjnym przysmakiem jest karp lub szczupak w szarym 
sosie z dodatkiem warzyw, migdałów, rodzynek, korzeni, wina czy piwa.

Na świątecznym stole nie może zabraknąć ciast i deserów, przede wszystkim strucli 
makowej, miodowych pierników i deseru z przyrządzanego na słodko maku z miodem 
i bakaliami, podawanego z kruchymi ciasteczkami, które niegdyś nazywano łamańcami 
lub kruchalcami. Do najdawniejszych jadanych w Polsce potraw wigilijnych należy kutia, 
przygotowana z maku, ugotowanej pszenicy z dodatkiem miodu i bakalii.

Uważa się, że polska kuchnia narodowa została finalnie ukształtowana w XIX w. Wpływ 
na jej charakter miały staropolskie obyczaje kulinarne i wpływy obcych narodów. W okresie 
rozbiorów Polski tradycje w zaborze austriackim, rosyjskim i pruskim uległy zróżnicowa-
niu. W tradycji polskiej uznawano, że w czasie świąt zarówno na stołach chłopskich, jak 
i pańskich powinny być obecne w dużych ilościach dania odświętne, bogate, niecodzienne. 
Tradycje wielkanocne i bożonarodzeniowe obejmowały również spożywanie określonych 
potraw. Gotowe przetwory i konserwy pojawiły się w polskich sklepach na przełomie XIX 
i XX w. Wcześniej dania przyrządzano z surowców, bez wspomagania ich przygotowywania 
półproduktami. Na nabywanie przetworów mogły pozwolić sobie jedynie zamożniejsze kla-
sy społeczne. Po II wojnie światowej rozwój transportu umożliwił import owoców i warzyw 
z południa Europy. Późniejszy rozkwit polskiej gastronomii i coraz większa dostępność 
produktów do przyrządzania tradycyjnych dań sprawiły, że ich obecność upowszechniła 
się w codziennym jadłospisie Polaków i jest atrakcją dla turystów10. 

Konsumenci często nie są świadomi, że wyżej wymienione produkty są od wieków 
spożywane i produkowane na ziemiach polskich, stanową niepodważalne dziedzictwo 
kulturowe całego narodu, a ich wytwarzanie to szansa dla polskich producentów rolnych 
ze wszystkich regionów, na których możliwe jest ich wytwarzanie. Kultywowanie tradycji 
i kuchni narodowej to właściwy sposób na popularyzację polskiej kultury i atrakcyjności 
turystycznej, jak i skuteczną promocję kraju na rynkach turystycznych Europy i świata.

Polskie kuchnie regionalne

Ujednolicenie smaków i zapachów oraz masowa produkcja żywności przyczyniły się 
do tego, że konsumenci zaczęli poszukiwać zupełnie nowych wrażeń smakowych lub 
zapachowych albo chcieli wrócić do smaków przypominających im dzieciństwo. Bezpie-
czeństwo żywności oraz wysoka jakość jedzenia zaczęły nabierać większego znaczenia. 
Produkty zakupione na targu czy potrawy z agroturystycznych gospodarstw mają odmienny 
smak, co jest czynnikiem, który powoduje, że są one uznawane za wyjątkowe specjały. 
Regiony do dziś zachowały swoje odrębne potrawy oraz żywieniowe tradycje, których 
nie spotkamy nigdzie indziej. Największy tradycjonalizm można zaobserwować podczas 
rodzinnych uroczystości bądź świąt, kiedy to przyrządzane są potrawy pracochłonne 
oraz wystawne. Najistotniejszym elementem promocji regionu są produkty oraz kuchnia, 

10 M. Łebkowski, Najlepsze z najlepszych przepisy kuchni polskiej, Prószyński i S-ka, Warszawa, 2003, s. 6–7. 
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osadzona głęboko w historii, która ma korzenie w obyczajach oraz tradycji i stanowi 
o atrakcyjności turystycznej11. 

Kuchnia regionalna jest istotnym elementem kultury ludowej, kształtowana była przez 
wieki. Cechuje ją oryginalność, wieloletnie tradycje, dostępność głównie w rejonie, z któ-
rego pochodzi. Potrawy regionalne przygotowywane są według tradycyjnych receptur, 
przekazywanych z pokolenia na pokolenia. Do ich przygotowywania wykorzystuje się 
produkty charakterystyczne dla regionu, pochodzące z lokalnych upraw i hodowli. Dzięki 
temu dania mają specyficzne walory smakowe, niespotykane w innych częściach kraju12. 
Odmienność kuchni regionalnej ukształtowała się dzięki wykorzystywaniu cech lokalnych, 
takich jak: środowisko przyrodnicze, migracje ludności, położenie względem dużych miast, 
wpływy innych kultur i tradycji danego regionu, wierzenia, kult, obyczaje, religie i histo-
ria. Ograniczenia spowodowane sytuacją materialną w różnych częściach kraju zmusiły 
ludność do spożywania jedynie dostępnych tam produktów. Sposoby ich urozmaicania 
są obecne i popularyzowane w regionach, w których powstały, co przyczynia się do re-
gionalizacji kuchni narodowej. 

Lokalna, tradycyjna i regionalna kuchnia staje się sama w sobie atrakcją turystyczną. 
Turyści, poza degustacją i spożywaniem potraw regionalnych, poznają lokalne sposoby 
przyrządzania, doprawiania i podawania tych potraw. Powoduje to zwiększenie ich zain-
teresowania kulturą i historią całego regionu.

Można zatem stwierdzić, że bogate dziedzictwo kulinarne kuchni regionalnych w Polsce 
stało się poszukiwanym przez nabywców produktem turystycznym. Produkcja i sprzedaż 
produktów tradycyjnych i serwowanie potraw regionalnych są olbrzymią szansą rozwoju 
dla mieszkańców i producentów związanych z miejscem wytwarzania danego wyrobu, 
miejscem pochodzenia surowca lub sposobem produkcji. Pozwala ona również wyko-
rzystać wiedzę i znajomość tradycji. Coraz większe zainteresowanie konsumentów oraz 
producentów produktami regionalnymi powoduje, że większość regionów chce, aby ich 
produkty były zarejestrowane w ogólnoeuropejskim systemie chronionych nazw pocho-
dzenia, a ilość tych wyrobów w Europie z dnia na dzień się powiększa. Powstają nowe 
inicjatywy promujące regionalne specjały, które stawiają sobie również za zadanie edukację 
osób w zakresie obowiązujących znaków jakości i ochrony środowiska13.

Polską kuchnię dzieli się na następujące regiony kulinarne: Beskidy, Pomorze i Kaszu-
by, Wielkopolska, Podhale, Śląsk, Galicja, Warmia i Mazury, Mazowsze, Kresy. Kuchnia 
jest jednym ze specyficznych produktów danego regionu, co ma wpływ na poprawę atrak-
cyjności turystycznej. Jest jednym z czynników zachęcających turystów do odwiedzenia 
danego miejsca i spróbowania produktów tradycyjnych. W wielu regionach do produkcji 
żywności wykorzystuje się podobne surowce. Specyfika kuchni regionalnej polega na 

11 http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br30_10warminska.pdf [28.10.2015].
12 D. Orłowski, M. Woźniczko, Kuchnia regionalna jako walor turystyczny na Małopolskim Szlaku Architektury 
Drewnianej, [w:] Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, red. Z. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, 
Wyd. WSHiT, Częstochowa, 2009, s. 134–139.
13 M. Grębowiec, Produkty regionalne i tradycyjne oraz ich rola w kreowaniu dziedzictwa narodowego, „Zeszyty 
Naukowe WSTIJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja” 2012, z. 9 (1), s. 129.
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ich wyjątkowej metodzie łączenia, stosowaniu innych technik kulinarnych, sposobie ser-
wowania lub nazewnictwie. Potrawy w regionach różnią się więc od siebie. Wszystko to 
składa się na specyfikę i wyjątkowość tradycji kulinarnych danego regionu. Ze względu 
na szczególny sposób wytwarzania i niepowtarzalne walory sensoryczne stają się one 
wizytówkami regionów. 

Jedną z przyczyn ukształtowania się kuchni regionalnych była dostępność surowców 
i produktów. W poszczególnych regionach kraju uzależniona była od rozwoju rolnictwa, 
hodowli oraz zasobów naturalnych środowiska14. Na obszarach górskich uprawiano przede 
wszystkim owies, stąd popularność mąki owsianej, m.in. do przyrządzania placków. Roz-
winięta była też hodowla owiec, co przyczyniło się do produkcji wielu rodzajów serów. 

Produkcja wyrobów lokalnych nie wymaga obecności surowców importowanych. Ich 
regionalność polega na wykorzystaniu wyłącznie zasobów danego obszaru, a następnie 
dodaniu im lokalnej tożsamości, polegającej na ich identyfikowaniu z danym miejscem. 
Dzięki temu stają się symbolem regionu i pozostają w pamięci odwiedzających. W przy-
padku produkcji wyrobów spożywczych na skalę przemysłową konsument nie identyfikuje 
producenta czy miejsca pochodzenia produktu. W tym tkwi znacząca różnica między 
produktami regionalnymi a produktami spożywczymi dostępnymi w całym kraju. Związek 
między jakością żywności i turystyką odgrywa dużą rolę w rozwoju lokalnym. Wytwarzanie 
produktów z wykorzystaniem tradycyjnych metod produkcji, wywodzących się z wieloletnich 
tradycji, uznawane jest za gwarancję trwałości i jakości15.

Kuchnia regionalna jest jednym z rodzajów produktu turystycznego. Produkt to „wszyst-
ko to, co może być zaoferowane na rynku w celu przyciągnięcia uwagi, nabycia i użycia, 
co służy zaspokojeniu pragnienia lub potrzeby”, wszystko to, „co turysta kupuje i czym 
się zajmuje w miejscu pobytu turystycznego”16. Turyści, udając się w podróż, nabywają 
żywność w celu zaspokojenia potrzeb wyżywienia, ale również z powodu ciekawości, chęci 
poznania nowych smaków i elementów tradycji danego regionu. Żywność regionalna staje 
się produktem przyciągającym uwagę odwiedzających, powoduje u nich chęć zakupu, 
spróbowania i poznania sposobu przygotowywania. 

Obecnie tradycyjna kuchnia chłopska poszerza ofertę licznych zakładów gastrono-
micznych. W pobliżu popularnych szlaków turystycznych powstaje coraz więcej barów, 
restauracji, karczm specjalizujących się w tradycyjnej kuchni. Ich funkcjonowanie polega 
nie tylko na oferowaniu dań codziennych i świątecznych, ale także na odpowiednim wy-
stroju wnętrza, stosowaniu zastawy stołowej oraz ubioru personelu. Takie lokale cieszą 
się ogromną popularnością17. 

Obiekty gastronomiczne specjalizujące się w serwowaniu dań kuchni regionalnej z re-
guły są zakładami należącymi do gastronomii indywidualnej. Nieliczne zakłady gastronomii 

14 B. Markuza-Bieniecka, Kuchnia regionalna wczoraj i dziś, Watra, Warszawa 1978, s. 3–4. 
15 A. Montari, B. Staniscia, Culinary tourism as a tool for regional re-equilibrium, „European Planning Studies” 
2009, Vol. 17, No. 10, pp. 1463–1483.
16 A. Mikos v. Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, 
Gniezno 2008, s. 154–161.
17 G. Cebrzyński, Smacznego! That’s Polish for bon apetit, „Nation’s Restaurant News” 2000, 02/21, 34, 8, 43.
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systemowej, aby zwiększyć zainteresowanie turystów, wprowadzają do menu również 
dania lokalne, charakterystyczne dla lokalizacji restauracji18.

Podsumowanie

Pomimo iż przez stulecia wraz z przemianami społecznymi, kulturowymi zachodziły 
zmiany również w zwyczajach żywieniowych Polaków, do dziś istnieją potrawy, które wpi-
sały się na stałe do naszego jadłospisu, tego codziennego, jak i świątecznego. W Polsce 
czas świąteczny to okres bardzo specyficzny. Na stołach pojawiają się wtedy potrawy 
charakterystyczne dla poszczególnych uroczystości. I tak, Święta Bożego Narodzenia 
będą się kojarzyć z karpiem, śledziami, kapustą z grzybami, barszczem i słodkimi do-
datkami, takimi jak np. strucle z makiem czy serem. Z kolei Wielkanoc to czas dla żuru, 
mazurków, bab wielkanocnych.

Dla turystów odwiedzających Polskę nadal atrakcyjny będzie bigos, kotlet schabowy 
z kapustą i ziemniakami, gołąbki czy zupy, takie jak rosół z makaronem i pomidorowa. 
Atrakcyjne jest również pójście do barów mlecznych, wcześniej bardzo popularnych, na 
placki ziemniaczane, pierogi czy naleśniki, których miejsce zajęły dziś bary z żywnością 
typu fast food. Najważniejsza jest atmosfera i życzliwość, z którą może się spotkać każdy 
turysta – z kraju i spoza jego granic.

Współcześnie wciąż trudno jest mówić o jednolitej kuchni. Jest ona w istocie bardzo 
zróżnicowana w poszczególnych częściach kraju. W ostatnich latach bardzo wyraźne jest 
odrodzenie kuchni regionalnej i dzięki temu potrawy dotychczas znane jedynie w kilku 
wioskach stają się znane w całym kraju, a nawet poza jego granicami. Jednak pomimo 
wpływów obcych narodowości nasza kuchnia zachowała swój specyficzny charakter. Te 
cechy sprawiają, że cieszy się ona uznaniem zarówno wśród Polaków, jak i obcokrajowców.
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Streszczenie

W artykule przedstawiono tradycje i zmiany w zwyczajach żywieniowych w Polsce. Omówiono 
surowce i potrawy przygotowywane w Polsce na przykładzie kuchni staropolskiej. Podkreślono 
różnorodność kuchni regionalnych w Polsce, pomimo wykorzystania podobnych surowców, lecz 
przygotowanych w odmienny sposób, stanowiąc tym samym ciekawą ofertę dla turystów – za-
równo krajowych, jak i spoza naszych granic.

Słowa kluczowe: tradycje kuchni Polskiej, kuchnia staropolska, kuchnie regionalne

Abstract

The article presents the traditions and changes in dietary habits in Poland. Raw materials are 
discussed and dishes prepared in Poland on the example of traditional Polish cuisine. It highlights 
the diversity of regional cuisines in Poland, despite the use of similar materials but prepared 
in a different way, thus providing an interesting offer for tourists both domestic and outside our 
borders.

Keywords: traditions of Polish cuisine, Old Polish cuisine, regional cuisines
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Kulinarna pamiątKa turystyczna 

CULINARY TOURIST SOUvENIR 

Wstęp

Turystyka uchodzi za odkrycie XX w. i obecnie jest najszybciej rozwijającym się sek-
torem gospodarki. 

W literaturze spotyka się wiele różnych definicji turystyki, co wynika przede wszystkim 
z jej złożoności i nieustannego rozwoju. Zjawisko to łączy w sobie m.in. aspekt przestrzen-
ny, socjologiczny, psychologiczny, kulturowy oraz ekonomiczny1. Geneza słowa „turystyka” 
sięga XVIII w. i najprawdopodobniej ma związek z określeniem grand tour, które oznaczało 
ówcześnie bardzo popularne wśród angielskiej młodzieży wyjazdy do Francji, Niemiec 
i Włoch, odbywane w celach poznawczych, edukacyjnych i dla rozrywki. Miejscowa ludność 
wprowadziła wówczas określenie na swoich angielskich odwiedzających, nazywając ich 
turystami2. Wyraz ten w niedługim czasie przyjął się także w innych krajach europejskich, 
natomiast do języka polskiego pojęcie zostało wprowadzone w 1847 r. przez Ksawerego 
Łukaszewskiego3. Od powstania terminu „turystyka” do czasów współczesnych pojęcie 
ulegało licznym przekształceniom, które wynikały ze zmian dokonujących się w ramach 
samej turystyki, będących rezultatem jej rozwoju i pojawiania się nowych pobudek skła-
niających do podejmowania podróży. Złożoność i wielofunkcyjność turystyki, której ba-
daniem zajmują się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, doprowadziła również 
do powstania licznych jej definicji, gdyż w zależności od cech, na które jest kładziony 
nacisk, tworzy się podporządkowaną im definicję4. Problem ów został dostrzeżony w 1993 
r. przez Światową Organizację Turystyki, która podjęła się sformułowania ogólnej defi-
nicji turystyki, określając ją jako „(…) ogół czynności osób, które podróżują i przebywają 
w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza 
swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest 
aktywność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości”5. Definicję sformu-
łowano w sposób dość ogólny, aby można ją było odnieść jednocześnie do wszystkich 

1 Ekonomika Turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2007.
2 W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999, s. 16.
3 J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1979.
4 Ekonomika Turystyki, op. cit.
5 Terminologia turystyczna: zalecenia WTO, tł. A. Górnicka, Instytut Turystyki, Warszawa 1995, s. 5.
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sfer, z którymi turystyka jest powiązana, oraz obejmować nią każdy rodzaj turystyki i aby 
pozostała jak najdłużej aktualna. Jak już zostało wspomniane, turystyka rozwija się bardzo 
dynamicznie i wszystko wskazuje na to, że będzie ciągle ewoluować, gdyż nieustannie 
pojawiają się nowe motywy skłaniające turystów do podróżowania, które stwarzają szansę 
na powstanie kolejnych celów wyjazdów turystycznych.

Współcześnie, uwzględniając podstawowe kryterium podziału turystyki, jakim jest 
główny motyw podróży osoby wyjeżdżającej, można wyróżnić kilka głównych rodzajów 
turystyki (np. poznawcza, wypoczynkowa, kwalifikowana, w interesach, etniczna, wiejska, 
ekologiczna, religijna i pielgrzymkowa, zdrowotna, motywacyjna6), z których każdy można 
podzielić na kolejne bardziej specyficzne formy. W rezultacie daje to nawet kilkaset róż-
norodnych możliwości spędzania czasu w trakcie wyjazdu turystycznego. 

Jednakże, bez względu na rodzaj uprawianej turystyki, wszyscy podróżni w trakcie wy-
jazdu muszą zaspokoić jedną z podstawowych potrzeb, jaką jest jedzenie. Coraz częściej 
poznawanie nowych smaków oraz degustacja wyszukanych, nietypowych i dotychczas 
nieznanych potraw staje się dla nich priorytetem podróży. Duży odsetek turystów na 
całym świecie zaczął postrzegać smakowanie wyśmienitych, tradycyjnych i unikatowych 
potraw jako jedną z najistotniejszych czynności podczas wyjazdu7. Ponadto coraz częściej 
tradycyjne oferty wyjazdów, oparte tylko na zwiedzaniu zabytków i podziwianiu krajobra-
zów, nie spełniają już w pełni oczekiwań turystów, ponieważ chcą oni „podróżować poza 
utarte szlaki i zagłębiać się w autentyczną, lokalną kulturę, poznawać ciekawych ludzi 
i obyczaje, odkrywać lokalne przysmaki, a nade wszystko doświadczać i «smakować»”8. 
Chęć poznania kuchni odwiedzanego kraju czy regionu, która wpisuje się w jego tradycje 
i kulturę oraz zmieniające się ostatnio podejście do sposobu żywienia, doprowadziło do 
powstania turystyki kulinarnej.

Pojęcie „turystyka kulinarna” (culinary tourism) wprowadzono do literatury przedmio-
tu w 1998 r. i często stosuje się je zamiennie z turystyką gastronomiczną (gastronomic 
tourism), turystyką kuchni (cuisine tourism), turystyką smakoszy (gourment tourism) lub 
turystyką żywności (food tourism). Definiuje ono turystykę, której głównym motywem jest 
poszukiwanie regionalnych doznań smakowych oraz degustacja i zakup żywności trady-
cyjnej9. Owa turystka stanowi jeden z licznych rodzajów turystyki kulturowej i wpisuje się 
w zmieniające się ostatnio oczekiwania turystów z 3 x S (sun, sea, sand – słońce, morze, 
piasek) na 3 x E (entertainment, experience, excitement – rozrywka, doświadczenie, 
ekspozycja)10, przez co prężnie się rozwija i zdobywa coraz więcej zwolenników (szacuje 
się, iż stanowi ona 15% światowego ruchu turystycznego)11.

6 A. Dołowy, A. Lewandowska, B. Meyer, Rodzaje ruchu turystycznego i formy jego obsługi, [w:] Obsługa ruchu 
turystycznego, red. B. Meyer, PWN, Warszawa 2008, s. 42.
7 http://aboutourism.wordpress.com/tag/culinary-tourism/ [1.05.2014].
8 National Geographic Polska, Turystyka kulinarna, http://www.national-geographic.pl/aktualnosci/pokaz/tury-
styka-kulinarna/ [1.05.2014].
9 A. Kowalczyk, Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne, „Turyzm” 2005, t. 15, z. 1–2, s. 163–167. 
10 N. Trocińska, Czy lokalne produkty kulinarne mogą stanowić atrakcję turystyczną?, „Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Handlu i Usług” 2013, nr 26, s. 237–242.
11 T. Jędrysiak, Turystyka Kulturowa, PWE, Warszawa 2008, s. 92. 
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Barcelona Field Studies Centre wyznaczyła pięć głównych trendów, które w znaczący 
sposób przyczyniają się do wzrostu zainteresowania turystyką kulinarną12. Pierwszym 
z nich jest „zwrot ku droższym produktom”13, który spowodowała rosnąca zamożność 
ludności i przejawia się nie tylko w przeznaczaniu znacznej części dochodów na żywność, 
ale także w poszukiwaniu produktów, które zachęcają czymś więcej niż tylko swoją funkcjo-
nalnością. Drugi trend odnosi się do „zmian w demografii i gospodarstwach domowych”14, 
które są skutkiem starzejącego się społeczeństwa i zmian stylu życia, przejawiających 
się np. we wzroście częstotliwości spożywania posiłków poza domem, w różnych obiek-
tach gastronomicznych. Kolejny trend, określany jako „odrzucenie mcdonaldyzacji”15, 
spowodowany jest rosnącą niechęcią do modelu masowej produkcji żywności tanim 
kosztem na rzecz poszukiwania lokalnych, świeżych i dobrej jakości produktów, które są 
odzwierciedleniem danego miejsca. Czwarty trend, poruszający problem „wzrostu liczby 
konsumentów z różnych kultur”16, jest przyczyną imigracji, globalizacji i ekspansji internetu 
oraz telewizji. Trend doprowadził do tego, że niegdyś egzotyczne potrawy tracą swoją 
unikalność i stają się powszechnie dostępnymi oraz często spożywanymi poza miejscem 
pochodzenia potrawami o zmienionej recepturze. Ostatni trend, mówiący o wzroście „roli 
mediów i kulinarnych celebrytów”17, został zapoczątkowany w ostatnich latach, co zaowo-
cowało pojawieniem się programów telewizyjnych i magazynów poświęconych tematyce 
kulinarnej oraz wykreowaniem specjalistów kulinarnych, którzy kształtują nowe trendy 
żywieniowe, prezentują regionalną kuchnię i zachęcają do sięgania po produkty lokalne. 

Pojawienie się „mody na poszukiwanie smaków”, nie tylko w Europie, ale i na całym 
świecie, doprowadziło do powstania bogatej oferty opartej właśnie na turystyce kulinarnej, 
na którą składają się m.in. liczne szlaki, imprezy, obiekty czy przewodniki. Przykładem 
mogą być różnorodne szlaki kulinarne we Francji, jak chociażby w Alzacji Szlak Winny 
(mający 180 km) czy też Szlak Pstrąga, Smażonego Karpia, Sera oraz Czekolady, które 
rokrocznie przyciągają tłumy turystów pragnących ruszyć w poszukiwaniu niezwykłych 
smaków win, ryb bądź czekolady, czy też zasmakować słynnych na całym świecie serów 
pleśniowych18. W Polsce turystyka kulinarna dopiero się rozwija, ale i tu możemy znaleźć 
ciekawe szlaki, jak na przykład Szlak Owocowy w Małopolsce, pokazujący gospodarstwa, 
w których można dokonać degustacji i zakupu owoców lub innych lokalnych produktów 
oraz zapoznać się z technologią produkcji owoców i przetworów z nich19, czy Szlak Kuli-
narny „Śląskie Smaki”, oparty na restauracjach i lokalach gastronomicznych serwujących 

12 http://aboutourism.wordpress.com/tag/culinary-tourism/ [1.05.2014].
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Tur–info.pl, Trendy w turystyce kulinarnej, http://www.tur-info.pl/p/ak_id,32629,,jaroslaw_reczek,dyrektor_de-
partamentu_promocji,turystyki,sportu_i_wspolpracy.html [3.05.2014].
19 Polska Travel, Małopolski Szlak Owocowy, http://www.polska.travel/pl/szlaki-turystyczne-i-tematyczne/malo-
polski-szlak-owocowy/ [3.05.2014].
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tradycyjne dania regionalne (otrzymał w 2013 r. certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 
na „Najlepszy Produkt Turystyczny Roku 2013”20). 

Różnego rodzaju imprezy kulinarne, jak chociażby targi żywności czy festiwale kulinar-
ne, również cieszą się bardzo dużą popularnością wśród turystów. Przykładem może być 
Oktoberfest, czyli święto piwa organizowane od 1810 r., które przyciąga rocznie ponad 
sześciomilionowe21 rzesze miłośników zabawy i piwa z całego świata na słynną Łąkę 
Teresy (Theresienwiese) w Monachium22, festiwale: Zupy Rybnej w Livorno, Mozzarelli 
w Opi, Gęsiej Wątróbki w Budapeszcie, Pomidora w Buñol czy Festyn Moreli w Krems 
w Austrii23. Promowanie turystyki kulinarnej za pomocą różnorodnych imprez cieszy się 
w Polsce największą popularnością. Najczęściej są to imprezy kilkudniowe, podczas 
których uczestnicy mają możliwość nie tylko degustacji regionalnych specjałów, ale także 
często zakupu produktów, wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych, spotkaniach z lo-
kalnymi wytwórcami tradycyjnej żywności bądź autorami książek kulinarnych. Wydarzenia 
uzupełnione są różnorodnymi konkursami czy też zawodami mistrzów lub amatorów kuchni, 
które często dodatkowo połączone są z promocją kultury ludowej, np. w postaci występów 
zespołów folklorystycznych. Przykładami takich imprez, które dodatkowo otrzymały od 
Polskiej Organizacji Turystycznej prestiżowy certyfikat „Najlepszy Produkt Turystyczny” 
(przyznawany wyjątkowym atrakcjom w Polsce), są np. Małopolski Festiwal Smaku, odby-
wający się corocznie od 2005 r., którego ideą jest promowanie unikatowego dziedzictwa 
kulinarnego Małopolski poprzez degustacje i kiermasz lokalnych wyrobów oraz konkursy, 
w których miejscowi producenci żywności promują własne przysmaki kulinarne, a także 
Festiwal Wina w Zielonej Górze, promujący od 157 lat polskie tradycje i osiągnięcia winiar-
skie, oraz Międzynarodowe Targi Chleba w Jaworze, stwarzające możliwość degustacji 
świeżo wypieczonego chleba i zapoznania się z rzadko spotykanymi formami pieczywa24. 

Kolejną formą promocji turystyki kulinarnej, która dociekliwym turystom pozwala się 
zapoznać z historią oraz pochodzeniem bądź też samą produkcją różnorodnych potraw, 
produktów czy napitków, są obiekty poświęcone kulinariom w postaci muzeów, orygi-
nalnych lokali gastronomicznych oraz ścieżek turystycznych wyznaczonych na terenie 
zakładów produkcyjnych. Przykładem jest Muzeum Serowarstwa w Hittisau w Austrii, 
gdzie poza degustacją istnieje możliwość poznania historii produkcji sera na przestrzeni 
300 lat, Muzeum Czekolady w Kolonii w Niemczech (rycina 1), które prezentuje historię 
oraz metody wytwarzania czekolady, a także najstarszy w Kolonii, wciąż działający browar 
– Sünner Kölsch (rycina 2), w którym za 9,80 € od osoby można przyjrzeć się procesowi 
produkcji piwa, a na końcu zdegustować go wraz z niemieckimi przysmakami w postaci 
różnorodnych wędlin. W Polsce również nie brakuje tego typu miejsc, unikatowych na 
skalę europejską. Przykładem może być odznaczone certyfikatem „Najlepszy Produkt 

20 http://www.slaskiesmaki.pl/ [3.05.2014]. 
21 http://www.oktoberfest.de/de/ [3.05.2014].
22 http://www.bavaria-tours.pl/page/Oktoberfestinfo [3.05.2014].
23 National Geographic Polska, op. cit.
24 http://podroze.gazeta.pl/podroze/56,114158,12321760,Najlepszy_produkt_turystyczny_POT__turystyka_ku-
linarna,,JS.html#FS_JS [4.05.2014].
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Turystyczny” Żywe Muzeum Piernika w Toruniu, gdzie można skosztować wyrobów pier-
nikarskich oraz samodzielnie je wypiec, a także Karczma Warmińska w Gietrzwałdzie, 
która organizuje liczne imprezy kulinarne mające na celu promocję tradycji kulinarnych 
oraz oferuje możliwość skosztowania tradycyjnych smaków Warmii.

 Rycina 1. Imhoff – Muzeum Czekolady w Kolonii w Niemczech 

Źródło: fot. J. Geresz.

Rycina 2. Sünner Kölsch – Browar w Kolonii w Niemczech

Źródło: fot. J. Geresz.

Możliwości odkrywania kulinarnego świata są imponujące, nic więc dziwnego, że tury-
ści chcą część swoich doznań zabrać do domu. Jak powszechnie wiadomo, nieodłączną 
częścią rytuału podróżowania jest nie tylko smakowanie potraw, ale i kupowanie pamiątek 
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turystycznych, które stanowią namacalny dowód pobytu w danym miejscu, jednocześnie 
pozwalający przywoływać wspomnienia związane z podróżą25. Pamiątka jest produktem, 
do zakupu którego turystów nie trzeba namawiać, ponieważ coraz częściej poszukiwa-
ne są nie tylko pamiątki charakterystyczne dla odwiedzanego miejsca, ale i unikatowe, 
funkcjonalne produkty, pozwalające przywołać emocje i smaki, które chcemy zachować 
jak najdłużej. 

Rozwój i upowszechnianie się nowych form turystyki, w tym turystyki kulinarnej, stwarza 
możliwość kreowania innowacyjnych pamiątek turystycznych, opartych właśnie na ofercie 
gastronomicznej, które będą nie tylko kształtować pozytywny wizerunek miejsca, ale też 
same w sobie staną się produktem turystycznym. 

Celem artykułu jest analiza i klasyfikacja współcześnie dostępnych pamiątek turystycz-
nych, w tym pamiątek opartych na ofercie kulinarnej, oraz przedstawienie ich znaczenia 
w aspekcie promocji obszarów. Ponadto artykuł ma na celu prezentację przykładów pa-
miątki turystycznej opartej na regionalnych produktach spożywczych w Polsce i na świecie 
oraz ukazanie możliwości ich dalszego rozwoju. Założeniem przyjętym w badaniach jest 
uznanie pamiątki turystycznej za jedną z najlepszych form promocji regionu. 

Podstawowym problemem badawczym jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy 
i w jaki sposób kreowane są w Polsce pamiątki turystyczne oparte na gastronomii? W celu 
znalezienia odpowiedzi postawiono bardziej szczegółowe pytania badawcze:

 – Jakie cechy charakteryzują pamiątkę turystyczną?
 – Jakie miejsce w typologii pamiątek turystycznych zajmują pamiątki związane z kuli-

nariami?
 – Jakie są przykłady kulinarnych pamiątek turystycznych na świecie i w Polsce?
 – Jakie organizacje są odpowiedzialne za rozwój i promocję kulinarnej pamiątki tury-

stycznej?
 – Jakiego rodzaju pamiątki turystyczne są najczęściej wykorzystywane przez organizacje 

w promocji obszaru?
 – Czy pamiątka turystyczna jest stosowana jako narzędzie promocji?
 – Ile jest oraz jaka jest jakość dostępnych w Polsce pamiątek turystycznych, w tym 

pamiątek gastronomicznych? 
 – Jakie działania w zakresie promocji pamiątek turystycznych są podejmowane w Polsce? 

Uzyskanie odpowiedzi na pytania badawcze postawione w pracy wymagało zastosowa-
nia wielu technik badawczych wraz z odpowiednimi narzędziami badawczymi. Ich użycie 
pozwoliło uzyskać bardziej wiarygodne i dokładniejsze wyniki badań oraz sformułować 
wnioski, które wzajemnie się uzupełniają i weryfikują. W związku z tym badania zostały 
przeprowadzone w dwóch etapach. 

We wstępnej fazie badań zastosowano metodę obserwacji, która pomogła w planowym 
postrzeganiu badanego zjawiska, a następnie metodę analizy krytycznej źródeł pisanych, 
opartą na studiowaniu dokumentów oraz literatury poświęconej różnym aspektom tury-

25 M. Banaszkiewicz, Pamiątki turystyczne – w poszukiwaniu tożsamości, „Turystyka Kulturowa” 2011, nr 4, s. 4.
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styki. Ten etap pozwolił na przygotowanie typologii pamiątki turystycznej oraz wyłonienie 
organizacji i instytucji odpowiedzialnych za promocję turystyki w Polsce.

Drugi etap polegał na przeprowadzeniu badań empirycznych z wykorzystaniem kwe-
stionariusza ankiety, który rozesłano drogą elektroniczną do trzech wybranych grup: 
Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych (ROT i LOT), które wchodzą w skład 
trójstopniowego systemu promocji turystyki, oraz Oddziałów Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), uznawanego za najstarsze w Polsce stowarzy-
szenie skupiające turystów i krajoznawców, które jako jedyne w swoim statucie posiada 
wzmiankę na temat pamiątki turystycznej. Natomiast trzecią grupą badanych byli eksperci 
z dziedziny turystyki, do grona których zaliczono m.in. władze szkół i uczelni wyższych 
o profilu turystyka, dziekanów i prodziekanów wydziałów turystyki i rekreacji oraz na-
uczycieli akademickich wykładających zagadnienia związane z turystyką. Motywacją do 
zastosowania ankiety jako narzędzia w badaniach empirycznych był fakt, iż pozwala ona 
dotrzeć do dużej grupy odbiorców w tym samym czasie. Ponadto pozwala zebrać istotne 
informacje, opinie oraz poznać subiektywne doświadczenia badanych. Próbę badawczą, 
którą ostatecznie włączono do badań, stanowiło 58 organizacji (12 ROT-ów, 43-LOT-y oraz 
trzy organizacje, które odmówimy podania nazwy), 33 Oddziały PTTK oraz 66 ekspertów 
z 30 różnych szkół i uczelni wyższych w Polsce. 

Charakterystyka pamiątki turystycznej

W literaturze poświęconej zagadnieniom związanym z turystyką brakuje jednoznacznej 
definicji pamiątki turystycznej. Taka definicja nie występuje również w słownikach języka 
polskiego, angielskiego i niemieckiego. Można spotkać się jedynie z definicją samej 
pamiątki. W Słowniku języka polskiego z 1990 r., zwanego od miejsca druku Słownikiem 
warszawskim, który uznawany jest za thesaurusa, czyli słownik rejestrujący całe słownictwo 
języka narodowego, pamiątka posiada aż pięć znaczeń, które brzmią następująco: „(…) 
1. pamiętanie, pamięć czego, wspomnienie na co, o czym; (…) 2. upamiętnienie; znak 
pamięci, dowód pamiętania; (…) 3. przedmiot, znak przypominający to, co było; pomnik, 
szczątek, pozostałość; (…) 4. upominek, zadatek pamięci, przyjaźni, dar pamiątkowy; 
(…) 5. rzecz pamiętna, godna pamięci (…)”26. Pamiątka, według internetowego Słownika 
Wydawnictwa Naukowego PWN, to: „1. drobny przedmiot przypominający jakąś osobę, 
jakieś miejsce lub zdarzenie; 2. (dawniej) wspomnienie, pamięć o kimś lub o czymś”27.

W słownikach języka angielskiego pod hasłem „pamiątka” (ang. souvenir) można 
spotkać następujące definicje: „przedmiot, który kupujesz na wakacjach lub podczas 
szczególnych okazji, aby później przypomniał Ci o tych wydarzeniach”28 oraz „przedmiot, 
który trzymasz, aby przypomniał Ci o szczególnym wydarzeniu, w którym wziąłeś udział, 

26 Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 4, Nakład prenumeratorów, War-
szawa 1908, s. 42.
27 http://sjp.pwn.pl/slownik/2497752/pami%C4%85tka [6.05.2014]. 
28 Tłumaczenie własne na podstawie: Macmillan English Dictionary, Macmillan Education, London 2007, s. 1428 
– 1429 (Souvenir: something that you buy during a holiday or at a special event to remind you later of being there).
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lub miejscu, które odwiedziłeś”29. Natomiast w słownikach języka niemieckiego pamiątka 
(niem. das Souvenir) definiowana jest jako: „niewielki przedmiot, który przywozi się z po-
dróży i który ma o niej przypominać”30 lub „mały obiekt ku pamięci”31.

Biorąc pod uwagę brak jednoznacznie zdefiniowanego pojęcia pamiątki turystycznej, 
założono, że na potrzeby niniejszego artykułu zostanie przyjęta autorska definicja, która 
brzmi następująco: pamiątka turystyczna to produkt wysokiej jakości, kupowany przez 
turystę, wyjątkowy i charakterystyczny dla miejsca, które promuje. Zaprezentowana de-
finicja celowo ujmuje pamiątkę jako produkt, a ściślej: produkt turystyczny. Jak wynika 
z pojęcia samego produktu turystycznego32, pamiątka jest typem produktu o charakterze 
materialnego przedmiotu. W momencie gdy rozpatrujemy produkt turystyczny jak zbiór 
usług, przedmiotów i idei, pamiątka turystyczna będzie stanowiła w strukturze całego pro-
duktu turystycznego produkt poszerzony, gdyż jej zakup odbywa się zazwyczaj przy okazji 
korzystania z innych dóbr i usług, tj. produktu rzeczywistego33, ale też sama w sobie może 
być produktem turystycznym, w momencie kiedy pamiątka zostanie nabyta ze względu na 
swój np. funkcjonalny charakter. Przyjmuje się również, iż podstawowym celem pamiątki 
turystycznej są działania promocyjne, gdyż ma ona charakteryzować określony obszar, 
a więc promować go. W związku z tym pamiątka turystyczna jest zarówno produktem 
turystycznym, jak i narzędziem promocji. 

Żadna z definicji pamiątki turystycznej, poza wskazaniem motywów jej zakupu i okre-
śleniem jej jako przedmiotu, nie definiuje jednoznacznie, czym dokładnie jest lub może być 
pamiątka. Dlatego też, na podstawie różnych istniejących podziałów pamiątek turystycz-
nych i własnych doświadczeń związanych z podróżami, przedstawiono w tabeli 1 własną 
klasyfikację pamiątek turystycznych, która zakłada podział na pięć głównych kategorii:

 – produkty niebędące wyrobami lokalnymi (pamiątki użytkowe i pamiątki symbole) – 
różnorodne przedmioty posiadające zazwyczaj jakieś elementy charakterystyczne dla 
miejsca, w którym są sprzedawane, jednak nie wytwarzane w miejscu, które promują 
(są produkowane na masową skalę i sprowadzane najczęściej z Chin);

29 Tłumaczenie własne na podstawie: Longman Active Study Dictionary, Addison Wesley Longman, Edinburgh 
Gate 2000, s. 638 (Souvenir: an object that you keep to remind yourself of a special occasion or place that you 
have visited).
30 Tłumaczenie własne na podstawie: Großwörterbuch, Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt, Berlin und 
München 2003, s. 947 (Das Souvenir: ein meist kleiner Gegenstand, den man von einer Reise mitbringt und der 
einen an die Reise erinnern soll).
31 http://www.dwds.de/?kompakt=1&sh=1&qu=souvenir [6.05.2014], [Das Souvenir: Gegenstand zur Erinnerung (…)].
32 Produktowi turystycznemu przypisuje się dwojaki sens: węższy – oznacza wszystko, co turysta kupuje, oraz 
szerszy – wszystko, co turysta czyni w czasie podróży oraz w docelowym miejscu. Powszechnie uważa się, że 
istnieją trzy rodzaje produktów turystycznych: usługi – działania podejmowane w celu zaspokojenia określonej 
potrzeby lub potrzeb klienta i realizowane z udziałem klienta; dobra materialne, np. sprzęt turystyczny, obuwie, 
odzież, atlasy, przewodniki, prospekty, artykuły codziennej potrzeby, upominki/pamiątki turystyczne; idea. Często 
te trzy produkty są ze sobą połączone i tworzą jeden kompletny produkt turystyczny, który składa się z trzech 
obszarów: rdzenia produktu (np. zaspokojenie potrzeby wypoczynku, zwiedzanie interesującego miasta); pro-
duktu rzeczywistego – usługowa kompozycja o określonej strukturze i poziomie jakościowym (np. posiłki, noclegi, 
przeloty); produktu poszerzonego (np. dodatkowe wycieczki, bezpłatne ubezpieczenie): J. Altkorn, Marketing 
w turystyce, PWN, Warszawa 2006.
33 J. Altkorn, op. cit.
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 – pamiątki będące wyrobami lokalnymi – przedmioty wytwarzane przez lokalną ludność 
i przedsiębiorców, często w sposób tradycyjny, które nawiązują do lokalnej kultury;

 – produkty spożywcze (w szczególności regionalne produkty spożywcze) – zarówno na-
poje, jak i jedzenie, które są charakterystyczne dla odwiedzanego miejsca, nawiązujące 
często do tradycji i kultury regionu oraz wytwarzane zgodnie z oryginalną recepturą 
przez lokalną ludność i często niedostępne poza regionem, z którego pochodzą;

 – elementy środowiska naturalnego – przedmioty, które są częścią naturalnego krajo-
brazu odwiedzanego regionu;

 – inne (rzeczy posiadające cechy lub charakter pamiątki turystycznej) – przedmioty, 
które nie są elementami naturalnego środowiska, ale również nie zostały zakupione na 
straganach, tylko osobiście zebrane, ukradzione lub też przedmioty mające osobiste 
znaczenie i symbolizujące pamiątkę tylko dla jej posiadacza.

Tabela 1. Typologia pamiątek turystycznych 

TYP PAMIĄTKI PrZYKłADY

PAMIĄTKI UŻYTKOWE
(niebędące wyrobami lokalnymi)

artykuły papiernicze (długopisy, ołówki, kredki, 
notesy, gumki), piórniki, zakładki do ksią-
żek, zabawki, kosmetyki i perfumy, woreczki 
zapachowe, odzież, biżuteria, smycze, okulary, 
naczynia (kubki, szklanki, filiżanki, kieliszki, wa-
zony, talerze, popielniczki), podstawki, sztućce 
i przybory kuchenne, obrusy i serwety/serwetki, 
uchwyty na serwetki, pojemniki na przyprawy, 
pojemniki na kawę/herbatę, zaparzacze do 
kawy/herbaty, otwieracze do butelek, korkociągi, 
kosze na owoce/pieczywo, torby/torebki i plecaki 
(np. podróżne, na zakupy, na laptopa,), etui na 
telefon, obuwie, pendrive’y, maskotki, ręczniki, 
tace, fartuchy/rękawice/ścierki kuchenne, na-
parstki, puzderka i pudełka/kasetki, piersiówki, 
zapalniczki, karty do gry, szczoteczki do zębów, 
gwizdki, nakładki z ludowymi zdobieniami na 
tablicę rejestracyjną, poduszki itp.

PAMIĄTKI – SYMBOLE
(niebędące wyrobami lokalnymi)

figurki, statuetki, naklejki, naszywki i emblematy, 
kule, flagi, pocztówki, książki, poradniki, albumy, 
magnesy na lodówkę, kalendarze, dzwoneczki, 
obrazy, breloczki itp.

ELEMENTY ŚRODOWISKA NATURALNEGO bursztyny, muszle, kamienie, kwiaty, minerały, 
piasek z plaży itp.
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WYROBY LOKALNE
(bez produktów spożywczych)

odzież regionalna, obuwie, etui na telefon, toreb-
ki, torby na zakupy/laptopa, np. z filcu, poduszki, 
biżuteria, serwety, obrusy, figurki, ceramika 
(naczynia – miski, talerze, kubki, popielniczki, 
wazony, szklanki, kieliszki, szklanki, kufle, kubki, 
zegary, dzbanki, czajniki), akcesoria kuchen-
ne, zabawki, np. z drewna, maskotki, obrazy, 
sztućce z drewna, wyplatane kosze, puzderka 
i pudełka/kasetki z drewna lub gliny, wycinanki 
ludowe, ozdobne woreczki zapachowe itp.

PRODUKTY SPOŻYWCZE, W TYM 
W SZCZEGÓLNOŚCI REGIONALNE 
PRODUKTY SPOŻYWCZE

alkohole, wody i napoje, słodycze, sery, przy-
prawy, kawy, herbaty, miody, dżemy, bakalie, 
orzechy, zioła, oleje, makarony, ryże, pieczywo, 
kiełbasy i wędliny, ryby i owoce morza, warzywa 
i owoce – świeże/suszone/w słoikach/w pusz-
kach itp.

INNE – PRZEDMIOTY POSIADAJĄ-
CE CHARAKTER/CECHY PAMIĄTKI 
TURYSTYCZNEJ

butelki i puszki po napojach, etykiety po napo-
jach (w szczególności alkoholach), kapsle, fol-
dery i ulotki, autografy sławnych ludzi, przepisy, 
zdjęcia itp., rzeczy ukradzione: podkładki pod 
kufle do piwa, kubki, filiżanki, kufle, szklanki, 
sztućce z restauracji, np. z wygrawerowaną 
jej nazwą, karta menu, jak również woreczki 
z porcją cukru z nazwą restauracji/kawiarni/hote-
lu, torebki herbaty z nazwą restauracji/kawiarni/
hotelu itp.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Buczkowska, Local Food and Beverage Products As 
Important Tourist Souvenirs, „Turystyka Kulturowa” 2014, nr 1, s. 51–52; www.polskie-pamiatki.pl 
[13.05.2014] i http://folkstar.pl/ [14.05.2014]. 

Zaprezentowana w tabeli 1 typologia pamiątek turystycznych jest propozycją ich 
podziału pod względem sposobu wytwarzania i przeznaczenia. Nie jest możliwy podział 
pod względem sposobu wykorzystania przedmiotu, ponieważ jest on zależny od indywi-
dualnych preferencji każdego turysty. Nawet jeśli pamiątka została wyprodukowana do 
przeznaczenia użytkowego, może się stać dla nas symbolem, jeśli np. zamiast korzystać 
z zakupionego kubka, ustawimy go na półkę razem z innymi i będziemy podziwiać nasze 
trofeum jedynie zza szyby. Warto w tym miejscu zauważyć, że wśród przeprowadzonej 
typologii wyróżniono jako osobny rodzaj pamiątki turystycznej produkty spożywcze, w tym 
w szczególności regionalne produkty spożywcze, gdyż stanową one dość liczną grupę 
produktów dostępnych na rynku pamiątek.

Ponadto na podstawie przykładów pamiątek zaprezentowanych w tabeli warto za-
uważyć, że pamiątką turystyczną może się stać obecnie praktycznie wszystko, jeśli 
tylko odpowiednio dany przedmiot wypromujemy. Czasem wystarczy nawet na zwykłym 
przedmiocie codziennego użytku nakleić nazwę miasta/państwa i już można sprzedawać 
go jako pamiątkę turystyczną, jak chociażby sprzedawana w sklepie internetowym Pol-
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skie Pamiątki szczoteczka do zębów za 9,50 zł (rycina 3). Jednakże nasuwa się pytanie, 
czy takich właśnie pamiątek oczekują turyści, a przede wszystkim czy Polska lub też jej 
miasta bądź regiony chcą się w ten sposób reklamować i tak tworzyć swój wizerunek. 
Brak jakiegokolwiek nadzoru nad dystrybuowanymi pamiątkami może się przerodzić 
w antyreklamę danego miejsca. 

Rycina 3. Szczoteczka do zębów w postaci pamiątki turystycznej

Źródło: http://www.polskie-pamiatki.pl/rozne-pamiatki/szczoteczka-do-zebow.htm [13.05.2014].

Turyści są wręcz „zasypywani” pamiątkami z każdej strony. Niestety, jak zostało 
wspomniane, nie tylko jakość, ale i sama forma dostępnych obecnie na rynku pamiątek 
zachęca turystów do poszukiwania czegoś bardziej unikatowego i oryginalnego. Dlate-
go też coraz większa grupa osób sięga po pamiątki turystyczne oparte na kulinarnych 
specjałach, z których słynie odwiedzany region, gdyż według ich opinii taka forma pa-
miątki z podróży pozwala przywołać pozytywne wspomnienia, odczucia i smaki, a wręcz 
zachęca do ponownego odwiedzenia miejsca i zdecydowanie bardziej oddziałuje na 
zmysły niż breloczek czy koszulka34. Potwierdzają to wyniki uzyskane w badaniu „Apetyt 
na region”35, które wskazują, że ponad połowa turystów (67% respondentów) przywozi 
z podróży pamiątkę o charakterze regionalnego produktu spożywczego wytwarzanego 
przez lokalnych producentów. Najczęściej przywożone są produkty, które można dość 
łatwo przetransportować i te o stosunkowo długim terminie przydatności do spożycia, jak 
chociażby sery czy miód (rycina 4).

34 N. Campoy-Leffler, 10 Perfect Food Souvenirs, http://www.thedailymeal.com/10-perfect-food-souvenirs, 
[15.05.2014].
35 Badanie „Apetyt na region” przeprowadzono metodą wywiadów internetowych (CAWI) przez firmę ARC Rynek 
i Opinia oraz Citybell na początku września 2013 r. na ogólnopolskiej próbie 1026 osób (mieszkańcy miast powy-
żej 100 tys. mieszkańców, którzy w przeciągu ostatnich 24 miesięcy przynajmniej dwa razy wyjechali w celach 
turystycznych lub wypoczynkowych w Polskę): F. Frydrykiewicz, Turystyka kulinarna, czyli pizza kontra proziaki, 
http://www.rp.pl/artykul/1050300.html?p=2 [15.05.2014].
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Rycina 4. Najczęściej przywożone przez turystów z podróży produkty spożywcze

Źródło: http://www.rp.pl/artykul/1050300.html?p=2 [15.05.2014].

Coraz częściej pamiątka turystyczna oparta na regionalnych produktach spożywczych 
jest polecana jako najlepszy upominek z podróży dla najbliższych, ponieważ pozwala 
w większym stopniu podzielić się doznaniami, jakie przeżyliśmy w trakcie wojaży, niż tra-
dycyjne pamiątki w postaci np. figurek. Nicole Campoy-Lefler, autorka artykułu 10 Perfect 
Food Souvenirs (10 najlepszych pamiątek kulinarnych), za najlepsze pamiątki, które jej 
zdaniem idealnie odzwierciedlają odwiedzane miejsce, uważa: wino (białe z południowej 
Afryki i czerwone z Włoch oraz porto z Portugalii), czekoladki (Mast Brothers Chocolate 
w Nowym Jorku, Valrhona we Francji oraz Cotton Tree Chocolate z Belize), sycylijską sól 
morską z przyprawami z Toskanii (Essence of Chianti), przyprawy (ras el hanout z Ma-
roka, szafran z Hiszpanii i przyprawy z Oaxaca w Meksyku), lokalne trunki alkoholowe 
(rum z Karaibów, mezcal z Meksyku oraz burbon z Kentucky), kawę (Kostaryka, Hawaje, 
Kolumbia, Peru), syrop klonowy (Kanada i Vermont w Stanach Zjednoczonych), sól (fleur 
de sel z Brytanii, różowa sól himalajska, szara sól z Alzacji, indyjska czarna sól, sycylij-
ska sól morska oraz sól z Hawajów), sery (Parmigiano-Reggiano z Włoch) oraz lokalne 
słodycze (kaya z Singapuru, dulce de leche z Meksyku)36. Im produkt bardziej nawiązuje 
do kultury i tradycji danego regionu oraz wytwarzany jest przez miejscową ludność, tym 
lepiej, ponieważ to właśnie tego poszukują obecnie turyści, co regiony mogą wykorzystać 
do rozwoju przemysłu turystycznego.

36 N. Campoy-Leffler, op. cit.
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Przykładami zagranicznych pamiątek turystycznych opartych na kulinariach mogą być 
również przywożone z Indii przyprawy czy kolorowe cukierki zakupione w sklepiku przy 
wytwórni Svaneke Bolher (Bornholm) i piwo warzone według starych receptur w browa-
rze Bryghuset, mieszczącym się przy ww. wytwórni, które w formie pamiątki dla turystów 
pakowane jest w drewnianą lub kartonową skrzyneczkę37. 

Natomiast w Grecji ci, którzy z podróży chcieliby przywieźć pamiątkę turystyczną, a nie 
są zainteresowani biżuterią, porcelaną czy figurkami, mogą znaleźć różnorodne wyroby 
wytwarzane na wyspie – produkty regionalne. Szczególnie poleca się przywozić oliwę 
z oliwek, oliwki pakowane próżniowo, miód (słoiczki z samym miodem lub połączone np. 
z orzechami laskowymi czy migdałami) oraz wino i ouzo, które można kupić w przygoto-
wanych ozdobnych butelkach38. 

Z Czech warto przywieźć ze sobą uwielbianą przez Polaków czekoladę studencką, 
okrągłe andruty oraz wafelki zlaté oplatky. Często kupowanym jako pamiątka z pobytu 
jest również ser pleśniowy hermelín oraz czeskie knedliki w proszku, przyrządzone ze 
smażonego sera. Wśród alkoholi poleca się szczególnie beherovke, śliwowicę, absynt 
lub piwa typu pilzner (Czesi są producentami jednego z najlepszych na świecie rodzajów 
piwa)39. Przywożąc zza granicy kulinarne pamiątki turystyczne (szczególnie dotyczy to al-
koholu), trzeba zwrócić uwagę na limity ograniczające możliwość ich wwiezienia do Polski.

Również w Polsce można spotkać pamiątki turystyczne związane z gastronomią. 
Przykładem jest sękacz ze wsi Zańków (województwo lubelskie), który jako ciasto regio-
nalne znajduje się zawsze na stołach Polski Wschodniej podczas różnych uroczystości. 
Wypiekany jest według tradycyjnych receptur przekazywanych od pokoleń przy użyciu 
swojskich produktów i opakowywany w folię, dzięki której zachowa świeżość przez dwa 
miesiące. Sękacz można zamówić telefonicznie lub internetowo.

Produkty regionalne są w Polsce coraz częściej kupowane jako pamiątka z podró-
ży. Na Mazurach jako lokalne pamiątki przywozi się jedzenie – ryby w słoikach, kozie 
sery czy ciasta – tzw. kuch. Natomiast Częstochowska Organizacja Turystyczna oraz 
Klasztor Ojców Paulinów i Związek Gmin Jurajskich zachęcają do zakupu ciasteczek 
produkowanych przez firmę Consonni, które uzyskały wyróżnienie za oryginalny po-
mysł na promowanie miasta w konkursie organizowanym przez Polską Organizację 
Turystyczną „Pamiątka turystyczna z regionu” w kategorii: wytwory sztuki kulinarnej 
i regionalne przysmaki o unikalnej recepturze. Ciasteczka są pakowane po sześć sztuk 
w pudełko z poglądową mapą Częstochowy, dwoma widokówkami oraz zdjęciami cha-
rakterystycznych miejsc miasta40. 

Warto także zauważyć, że zakup pamiątek na straganach nie jest już jedyną możli-
wością ich nabycia. Powstają obecnie sklepy internetowe, w tym m.in. wspomniany już 

37 http://www.bornholm.modos.pl/kulinaria.html [23.05.2014].
38 http://www.przewodniki-online.pl/grecja/kreta/pamiatki.html [23.05.2014].
39 http://czechy.lovetotravel.pl/pamiatki_z_czech [24.05.2014].
40 http://www.consonni.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=58:wyr%C3%B3%C5%BCnienie-pami% 
C4%85tka-turystyczna-regionu&Itemid=152 [24.05.2014].
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powyżej sklep Polskie Pamiątki z siedzibą w Krakowie, który prowadzi również interne-
tową sprzedaż detaliczną pamiątek związanych z Polską oraz jej regionami/miastami 
(Bieszczady, Bydgoszcz, Gdańsk, Jelenia Góra, Kraków, Lublin, Malbork, Opole, Poznań, 
Rzeszów, Tarnów, Toruń, Wadowice, Warszawa, Wieliczka, Wrocław, Zakopane, Łódź, 
Śląsk, Szczecin, Szklarska Poręba) czy znanymi osobami (Chopin). Sprzedaż internetowa 
stwarza możliwość zakupu pamiątek, które przybliżą ojczyznę rodakom przebywającym 
w odległych krańcach globu. Pomimo iż producentem i dystrybutorem towarów znajdu-
jących się w ofercie sklepów jest polska firma Astral, to nie wyróżniono wśród nich ofert 
związanych z produktami spożywczymi. Można je natomiast znaleźć (w zaledwie kilku 
sztukach) w ofercie innego sklepu internetowego – Folkstar, w postaci herbat (mięto-
wych, malinowych), „krówek” (z Łowicza, kaszubskich) i konfitur (aronia, żurawina, malina 
z rumem) robionych według tradycyjnych receptur (rycina 5). Ponadto sklep prowadzi 
sprzedaż różnych upominków, od drobnych pamiątek w postaci gadżetów, po elementy 
wyposażenia domu z motywem polskiej sztuki ludowej, a także współpracuje z twórcami 
ludowymi z regionu łowickiego, którzy wytwarzają produkty zgodnie z tradycją i posiadają 
atesty Fundacji „Cepelia” oraz certyfikat oryginalności Folkstar. 

Rycina 5. Malinowa konfitura z rumem według tradycyjnej receptury

Źródło: http://folkstar.pl/pl,products,show,1518,1,Malinowa-konfitura-z-rumem-wg-tradycyjnej-receptury.
html [14.05.2014].

Wykorzystanie kulinarnej pamiątki turystycznej w promocji 
regionu

Pamiątka turystyczna jest produktem, który może być dla turystów nie tylko trofeum 
z podróży czy też upominkiem dla bliskich, ale także może się stać celem samej podróży, 
a co za tym idzie, również narzędziem promocji miejsca. Jednakże tylko odpowiednia 
i skuteczna promocja pamiątki turystycznej pozwala skorzystać z tych szerokich możliwo-
ści. Aby odnieść sukces na rynku turystycznym, należy rozpoznać potrzeby konsumenta 
i zaoferować we właściwym miejscu i czasie stosowny produkt turystyczny oraz zachęcić 
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potencjalnego konsumenta do dokonania zakupu, ponieważ sama atrakcyjność produk-
tu w wielu przypadkach nie wystarcza, aby go sprzedać41. System ten jest sposobem 
komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i określany jest jako system promocji, 
gdzie jednym z narzędzi komunikacji42 może być właśnie pamiątka turystyczna. Dlatego 
też tak ważne jest tworzenie i odpowiednie funkcjonowanie organizacji i instytucji, które 
będą odpowiedzialne za skuteczną promocję turystyki w Polsce, w tym również pamiątek 
kulinarnych, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. 

Zgodnie z dokumentem rządowym przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 26 wrze-
śnia 2008 r. – Kierunki rozwoju turystyki do 2015 r., uczestnikami systemu turystycznego 
w Polsce są następujące jednostki i organizacje:

 – Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności minister właściwy ds. turystyki;
 – Polska Organizacja Turystyczna wraz z Regionalnymi i Lokalnymi Organizacjami 

Turystycznymi;
 – samorząd terytorialny wszystkich szczebli oraz społeczności lokalne;
 – podmioty gospodarcze i ich zrzeszenia;
 – uczelnie oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność oświatową i eksperci;
 – organizacje pozarządowe43.

Natomiast nadrzędnym organem odpowiedzialnym za promocję Polski jako kraju 
atrakcyjnego turystycznie jest Polska Organizacja Turystyczna, która jako Narodowa 
Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną – agencją rządową, utworzoną 
w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej44. Po-
wołanie Polskiej Organizacji Turystycznej służyło stworzeniu w Polsce trójstopniowego 
systemu promocji turystycznej, którego elementami są organizacje funkcjonujące na 
szczeblu regionalnym (Regionalne Organizacje Turystyczne – 16) i lokalnym (Lokalne 
Organizacje Turystyczne – 138).

Z przeprowadzonych badań empirycznych wynika, że polskie organizacje, które są 
odpowiedzialne za promocję turystyki, postrzegają pamiątkę turystyczną jako skuteczne 
narzędzie promocji (rycina 6). Jednakże jedynie 5% ROT-ów i LOT-ów, 18% Oddziałów 

41 J. Altkorn, op. cit., s. 144–146.
42 Narzędziami komunikacji z rynkiem w szerokim ujęciu są wszystkie elementy kompozycji marketingowej (cena, 
produkt, kanały i formy sprzedaży, promocja), a ściślej mówiąc, różne sposoby bezpośredniego i pośredniego 
aktywizowania sprzedaży. Cały system promocji składa się z wielu elementów, ale generalnie wyróżnia się cztery 
główne: reklama – masowe przekazywanie informacji (np. telewizja, prasa, radio, internet, przesyłki pocztowe, pla-
katy, ulotki, foldery); propaganda gospodarcza – public relations, czyli kształtowanie stosunków firmy z otoczeniem 
(np. konferencje prasowe, relacje prasowe, wywiady w środkach masowego przekazu, wycieczki, pokazy filmowe, 
seminaria, sponsorowanie imprez); promocja osobista – nawiązanie osobistego kontaktu między sprzedającym 
a kupującym (np. sprzedaż w siedzibie firmy, sprzedaż poprzez przedstawicieli firmy odwiedzających nabywców, 
sprzedaż za pośrednictwem telefonów); promocja dodatkowa – wszystkie elementy promocji, które nie mieszczą 
się w ramach pozostałych elementów (np. konkursy, upominki, opusty cen, bezpłatne ubezpieczenie podróżnych, 
premiowanie stałych klientów, dodatkowe programy świąteczne, atrakcyjne lokaty usługowe): J. Altkorn, op. cit., 
s. 144–146.
43 Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku. Dokument Rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 
2008 roku, Warszawa 2008.
44 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej, Dz. U. z 1999, Nr 62, poz. 689 
z późn. zm.
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PTTK oraz 20% ekspertów wskazało, że pamiątki są bardzo skutecznym narzędziem pro-
mocji danego obszaru. Ponadto z badań wynika, że same organizacje w większości tylko 
czasami (ROT-y i LOT-y – 34%, Odziały PTTK – 39%) wykorzystują pamiątkę turystyczną 
w swoich działaniach promocyjnych, przy czym tylko 9% wykorzystuje ją bardzo często, 
a 19% ROT-ów i 24% Oddziałów PTTK deklaruje, że nigdy nie użyło jej w celu promocji 
regionu, a ponadto w zdecydowanej większości organizacje na ten cel przeznaczają tylko 
znikomą część swojego budżetu. 

Rycina 6. Opinia ekspertów i organizacji na temat skuteczności pamiątki jako narzędzia promocji
Źródło: opracowanie własne. 

Zdecydowana większość organizacji wykorzystuje pamiątki, które są w pełni, bądź 
też w znacznym stopniu charakterystyczne dla wybranego miejsca lub regionu – naj-
częściej są to pamiątki-symbole, które nie są wyrobami lokalnymi (rycina 7). Regionalne 
produkty spożywcze w opinii ROT-ów i LOT-ów znalazły się na trzecim miejscu pod 
względem stopnia ich wykorzystania, natomiast wśród Oddziałów PTTK wskazano, że 
są najrzadziej stosowanym narzędziem. Co ciekawe, zdecydowana większość organi-
zacji deklaruje, że producentami wykorzystywanych przez nich pamiątek są wytwórcy 
krajowi lub regionalni. 
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Rycina 7. Typy i rodzaje pamiątek turystycznych wykorzystywanych przez organizacje

Źródło: opracowanie własne. 

Niemal 70% organizacji zadeklarowało, że nie ma wpływu na jakość dostępnych obec-
nie pamiątek turystycznych i zdaniem zarówno organizacji, jak i ekspertów z dziedziny 
turystyki w większości charakteryzują się one przeciętną jakością. Wyjątek stanowią pa-
miątki należące do grupy wyrobów lokalnych i regionalnych produktów spożywczych, które 
postrzegane są jako produkty o wysokiej jakości. Wyniki badań wskazują, że wykorzystanie 
pamiątek kulinarnych może być istotnym elementem rozwoju i promocji obszaru, biorąc 
również pod uwagę zmieniające się potrzeby turystów, którzy poszukują coraz częściej 
produktów o najwyższej jakości.

Ponadto można się spotkać z różnorodnymi inicjatywami podejmowanymi przez orga-
nizacje w celu wypromowania skutecznej i atrakcyjnej pamiątki turystycznej. Do najpopu-
larniejszej inicjatywy należał konkurs „Turystyczna pamiątka z regionu”, organizowany od 
2003 do 2008 r. przez Polską Organizację Turystyczną wraz z Małopolską Organizacją 
Turystyczną. W 2009 r. konkurs zmienił formułę i nazwę („Pamiątka z Polski”), a głównym 
jego organizatorem została Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło. Natomiast 
Polska Organizacja Turystyczna wraz z Państwowym Muzeum Etnograficznym, Stowa-
rzyszeniem Twórców Ludowych, Związkiem Polskich Artystów Plastyków i Samorządem 
Województwa Mazowieckiego współpracowali przy jego organizacji. Celem konkursu 
„Turystyczna pamiątka z regionu”, organizowanego w latach 2003–2008, była popula-
ryzacja i wyróżnienie najbardziej atrakcyjnych i skutecznych marketingowo pamiątek 
symbolizujących regiony turystyczne Polski. Natomiast konkurs z 2009 r. miał na celu 
„pozyskanie nowych, ciekawych, dobrych wzorów pamiątkarskich stanowiących symbo-
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liczną pamiątkę z Polski”45. Zarówno konkurs na „Turystyczną pamiątkę z regionu”, jaki 
i konkurs na „Pamiątkę z Polski” skierowane były do artystów, wytwórców i animatorów 
kultury, samorządów terytorialnych i gospodarczych, instytucji i organizatorów przedsię-
wzięć, stowarzyszeń i fundacji, środków masowego komunikowania oraz wszystkich innych 
zainteresowanych tworzeniem turystycznych pamiątek w regionie, a w przypadku drugiego 
konkursu – pamiątek z Polski. W latach 2003–2008 nagrody w konkursie „Turystyczna 
pamiątka z regionu” przyznawane były w trzech kategoriach:

 – wyroby symbolizujące region, miejscowość lub lokalną tradycję;
 – artystyczne dzieła z lokalnym motywem;
 – wytwory sztuki kulinarnej i regionalne przysmaki o unikalnej recepturze.

Natomiast w konkursie „Pamiątka z Polski” nagrody przyznano w dwóch kategoriach:
 – tradycja – pamiątka czerpiąca z bogactwa kultury polskiej,
 – inspiracja – pamiątka odpowiadająca na aktualne trendy i tendencje współczesnego 

wzornictwa przemysłowego.
Idea konkursu „Pamiątka z Polski” opierała się na „twórczym podejściu do polskiego 

dziedzictwa kulturowego, zgodnie z aktualnymi trendami i tendencjami wzornictwa i sztuki 
użytkowej”46. Ponadto regulamin ostatniego konkursu informował, iż pamiątka powinna 
łączyć w sobie tradycyjne elementy i wzory polskiej kultury z współczesną formą, a wzory 
pamiątkarskie powinny promować Polskę, nawiązywać do bogactwa i tradycji polskiej 
kultury, wzbudzać zainteresowanie kulturą polską, mieć niepowtarzalny charakter, być 
funkcjonalne i niewielkie gabarytowo oraz umożliwić podjęcie produkcji masowej47. Niestety 
od 2010 r. konkurs nie jest już organizowany. 

Możliwość wypromowania za pomocą konkursów jedynej w swoim rodzaju pamiątki 
turystycznej, która będzie zarówno skutecznie budowała pozytywny wizerunek miejsca, 
jak i w wyjątkowy sposób je charakteryzowała, nawiązując do tradycji kulturowej miejsca, 
została dostrzeżona również na poziomie lokalnym i regionalnym, czego dowodem są 
różnorodne inicjatywy podejmowane przez organizacje, jak np. „Pamiątka turystyczna 
z Koszalina”48, „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”49 czy „Pamiątka z Podkarpackiego50”. 
Niestety konkursy związane bezpośrednio z promocją kulinarnych pamiątek nie są orga-
nizowane, jednakże warto zauważyć, że podejmowane są różnorodne inicjatywy mające 
na celu promocję produktów i potraw specyficznych dla dziedzictwa kulinarnego regionu 
lub zebranie unikatowych przepisów kulinarnych, np. konkurs „Smaki Warmii, Mazur oraz 
Powiśla na stołach Europy”51, czy też projekty skupiające i integrujące branżę gastrono-

45 Regulamin konkursu „Pamiątka z Polski” dostępny jest na oficjalnym portalu internetowym Fundacji „Cepelia” 
Polska Sztuka i Rękodzieło – http://cepelia.pl/wydarzenia/konkurs/regulamin/ [24.05.2014].
46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 http://ekoszalin.pl/index.php/artykul/6156-Zaprojektuj-pamiatke-z-Koszalina [25.05.2014].
49 http://mojemazury.pl/70438,Pamiatka-turystyczna-pilnie-poszukiwana.html#axzz35mKVxfIn [26.05.2014].
50 www.muzeumkolbuszowa.pl/aktualnosci/210-pamiatka-turystyczna-z-podkarpackiego-konkurs [26.05.2014].
51 www.warmia.mazury.pl/pl/turystyka/programy-i-projekty/pamiatka-regionu/279-wrota-warmii-i-mazur/turystyka/
dziedzictwo-kulinarne [28.05.2014].
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miczną, jak chociażby „Gdańsk Pomorskie Culinary Prestige”52, które mogą posłużyć jako 
miejsca do tworzenia oraz promowania również pamiątek kulinarnych. 

Podsumowanie

Dynamiczny rozwój turystyki stwarza dużo możliwości na wielu płaszczyznach zarów-
no dla przedsiębiorców turystycznych, mieszkańców, jak i władz terytorialnych. Według 
założeń polityki strukturalnej Unii Europejskiej na lata 2007–2013 jedną z dziedzin, która 
miała pierwszorzędne znaczenie dla rozwoju wielu europejskich regionów, jest właśnie 
turystyka. Uważa się, że infrastruktura stworzona dla celów turystyki przyczynia się do 
lokalnego rozwoju oraz powstawania i utrzymania miejsc pracy nawet na obszarach 
przeżywających upadek działalności przemysłowej lub rolniczej bądź przechodzących 
proces rewitalizacji miast. 

Jednakże skuteczny rozwój turystyki wymaga nie tylko odpowiedniego nakładu finan-
sowego, ale także skutecznej promocji na arenie krajowej i międzynarodowej, opartej na 
innowacyjnych pomysłach, która może pozwolić na wypromowanie kolejnych ciekawych 
form spędzania urlopu. W tym celu powoływane są odpowiednie naczelne organizacje 
i instytucje, które odpowiedzialne są za kierowanie działalnością promocyjną oraz współ-
pracę w tym zakresie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami, jak również instytucjami. 
Skuteczna promocja wymaga posługiwania się odpowiednimi i zarazem skutecznymi 
narzędziami oraz formami promocji.

Jednym z narzędzi promocji może być kulinarna pamiątka turystyczna. Zarówno 
spożywanie posiłków opartych na degustacji unikatowych dań kuchni regionalnej, jak 
i kupowanie pamiątek jest nieodłączną częścią rytuału podróżowania – można powiedzieć, 
że od zawsze. Jedzenie jest podstawowym elementem podróży, bez którego nie może 
się obyć żaden turysta z przyczyn chociażby natury fizjologicznej. Natomiast pamiątki 
turystyczne stanowią namacalny dowód pobytu w danym miejscu, który jednocześnie 
pozwala przywoływać pozytywne wspomnienia związane z podróżą, jak również smaki 
– w przypadku kulinarnej pamiątki turystycznej. Dlatego też do korzystania z usług ga-
stronomicznych i zakupu pamiątek turystów nie trzeba namawiać, a połączenie ze sobą 
obu produktów daje szerokie możliwości. Pamiątka turystyczna pełni jednocześnie dwie 
funkcje: jako narzędzie promocji pozwala kształtować wizerunek miejsca, czyli promować 
inny produkt turystyczny, ale też sama w sobie jest produktem turystycznym, ponieważ 
pamiątka może zostać nabyta ze względu na swój funkcjonalny charakter, jak chociażby 
kulinarna pamiątka turystyczna.

Obecnie turyści mają do wyboru bardzo dużą liczbę różnorodnych pamiątek, niestety 
w większości o przeciętnej lub nawet niskiej jakości. Jednakże przeprowadzone badania 
pokazują, że najchętniej decydują się na zakup produktów spożywczych wytwarzanych 
przez lokalnych producentów, które postrzegane są jako produkty o wysokiej jakości 

52 http://m.trojmiasto.pl/news/Gdansk-Culinary-Prestige-odpowiedz-na-kulinarny-trend-w-turystyce-n78394.html 
[28.05.2014].
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i są nabywane ze względu na swój wyjątkowy charakter. Taki stan rzeczy oraz bogata 
i nieustannie rozwijająca się oferta turystyki kulinarnej otwiera przed branżą turystyczną 
ogromne możliwości wykorzystania kulinarnej pamiątki turystycznej jako narzędzia pro-
mocji miejsca, jak również kreowania atrakcyjnych produktów turystycznych. Podjęcie 
działań przez organizacje odpowiedzialne za promocję turystyczną w tym zakresie oraz 
ustanowienie regulacji w kwestii dystrybucji i sprzedaży mogłoby się przyczynić do ogól-
nej poprawy jakości dostępnych na rynku pamiątek i pomogłoby w wyeliminowaniu tych, 
które chociażby poprzez swoją formę działają jako antyreklama dla wizerunku miejsca.

Polska ma potencjał do wykorzystania kulinarnych pamiątek turystycznych w rozwoju 
obszaru. Świadczy o tym m.in. liczba certyfikowanych produktów gastronomicznych o wy-
sokiej jakości, które coraz częściej są kupowane przez turystów przy okazji odwiedzenia 
danego miejsca. Interesującymi pamiątkami turystycznymi, opartymi na kulinariach, mogą 
stać się właśnie te produkty, które zostały wyróżnione specjalną ochroną i certyfikatami, 
m.in. przez Unię Europejską. Chodzi tutaj przede wszystkim o 36 produktów polskich 
(zarejestrowanych w 2014 r.) zaliczanych do jednej z trzech kategorii53: Chroniona Nazwa 
Pochodzenia (np. oscypek, bryndza podhalańska, miód z Sejneńszczyzny), Chronione 
Oznaczenie Geograficzne (m.in. ser koryciński swojski, miód kurpiowski, suska sechlońska, 
kiełbasa lisiecka) czy Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (np. miody pitne, kiełbasa 
jałowcowa). Podane powyżej przykłady produktów kulinarnych są chętnie kupowane przez 
turystów, dlatego też stanowią doskonałą podstawę do wykorzystania ich w promocji re-
gionu oraz zbudowania w oparciu o nie wizerunku danego obszaru. Dużą szansą rozwoju 
nowych produktów turystycznych, stanowiących jednocześnie swoistą pamiątkę z podróży, 
mogą być produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych, opracowaną przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajduje się na niej 1239 produktów podzielonych na 
kilka grup, m.in. wyroby piekarnicze i cukiernicze, produkty mięsne54. Stanowi to duży 
potencjał, szczególnie dla województwa podkarpackiego, w którym zarejestrowanych jest 
najwięcej takich produktów.

Kulinarna pamiątka turystyczna jest więc produktem o szerokim spektrum możliwości 
wykorzystania, jednakże tylko skuteczna jej promocja oraz właściwe posłużenie się nią 
pozwala wyeksploatować ją w pełni, ale wymaga to większego niż obecnie zaintereso-
wania organizacji odpowiedzialnych za promocję turystyki w kraju i za granicą rynkiem 
pamiątek turystycznych.

53 www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne [23.04.2014].
54 Dane na dzień 20.04.2014 r. – www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne 
[23.04.2014].
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Streszczenie

Problematyka niniejszego artykułu dotyczy badań prowadzonych w obrębie rynku pamiątek 
turystycznych. Pamiątka turystyczna jest najbardziej powszechnym i najłatwiej dostępnym 
produktem promującym obszar, do zakupu której wcale nie trzeba podróżnych namawiać, po-
nieważ stanowi ona dla nich namacalne potwierdzenie bycia w danym miejscu. Rozwój i upo-
wszechnianie się nowych form turystyki, jak chociażby turystyki kulinarnej, stwarza możliwość 
kreowania innowacyjnych pamiątek turystycznych, opartych właśnie na ofercie gastronomicznej, 
które będą nie tylko kształtować pozytywny wizerunek miejsca, ale też same w sobie staną się 
produktem turystycznym. 
Celem artykułu jest analiza i klasyfikacja współcześnie dostępnych pamiątek turystycznych, w tym 
opartych na ofercie kulinarnej, oraz przedstawienie ich roli w kontekście promocji obszarów. Po-
nadto artykuł ma na celu prezentację przykładów pamiątki turystycznej opartej na regionalnych 
produktach spożywczych w Polsce i na świecie oraz ukazanie możliwości ich dalszego rozwoju. 
Założeniem przyjętym w badaniach jest uznanie pamiątki turystycznej za jedną z najlepszych 
form promocji regionu.

Słowa kluczowe: turystyka kulinarna, pamiątka turystyczna, typologia pamiątek turystycznych, 
kulinarna pamiątka turystyczna, Regionalne Organizacje Turystyczne, Lokalne Organizacje 
Turystyczne, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
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Abstract

The problematic aspects of this topic pertain to the research conducted in market of tourist sou-
venirs. Tourist Souvenir is the most common and most easily accessible product that promotes 
the area and also you do not need to persuade travelers to purchase it, because it is a comple-
ment to their travel through tangible confirmation of being in a particular place. Development 
and dissemination of new forms of tourism, like the culinary tourism, creates the opportunity to 
make innovative tourist souvenirs exactly based on that kind of tourism that will not only build 
a positive image of the area, but also themselves become a tourist product.
The purpose of this article is to analyze and classify currently available tourist souvenirs includ-
ing those based on the culinary offer and to present their role and importance in the aspect of 
promotion areas. In addition, the article aims to present examples of tourist souvenirs based 
on regional food products in Poland and in the world, and to show possibilities for their further 
development. The assumption adopted in the study is the recognition of tourist souvenirs as one 
of the best forms of promotion of the region.

Keywords: culinary tourism, tourist souvenir, typology of tourist souvenirs, culinary tourist sou-
venir, Regional Tourist Organizations, Local Tourist Organizations, Polish Tourist and Sightseeing 
Society
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JAnuSZ LESZEK SoKół
Politechnika Białostocka

Kuchnia podlasKa jaKo czynniK rozwoju turystyKi 
w regionie 

PODLASIE CUISINE AS A fACTOR Of TOURISm DEvELOPmENT IN ThE 
REgION

Wstęp

Żywienie i usługi gastronomiczne zajmują bardzo ważne miejsce w każdej formie 
turystyki. Szacuje się, że 10–15% ogółu turystów to osoby zainteresowane wyłącznie 
dobrą, autentyczną, tradycyjną czy regionalną kuchnią1. Kuchnia regionalna cechuje się 
prostotą, a o niepowtarzalnym smaku potraw decyduje surowiec, który jest wytwarzany 
w naturalnym, niezanieczyszczonym środowisku, oraz tradycyjne sposoby przetwarzania 
żywności2.

Turyści często pokonują duże odległości tylko po to, aby skosztować różnych kuli-
narnych „wizytówek” regionu. I tak też jest w województwie podlaskim, w którym kuchnia 
charakteryzuje się szerokim asortymentem potraw regionalnych z zastosowaniem takich 
surowców, jak: mąka, kasze, ziemniaki, mięsa i wiele innych. Najbardziej znanymi po-
trawami tej niepowtarzalnej kuchni są kartacze, babka i kiszka ziemniaczana, kindziuk, 
sękacz i wiele innych.

Celem pracy była ocena atrakcyjności kuchni podlaskiej i jej znaczenia dla rozwoju tury-
styki i rozpoznawalności tego regionu. Oceny dokonano na podstawie badań ankietowych 
przeprowadzonych na respondentach spoza województwa podlaskiego, przebywających 
gościnnie bądź jako turyści w stolicy Podlasia w Białymstoku. 

Przegląd literatury

Kuchnia podlaska

Niepowtarzalny smak kuchni Podlasia wynika z mieszanki kultur oraz różnorodności 
tradycji kulinarnych skupionych w województwie. Sama stolica województwa do II wojny 
światowej była mozaiką kultur. Zarówno w samym mieście, jak i regionie oprócz Polaków 

1 T. Jędrusiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008, s. 89.
2 B. Ogrodowska, Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne. Ocalić od zapomnienia, Sport i Turystyka–Muza, War-
szawa 2005, s. 25.
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zamieszkiwali Rosjanie, Litwini, Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Macedoń-
czycy i Romowie. Dzięki temu każda narodowość w mniejszym lub większym stopniu 
wzbogaciła lokalną kuchnię swoimi narodowymi potrawami3. I tak, po narodowości litewskiej 
zostały kartacze, zwane inaczej cepelinami, chłodnik po litewsku, soczewiaki, kindziuk, 
kumpia, czy też sękacz – ciasto przypominające pień drzewa pełen sęków, który stał się 
symbolem pogranicza litewsko-polskiego. Dzięki Rosjanom w kuchni Podlasia zawitał 
kwas chlebowy oraz bliny. Po kuchni tatarskiej w podlaskim jadłospisie pozostały: piere-
kaczewnik, czeburaki oraz kołduny-pierożki – nadziewane mięsem z dodatkiem cebuli, 
czosnku i majeranku. Niemcy zostawili tu kiszkę ziemniaczaną, z kolei Żydzi – babkę 
ziemniaczaną. Ci ostatni pozostawili też ciekawą drożdżówkę z cebulą posypaną ma-
kiem, nazywaną białysem. Goszczące powszechnie na stołach Podlasia różnego rodzaju 
pierogi i placki ziemniaczane to pozostałości po Białorusinach. Macedończycy natomiast 
wzbogacili kuchnię regionalną województwa w biały, musujący, lecz bezalkoholowy napój 
przyrządzany z kaszy jaglanej, zwany buzą4.

Z napojów województwo podlaskie może się pochwalić piwem warzonym na skraju 
Puszczy Białowieskiej, które pod nazwą „Żubr” jest już rozpoznawane w całej Polsce, oraz 
„Żubrówką” – aromatyczną wódką ziołową, sporządzaną na bazie spirytusu i turówki wonnej 
– gatunku trawy nazywanej potocznie „żubrówką”, rosnącej w lasach Puszczy Białowieskiej5.

Szczególnymi produktami kuchni Podlasia są ciasta: wcześniej wspomniany sękacz 
oraz korowaj – ciasto drożdżowe w kształcie walca, ozdobione warkoczem i gąskami (hu-
skami) – ptaszkami z drożdżowego ciasta. Na korowaju umieszcza się elementy mające 
swoją symbolikę. Warkocz (po obwodzie ciasta, składający się z trzech wałeczków) to 
symbol dziewictwa panny młodej, gąski (8–14 sztuk), kłosy (4 sztuki) miały wróżyć bogac-
two młodej parze, gniazdo zaś (które jest umieszczane na środku ciasta) symbolizowało 
powstanie nowej rodziny. Innym słodkim produktem jest mrowisko, które wyglądem przy-
pomina kopiec (choinkę). Ułożone jest z cieniutkich faworków różnego kształtu, smażonych 
w głębokim tłuszczu. Całość jest polewana miodem, posypywana makiem i rodzynkami6. 

Litwinom zawdzięczamy rarytas będący wędliną – jest to kindziuk, co oznacza „żo-
łądek”. Są to kawałki surowej lub podwędzanej szynki i słoniny ściśle zapakowane do 
wieprzowego pęcherza7.

Wśród produktów mlecznych w Podlaskiem możemy spotkać takie produkty, jak: ser 
swojski z Korycina, ser dojrzewający z Wiżajn czy ser narwiański podpuszczkowy z mleka 
czerwonej krowy8.

3 Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Informator turystyczny województwa podlaskiego, Białystok 
2011, s. 22.
4 Ibidem, s. 22.
5 Ibidem, s. 23.
6 M. Bajda-Gołębiewska, Atrakcyjność kuchni regionalnej województwa podlaskiego, [w:] Regionalne aspekty 
rozwoju turystyki, red. M. Jalinik, Ekopress, Białystok 2006, s. 140.
7 Ibidem, s. 141.
8 E. Czarniecka-Skubina, J. Kalata, Kuchnia regionalna jako produkt turystyczny na przykładzie Podlasia. Kon-
kurencyjność produktów turystycznych, red. M. Jalinik, Oficyna Wyd. PB, Białystok 2009, s. 98.
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Podsumowując, kuchnia podlaska charakteryzuje się potrawami z mąki, kasz, ziemnia-
ków i mięsa wieprzowego. Potrawy te często są kraszone słoniną i smażone na smalcu. 
Często wykorzystuje się do ich przygotowania rośliny strączkowe, jaja, marchew, pietrusz-
kę, cebulę, kapustę i ogórki (często w postaci kwaszonej) oraz grzyby9. Tak więc kuchnia 
podlaska może stwarzać szansę rozwoju regionu, stając się wyróżnikiem obszaru poprzez 
wykorzystywanie jego niepowtarzalnego smaku i charakteru10.

Wybrane produkty tradycyjne województwa podlaskiego

W województwie podlaskim obecnie jest zatwierdzonych 48 produktów regionalnych 
i lokalnych wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych, wśród nich 10 produktów mlecz-
nych, pięć produktów mięsnych, jeden produkt rybołówstwa, cztery produkty zakwalifiko-
wane do kategorii owoce i warzywa oraz osiem wyrobów piekarniczych i cukierniczych. 
Podlaskie może być dumne z trzech wyjątkowych miodów oraz 10 gotowych wyrobów, 
które stanowią wizytówkę podlaskiej kuchni regionalnej. Oprócz tego na listę wpisano trzy 
napoje i trzy inne produkty, a do tego jeden produkt z kategorii olei i tłuszczów11.

Pierwszym sztandarowym produktem jest potrawa tania i prosta, czyli babka ziem-
niaczana. Składa się ona z tartych ziemniaków, podsmażonej słoniny, lub także boczku, 
mąki, jajek oraz cebuli. Takie ciasto wlewa się do blachy i piecze przez około półtorej 
godziny w piekarniku. Następnie podaje się w prostokątnych, rumianych porcjach. Dobrze 
przyrządzona babka ziemniaczana ma chrupiącą skórkę z wierzchu oraz lekko klejącą 
się konsystencję. Na Podlasiu jest ona najpopularniejszą potrawą i przedmiotem licznych 
eksperymentów, dlatego też babkę ziemniaczaną serwuje się w różnorodnych postaciach, 
podaje się z wieloma rodzajami sosów i dodatków, można jej spróbować w wielu punktach 
gastronomicznych na terenie województwa podlaskiego. Na liście produktów tradycyjnych 
istnieje od 2005 r.12

Podobną potrawą, bo wytwarzaną z ziemniaków, jest kiszka ziemniaczana. Składa 
się ona z tartych ziemniaków, delikatnie odsączonych, z dodatkiem różnorodnych kasz, 
najczęściej gryczanej. Cała masa jest umieszczona w jelicie wieprzowym, uprzednio sta-
rannie oczyszczonym. Kiszkę piecze się w dobrze nagrzanym piecu przez około jedną 
godzinę. Ważnym aspektem tego procesu jest zabezpieczenie przed popękaniem jelita 
w trakcie pieczenia – w tym celu przed włożeniem do pieca trzeba kiszkę delikatnie nakłuć. 
Kiszka z pieca wychodzi jędrna i z rumianą, chrupiącą skórką. Podawana jest najczęściej 
z zasmażką powstałą z boczku i cebuli. Na liście jest od 2005 r.13

Kartacze są jedną z najpopularniejszych potraw województwa podlaskiego, przejęto je 
z kuchni litewskiej. Kartacze formułowane są z masy ziemniaczanej, a w środku znajduje 
się nadzienie z mięsa mielonego. Wedle uznania kartacze są nadziewane również innymi 

9 A. Kałłajtis-Dołowy, Jadłospis kuchni staropolskiej i regionalnej, [w:] Agroturystyka, red. U. Świetlikowska, Fapa, 
Warszawa 2000, s. 40.
10 E. Czarniecka-Skubina, J. Kalata, op. cit., s. 98.
11 www.minrol.gov.pl [12.04.2015].
12 Ibidem.
13 Ibidem.
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produktami, takimi jak: kiszona kapusta i grzyby. Kartacze charakteryzują się podłużnym, 
owalnym kształtem. Gotuje się je i podaje na gorąco, polane tłuszczem ze smażonymi 
skwarkami i cebulą. Pomimo że danie to uznaje się za ciężkostrawne, to jednak cieszy się 
ono nieustającym zainteresowaniem wszystkich odwiedzających województwo podlaskie. 
Obecnie podaje się je turystom jako lokalną atrakcję kulinarną. Na liście widnieją od 2005 r.

Innym produktem godnym uwagi jest kindziuk. To tradycyjna, typowa dla kuchni litew-
skiej wędlina, której nazwa w języku litewskim brzmi skilandis lub kindzukas. Jest to rodzaj 
potrawy z wieprzowiny, którą nadziewa się żołądek, a potem wędzi. Do wędzenia używa 
się wyłącznie drzewa pochodzącego z czystych, podlaskich lasów. Produkt wciągnięty 
został na listę w 2005 r.14

Pierekaczewnik to świąteczna potrawa tatarska. Składa się z wielu bardzo cienkich 
warstw ciasta, które są przekładane farszem z baraniny, wołowiny, sera czy masy jabłkowej. 
Specyfiką tego produktu jest jego wielowarstwowość, cała sztuka poprawnego uzyskania 
produktu leży w bardzo cienko rozwałkowanym i rozciąganym cieście. Ciasto przekładane 
wieloma warstwami i zwinięte w rulon powoduje, że produkt w przekroju ma specyficzny 
wygląd. Najczęściej podawany jest na ciepło, dlatego jego poszczególne warstwy roz-
dzielają się i są chrupiące. Bardzo pracochłonna receptura sprawia, iż sporządza się go 
rzadko, obecnie można spotkać ten produkt w tatarskich kwaterach agroturystycznych. 
Produkt ten znalazł się na liście produktów tradycyjnych w 2005 r.15

Sękacz sejneński to ciasto w kształcie stożka z bardzo charakterystycznymi sękami 
na zewnątrz. Swoje cechy zawdzięcza specyficznej metodzie produkcji, polegającej na 
zastosowaniu do wypieku poziomego wałka, na który nalewane jest warstwami ciasto. 
Został wpisany na listę produktów tradycyjnych w 2006 r. Ciasto to kroi się warstwami od 
góry, a uzyskane porcje przypominają kręgi16.

Mrowisko jest produktem wpisanym na listę produktów tradycyjnych w 2006 r. Przywę-
drowało z terenów litewskich, jest przyrządzane głównie na szczególne okazje, a sama 
tradycja przyrządzania jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Swoim wyglądem 
przypomina kopiec złożony z cienkich, nieregularnie uformowanych w kształty faworków, 
całość jest polewana miodem oraz posypywana rodzynkami i makiem, co przypomina 
biegające mrówki17,18. 

Ser Koryciński „Swojski” wytwarzany jest z mleka krowiego. Charakterystyczne kształty 
sera są uzależnione od kształtu cedzaka. Ser wygląda jak spłaszczona kula o eliptycznym 
przekroju z dużą ilością dziur o różnej wielkości i kształcie, a sama powierzchnia jest kar-
bowana. Waga nie przekracza czterech kilogramów. Konsystencja sera jest gąbczasta, 
która twardnieje wraz z okresem leżakowania. Smak ma łagodnośmietankowy z lekkim 

14 Z. Kurzowa, Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI–XX w., PWN, Kraków 1993, 
s. 370.
15 www.minrol.gov.pl [12.04.2015].
16 Ibidem.
17 J. Uginčienė, Žemaičių valgiai, Mintis, Wilno 1977, s. 119.
18 M. Ambrosiewicz, J. Kozakiewicz, Szlakiem polsko-litewskich tradycji kulinarnych, Starostwo Powiatowe 
w Sejnach, Sejny 2006.
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posmakiem soli, albo też pikantny; zależy on również od okresu leżakowania. Barwa war-
stwy zewnętrznej i wewnętrznej jest kremowo-żółta. Cechą wspólną serów korycińskich 
jest wytwarzanie ich tradycyjnym sposobem, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. 
Produkt wpisany został na listę w 2005 r.19

Badania własne

Materiał i metody 

Badania miały charakter sondażu diagnostycznego. Przeprowadzono je metodą an-
kietową w sierpniu 2014 r. na 100-osobowej próbie konsumentów znanych lokali ga-
stronomicznych Białegostoku, serwujących szeroki wybór dań kuchni podlaskiej. Próbę 
badawczą stanowiły wyłącznie osoby spoza województwa podlaskiego, przebywające 
gościnnie bądź jako turyści w mieście Białystok lub jego otoczeniu. Ankiety wypełniano 
na miejscu w lokalach gastronomicznych. Składały się one z pytań zamkniętych jedno- 
i wielokrotnego wyboru.

Kwestionariusz ankiety zawierał również metryczkę, która określała płeć, grupę wieko-
wą ankietowanych, miejsce zamieszkania, wynagrodzenie oraz wykształcenie. Wszyscy 
ankietowani zostali poinformowani o celu przeprowadzenia badań, a także o ich anoni-
mowości. 

Wśród respondentów kobiet było 60%, a mężczyzn – 40%. Największą grupę badanych 
stanowiły osoby w przedziale wiekowym 18–40 lat (60%), a następnie 41–60 lat (29%). 
Osoby powyżej 60 lat stanowiły zaledwie 11%. 

Z ocenianych najwyższy odsetek stanowili mieszkańcy województwa mazowieckiego 
(36%). Inne województwa reprezentowane były w znacznie mniejszym stopniu: wojewódz-
two lubelskie – 14%, warmińsko-mazurskie – 11%, śląskie, dolnośląskie i kujawsko-po-
morskie po 5%, wielkopolskie – 4% oraz łódzkie, wielkopolskie i podkarpackie – po 2%. 
Wśród respondentów znalazło się też 14% osób z zagranicy, w tym z Białorusi – pięć 
osób, z Litwy – trzy osoby, z Czech, Niemiec i Włoch – po dwie osoby. 

Wśród respondentów krajowych najwięcej, bo aż 36%, było osób, których dochody 
kształtowały się na poziomie średniej krajowej, 28% z nich stwierdziło, że ich wynagro-
dzenie wynosi poniżej średniej krajowej, niewiele mniej (25%) respondentów byli to ludzie 
zarabiający powyżej średniej krajowej. Najmniejszą grupę stanowili badani zarabiający 
znacznie więcej, niż wynosi średnia krajowa (11% ankietowanych). 

Co do poziomu wykształcenia, najwięcej respondentów wskazało w ankiecie wykształ-
cenie wyższe – 50%. Natomiast 26% badanych stwierdziło, iż posiada wykształcenie 
wyższe niepełne, 18% – średnie i 6% – zawodowe.

19 www.minrol.gov.pl [12.04.2015].
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Wyniki 

Respondenci proszeni o podanie motywów wyjazdów turystycznych (mogli wskazać 
trzy odpowiedzi) najczęściej podawali chęć odpoczynku i relaksu (58%), a następnie chęć 
poznania dziedzictwa kulturowego regionu, w tym kuchni regionalnej (44%). Na potrzebę 
kontaktu z naturą wskazało 26% badanych (tabela 1). Z innych znaczących motywów wy-
mieniano odwiedziny krewnych i znajomych (21%) oraz udział w imprezach i koncertach 
(15%). Najrzadziej wskazywano na możliwość uprawiania sportów (3%) oraz potrzebę 
zdrowotną i duchową (po 4%).

Tabela 1. Motywy podejmowania wyjazdów turystycznych (w %)

Chęć odpoczynku i relaksu 58
Chęć poznania dziedzictwa kulturowego, w tym kuchni regionalnej 44
Potrzeba kontaktu z naturą 26
Odwiedziny krewnych i znajomych 21
Udział w imprezach i koncertach 15
Możliwość uprawiania sportów 3
Potrzeba zdrowotna 4
Potrzeba duchowa 4

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Kiedy zapytano badanych o częstotliwość korzystania z dań kuchni podlaskiej pod-
czas ich wyjazdów turystycznych, w większości (około 60% osób) stwierdzili, że często 
korzystali z takich ofert (tabela 2). Tych, którzy sporadycznie korzystali z ofert tej kuchni, 
było ponad 30%, a tych, którzy nigdy nie korzystali, tylko 11%.

Tabela 2. Korzystanie z ofert lokali gastronomicznych serwujących dania kuchni podlaskiej podczas 
wyjazdów turystycznych (w %)

Korzystam często 58
Korzystam sporadycznie 31
Nie korzystam 11

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

W pytaniu o czynniki decydujące ich zdaniem o wyborze lokalu oferującego dania 
kuchni podlaskiej (tabela 3) najwięcej respondentów (56%) wskazało, że głównym dla 
nich czynnikiem była chęć poznania smaków Podlasia. Inne powody były mniej znaczące 
(rekomendacja znajomych – 18%, widoczna reklama lokalu – 14%, przystępna cena – 8%, 
duży wybór dań – 4%).
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Tabela 3. Czynniki decydujące o wyborze lokalu gastronomicznego oferującego dania regionalne kuchni 
podlaskiej (w %)

Chęć poznania smaków Podlasia 56
Rekomendacja znajomych 18
Widoczna reklama 14
Przystępne ceny 8
Duży wybór dań 4

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Gdy zapytano respondentów o to, co sądzą o atrakcyjności kuchni podlaskiej, w więk-
szości (59%) stwierdzili, że kuchnia ta jest dla nich atrakcyjna (tabela 4). Argumentowali to 
tym, iż jest ona smaczna (32%), wyjątkowa i oryginalna (15%), swojska (6%), przypomi-
nająca smaki z dzieciństwa (6%). Osób sceptycznych, które nie miały zdania, było 36%, 
a tych, dla których kuchnia ta nie była atrakcyjna, było zaledwie 5%.

Tabela 4. Atrakcyjność kuchni podlaskiej (w %)

Jest atrakcyjna, bo:
 – smaczna;
 – wyjątkowa, 
 – oryginalna;
 – przypominająca smaki z dzieciństwa;
 – swojska

59
32
15
6
6

Nie jest atrakcyjna 5

Trudno powiedzieć 36

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

W pytaniu o to, skąd ankietowani czerpią informacje na temat kuchni podlaskiej (można 
było wskazać trzy odpowiedzi), najwięcej z nich wskazało rodzinę i znajomych (47%), 
a następnie obsługę lokalu gastronomicznego (35%) i Internet (31%) (rycina 1). Prasę 
i książki wskazało łącznie zaledwie 21%.

Rycina 1. Źródła informacji na temat kuchni podlaskiej 

Źródło: opracowanie na podstawie 
badań własnych.
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W odpowiedzi na pytanie o najchętniej wybierany produkt kuchni podlaskiej najwięcej 
badanych wskazało kartacze (53%), a tuż za nimi babkę ziemniaczaną (51%). Stosunkowo 
dużo smakoszy miała też kiszka ziemniaczana, za którą opowiedziało się 35% ankieto-
wanych (rycina 2). Na to pytanie respondenci również mogli udzielić trzech odpowiedzi.

Rycina 2. Najchętniej wybierany produkt kuchni podlaskiej

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Gdy zapytano badanych o to, czy kuchnia podlaska może ich zdaniem mieć korzystny 
wpływ na rozwój turystyki w regionie, aż w 85% stwierdzili, że tak, a tylko 8% z nich było 
odmiennego zdania (tabela 5).

Tabela 5. Wpływ kuchni podlaskiej na rozwój turystyki w regionie (w %)

Ma korzystny wpływ 85
Nie ma wpływu 8
Trudno powiedzieć 7

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Na koniec respondentów zapytano o to, czy ich zdaniem województwo podlaskie 
może być dumne ze swojej kuchni. Aż 90% z nich odpowiedziało twierdząco, a tylko 3% 
stwierdziło, że kuchnia nie przynosi dumy województwu. Natomiast 7% badanych nie 
miało zdania na ten temat (tabela 6).
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Tabela 6. Kuchnia jako duma województwa podlaskiego (w %)

Jest dumą województwa 90
Nie jest 3
Trudno powiedzieć 7

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Dyskusja wyników

Z badań wynika, iż głównym motywem wyjazdów turystycznych jest odpoczynek 
i relaks, następnie chęć poznania dziedzictwa kulturowego, w tym kuchni regional-
nej województwa podlaskiego, oraz potrzeba kontaktu z naturą. Na podobne moty-
wy wyjazdów turystycznych zwrócił uwagę Włodzimierz Kurek20, chociaż autor na 
pierwszym miejscu wskazał motyw poznawczy – „chęć poznania kultury”, na drugim 
miejscu motyw wypoczynkowy, czyli „odpoczynek i relaks”, i na trzecim – „potrzebę 
kontaktu z naturą”.

Wyniki prezentowanych w tej publikacji badań, jak i tych wcześniej przeprowadzo-
nych przez autora21 dowiodły, że zdecydowana większość turystów odwiedzających 
Podlasie (około 75%) korzysta z ofert lokali gastronomicznych oferujących dania kuch-
ni podlaskiej. To potwierdzałoby opinię Piotra Dominika22, który stwierdził, że usługi 
gastronomiczne i potrawy regionalne dla wielu potencjalnych turystów mogą się stać 
przedmiotem zainteresowania, stanowiąc niejako „wizytówkę” kulinarną odwiedzanego 
miejsca.

Najważniejszym motywem skłaniającym turystów do korzystania z usług lokali 
gastronomicznych oferujących dania kuchni podlaskiej okazała się chęć poznawania 
smaków Podlasia (blisko 60% wskazań). Również P. Dominik23 w swoich badaniach 
zauważa, że turyści przebywają nieraz odległą drogę tylko po to, by poznać smaki 
kuchni regionalnej. Ten szczególny smak kuchni podlaskiej podkreślany był przez ba-
danych również w dalszej części wywiadu. Otóż przeważająca część ankietowanych 
(blisko 60%) stwierdziła, że podlaska kuchnia regionalna jest atrakcyjna i smaczna, co 
i w tym przypadku koresponduje z wynikami wcześniej wykonanych badań autora24. 
Ten niepowtarzalny smak kuchni Podlasia wynika zapewne z mieszanki kultur oraz 
różnorodności tradycji kulinarnych skupionych w województwie25. 

W badaniach stwierdzono, że najbardziej popularnymi daniami kuchni podlaskiej są 
kartacze i babka ziemniaczana. Wyniki te nie mogą dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę 

20 W. Kurek, Turystyka, PWN, Warszawa 2007, s. 197.
21 J.L. Sokół, Kuchnia regionalna produktem markowym województwa podlaskiego, [w:] Przedsiębiorczość 
w turystyce, red. S.J. Snarski, M. Jalinik, Ecopress, Białystok 2014, s. 193–205.
22 P. Dominik, Gastronomia, Almamer, Warszawa 2013, s. 22.
23 Ibidem, s. 22.
24 J.L. Sokół, op. cit., s. 193–205.
25 Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, op. cit., s. 22.



Janusz Leszek Sokół62

to, że również dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi26 wskazują na te dwa produkty 
jako najbardziej charakterystyczne dla opisywanego regionu. 

Przeważająca większość turystów (85%) uznała, że kuchnia podlaska może korzystnie 
wpływać na rozwój turystyki regionalnej. Wyniki te znajdują potwierdzenie w badaniach 
P. Dominika27, według którego gastronomia powoli staje się ważnym punktem podróży, 
a także całych pakietów turystycznych oferowanych przez biura podróży. Z badań wła-
snych wynika również, że województwo podlaskie może być dumne ze swojej kuchni 
– tak orzekło aż 90% respondentów. Wyniki te znajdują w dużym stopniu potwierdzenie 
w badaniach Ewy Czarnieckiej-Skubiny28, która stwierdza, że kuchnia podlaska stwarza 
szansę rozwoju regionu, stając się wyróżnikiem obszaru poprzez wyeksponowanie jego 
niepowtarzalnego smaku i charakteru.

Podsumowanie i wnioski

W badaniach ankietowych, przeprowadzonych na respondentach przybyłych spoza 
województwa podlaskiego do stolicy Podlasia – Białegostoku, oceniano atrakcyjność 
kuchni podlaskiej i jej znaczenie dla rozwoju turystyki i rozpoznawalności regionu. Oceny 
dokonano w znanych lokalach gastronomicznych Białegostoku, serwujących dania pod-
laskiej kuchni regionalnej. Badania dowiodły, że głównymi motywami wyjazdów turystycz-
nych są chęć odpoczynku i relaksu, a następnie chęć poznania kultury regionu. Turyści 
przybywający na Podlasie często korzystają z ofert lokali oferujących tutejszą kuchnię. Tak 
się dzieje, ponieważ ich zdaniem kuchnia ta jest wyjątkowa, oryginalna, a nade wszystko 
smaczna. Sztandarowymi produktami kuchni podlaskiej są babka ziemniaczana i kartacze. 
Te produkty są najczęściej i najchętniej wybierane przez turystów, chcących poznać praw-
dziwe oblicze tej kuchni. Kuchnia podlaska może znacząco wpłynąć na rozpoznawalność 
Podlasia, a tym samym przyczynić się do rozwoju turystyki na tym obszarze. Dowodem 
na to jest duża frekwencja w lokalach gastronomicznych oferujących dania regionalne. 
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Streszczenie

W badaniach ankietowych przeprowadzonych na 100 respondentach spoza województwa podla-
skiego, przebywających gościnnie bądź jako turyści w stolicy Podlasia – Białymstoku, oceniano 
atrakcyjność kuchni podlaskiej i jej znaczenie dla rozwoju turystyki i rozpoznawalności regionu. 
Badania dowiodły, że przebywający tu turyści często korzystają z ofert lokali oferujących kuchnię 
podlaską. Ich zdaniem kuchnia ta jest bardzo oryginalna i smaczna. Sztandarowymi produktami 
kuchni podlaskiej są babka ziemniaczana i kartacze. Te produkty są najczęściej i najchętniej 
wybierane przez przybywających tu odwiedzających bądź turystów. Zdaniem ankietowanych 
kuchnia podlaska wpływa na rozpoznawalność regionu, a tym samym przyczynia się do rozwoju 
turystyki na tym obszarze. 

Słowa kluczowe: kuchnia podlaska, turystyka, rozwój 

Abstract

In a survey conducted on 100 respondents of one of the famous restaurants of Bialystok, serving 
delicious regional cuisine were evaluated the attractiveness of Podlasie regional cuisine and its 
importance for the development of tourism in the region. Studies have shown that tourists arriving 
at the Podlasie often use offers venues offering the local cuisine. This happens because in their 
opinion this kitchen is original, and above all tasty. The leading products of this local cuisine are 
potato cake and grapeshot. These products are the most common and most frequently chosen 
by tourists, who want to know the real specifics of this kitchen. According to the respondents 
regional cuisine of Podlasie can significantly affect the recognition of this region, and thus con-
tribute to the development of tourism in the area. Proof of this is the large turnout in restaurants 
offering regional dishes.

Keywords: regional cuisine, Podlasie, tourism development
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HENRYK JAN LEWANDOWSKI
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

tradycje jadania na ziemiach pomorsKich

ThE POmERANIAN LANDS’ mEALS AND fOOD TRADITIONS

Wstęp

Wiejska kuchnia pomorska, jako wybrany fragment sztuki kulinarnej, podobnie jak 
inne dziedziny życia, ulega niewątpliwie wpływom mody. Obok współczesnej kuchni, 
wykorzystującej najnowocześniejsze metody obróbki i oferującej wysoko przetworzone 
przemysłowo produkty spożywcze, istnieje dawna kuchnia polska i kuchnie regionalne, 
oparte na przepisach naszych przodków. I tak, region pomorski do dzisiaj zachował swe 
odrębne potrawy i tradycje żywieniowe, niespotykane nigdzie indziej. Warto wspomnieć, że 
jednak najwierniejsze odbicie tradycji, przekazywanej z pokolenia na pokolenie, obserwuje 
się podczas świąt i uroczystości rodzinnych, kiedy to przyrządza się potrawy wystawne, 
pracochłonne, spożywane w większym gronie.

Kuchnie poszczególnych regionów różnią się między sobą głównie rodzajem najczę-
ściej stosowanych produktów i sposobem ich przyrządzania. Jednak kuchnia naszego 
regionu posiada wiele cech charakterystycznych i ma swoją niepowtarzalną specyfikę.

Prześledźmy, co się wydarzyło, zanim doszło do ostatecznego ukształtowania się 
kuchni pomorskiej.

Wpływ kuchni staropolskiej na rozwój sztuki kulinarnej regionu 
pomorskiego 

Kuchnia, pożywienie, obyczaje związane ze spożywaniem posiłków stanowią istotną 
cząstkę naszego życia codziennego i kultury. O wyborze określonych wartości owej 
kultury w ogromnej mierze decyduje rodzina i wspólnota regionalna. Związek ze swoim 
macierzystym regionem przejawia się w bogactwie treści, twórczych dokonań i oryginal-
nych pomysłów. Suma tych wszystkich wysiłków rodzi wspólne upodobania i charakte-
rystyczne cechy.

Z morzem nierozłącznie związane jest Pomorze – od prawieków rodzinna ziemia 
Kaszubów. Historycznym, gospodarczym, kulturowym i duchowym centrum tej 
ziemi jest Gdańsk. Symbolizuje on to, co nie tylko dla Pomorzan z krwi i kości, 
ale także dla przybyszów z różnych zakątków stanowi o tożsamości, poczuciu 
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dumy i przywiązania do regionu. Inny tu świat i ludzie, inna kultura i obyczaje niż 
w głębi Polski1.

Pomorze Gdańskie zatem ma swoją niepowtarzalną specyfikę. Można mówić o pewnej 
wyjątkowości tego regionu. Przyrodnicze bogactwo, mnogość jezior i rzek, różnorodność 
lasów decydują w dużym stopniu o specyfice kuchni kaszubsko-pomorskiej, wewnętrznie 
dość mocno zróżnicowanej.

Słuszne jest zatem stwierdzenie, że kuchnia kaszubsko-pomorska była i jest nadal 
wielce urozmaicona. Dotyczy to zarówno poszczególnych regionów, jak i środowisk spo-
łecznych, w zależności od lokalnej tradycji, specyfikacji przyrodniczej i stopnia zamożności. 
Mimo to ma ona wiele cech wspólnych, szczególnie gdy mówimy o Pomorzu Gdańskim 
czy Pomorzu Nadwiślańskim.

Gdańsk zatem – prastara stolica Pomorza i Kaszub – posłuży nam jako przykład 
tworzenia tradycji żywieniowych regionu pomorskiego.

W niniejszym rozdziale opisano, jak tworzyła się kuchnia gdańska na przestrzeni wie-
ków oraz jakim zasadom hołdowali gdańszczanie, zasiadając przy stołach.

Oceniając kuchnię hanzeatycką, z całą pewnością możemy stwierdzić, iż posiada ona 
wiele cech wspólnych z kuchnią staropolską, przenikniętą wpływami kuchni narodów, któ-
rych przedstawiciele osiedlali się w Gdańsku – głównie kuchni niemieckiej i holenderskiej. 

Na sposób odżywiania się mieszkańców Pomorza niemały wpływ miał również charakter 
miasta, jako świetnie rozwijającego się portu morskiego, oraz szeroki kontakt ze światem2.

Pożywienie mieszkańców już wczesnośredniowiecznego Gdańska było urozmaicone. 
W spożyciu zbóż wyraźnie dominowało proso, chociaż znano również żyto, jęczmień 
i owies. Zboża chlebowe zaczęły odgrywać znaczącą rolę w konsumpcji dopiero 
w drugiej połowie XIII wieku. Uprawiano ogórki, mak, bób. Z owoców spożywano 
najczęściej śliwki, następnie wiśnie, dalej zaś czereśnie, gruszki, jabłka. Korzystano 
również z owoców leśnych, zwłaszcza z orzechów laskowych i żołędzi3. 

Hodowano drobniejsze zwierzęta domowe, a więc kozy, świnie, owce, oraz ptactwo, naj-
częściej kury i gęsi. Pędzono wówczas całe stada, zwłaszcza z kaszubskich zagród i wsi, 
na rynek gdański, a stamtąd dalej, do Berlina. Pomorskie gęsi – nadziewane, faszerowane, 
wędzone półgęski – stanowiły i nadal przecież stanowią ważny element świątecznego 
stołu czy dodatek do codziennego pożywienia. Do tego czernina – zupa z krwi gęsiej – 
dla wielu pozostanie symbolem kuchni Pomorza, zarówno tego nad Wisłą, jak i tego nad 
Odrą. Stąd weszła ona do kuchni niemieckiej, o czym można się przekonać, studiując 
najnowsze niemieckie książki kucharskie. Dodajmy, że szczególnie rozpowszechniona była 
hodowla świń – w X i XI w. spożywano głównie mięso wieprzowe. Jadłospis uzupełniało 

1 J. Borzyszkowski, Gdańsk i Pomorze w XIX i XX wieku, Wyd. UG, Gdańsk 1999, s. 30.
2 M. Bernardyn, Zarys historyczny kuchni gdańskiej, Społem, Gdańsk 1978, s. 1.
3 F. Lechnicki, M. Klichowska, R. Gupieniec, Szczątki roślinne ze stanowiska I w Gdańsku (wykop główny), 
„Gdańsk Wczesnośredniowieczny” 1961, t. 4, s. 8 i nast.
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mięso zwierząt łownych. Jego spożycie wzrosło w XII i XIII w., a polowano wówczas na 
tury, łosie, sarny, jelenie, dziki, niedźwiedzie, bobry i zające4.

Położenie wczesnośredniowiecznego Gdańska nad rzekami i w pobliżu morza pozwa-
lało mieszkańcom korzystać w dużym stopniu z bogactwa ryb. Ulubionym przysmakiem 
ówczesnych gdańszczan był jesiotr, którego odławiano w dużych ilościach. Poza jesiotrami 
spożywano głównie łososie, sandacze, szczupaki, śledzie, dorsze i certy, a w mniejszych 
ilościach trocie, karpie, karasie, leszcze, płocie i sieje. W X i XI w. przeważał indywidualny 
sposób łowienia ryb na wędkę, na drewniane i metalowe haczyki lub za pomocą żaków. 
W XII i XIII w. najbardziej rozpowszechniły się połowy sieciami (uklejnice, więcierze, 
niewody, pławnice) z łodzi5. Dzięki obfitości wód wokół Gdańska do sieci rybaków trafiała 
duża liczba różnorodnych ryb słodkowodnych i morskich. 

W czasach przedkrzyżackich jadłospis gdańszczan nie był zbytnio urozmaicony. Do-
dajmy, że istniał oczywiście kontrast między tym, co podawano do spożycia księciu, jego 
rodzinie i dworowi, a tym, czym żywili się na co dzień kupcy, rzemieślnicy, wreszcie plebs. 
Na stole książęcym królowały w XIII w. potrawy z najszlachetniejszych gatunków mięsa, 
często dziczyzny, ptactwa domowego, a przede wszystkim ryb. Podawano więc łososia 
i węgorza, ale także te gatunki, o których mowa była wcześniej. Warstwy uboższe nato-
miast zadowalały się potrawami mącznymi, nabiałem, rzadziej zaś mięsem6.

Z biegiem lat Gdańsk rozwijał się coraz intensywniej, a szczególnie dynamiczny rozwój 
przypada na okres po powrocie Gdańska do Polski, tj. od 1466 r. W tym czasie zamiesz-
kiwało w owym mieście około 20 tys. ludzi, a port gdański stawał się wielkim portem zbo-
żowym. Dostawy zbóż do Gdańska były większe od eksportu, gdyż miasto potrzebowało 
dużych ich ilości do wyżywienia mieszkańców. Nie znano bowiem w tym czasie ziemniaków, 
a podstawę pożywienia stanowiło właśnie zboże i jego przetwory. Dodajmy, że zboże 
stanowiło również podstawowy surowiec, m.in. do wyrobu piwa lub wódki. Był to zatem 
pomyślny okres dla gdańskich rzemiosł spożywczych, a mowa oczywiście o piekarzach, 
rzeźnikach, młynarzach oraz browarnikach7.

Były już w mieście wszystkie ważniejsze urządzenia związane z rozwojem przemysłu 
spożywczego: dwa młyny, rzeźnie, ławy mięsne.

Przodujące stanowisko Gdańska tłumaczy się potrzebami nie tylko samego miasta, 
ale także (przede wszystkim) świetnie rozwijającego się portu. Mowa oczywiście o za-
opatrzeniu statków w żywność.

Oprócz piekarzy wyrabiających razowiec pojawili się producenci pieczywa białego, 
placków i sucharków oraz cukiernicy. Ponadto, równolegle do rzemiosł rzeźniczych 
i piekarnictwa, rozwijał się w Gdańsku wyrób piwa i innych trunków8. Browarnictwo prze-

4 Z. Jaworski, Szczątki zwierząt ssących i ptaków z grodu Gdańskiego z XIII w., „Studia Wczesnośredniowieczne” 
1952, t. 1, s. 85–91.
5 5 J. Kmieciński, Sprzęt rybacki i organizacja rybołówstwa w Gdańsku w XII i XIII w. w świetle prac wykopali-
skowych w latach 1948–1951, „Studia Wczesnośredniowieczne” 1955, t. 3, s. 212–216.
6 J. Samp, Bedeker gdański, Oskar, Gdańsk 1994, s. 145.
7 M. Bernardyn, op. cit., s. 2.
8 Vide M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV–XVIII w., PWN, Warszawa 1962, s. 16–18.
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żywało zatem swój rozkwit, który przypadł na XV w. i początek XVI w. Browary gdańskie 
skupiały się głównie wokół kilku ulic: Ogarnej, Ław Chlebowych, Świętego Ducha, Sze-
rokiej, Świętojańskiej i Browarnej. Powstało też wiele nowych zakładów produkujących 
piwo. Zlokalizowane one były przede wszystkim w okolicach ulic Korzennej i Stolarskiej. 
Niektóre rodzaje gdańskiego piwa zasłynęły szeroko w kraju i za granicą, a rozmiary wy-
twórczości, które zostaną omówione dalej, były imponujące. Bez wątpienia zawdzięczało 
je browarnictwo głównie szerokim możliwościom eksportowym9. 

Wśród wielu gatunków piw produkowanych w dawnym Gdańsku do tych, które cie-
szyły się największym zbytem, należało piwo okrętowe, najmocniejsze piwo gdańskie, 
natomiast niewątpliwie najsłynniejsze, które weszło do literatury, było piwo jopejskie – 
trunek mocny i niezwykle szlachetny.

Warto w tym miejscu wspomnieć o Janie Heweliuszu, który – zanim zdobył sławę 
astronoma – dał się poznać gdańszczanom jako niezrównany w swoim fachu piwowar, 
produkujący w dziedziczonym po ojcu browarze przy ulicy Korzennej owo piwo jopejskie10.

Obok różnych gatunków piwa zaczęto produkować w Gdańsku miód, ocet, a także 
wódkę, jednak pełny rozkwit gorzelnictwa nastąpił w II połowie XVI w. 

Z biegiem lat, w miarę rozwoju miasta zmieniał się też sposób żywienia jego miesz-
kańców, jak również sposoby przygotowywania potraw, gdyż osiedlający się w Gdańsku 
przybysze z innych krajów przywozili ze sobą nieznane dotychczas zwyczaje. Do znanych 
już wcześniej artykułów spożywczych rodzimego pochodzenia doszła szeroka gama przy-
praw korzennych przywożonych z zagranicy, wśród których dominowały: pieprz, anyżek, 
gałka muszkatołowa, szafran, cynamon, imbir, goździki, liście bobkowe i wanilia. Warto 
dodać, iż „[...] pieprz sprowadzano wówczas do Europy ze wschodniej Azji, z kolonii an-
gielskich, holenderskich i francuskich; jednak wielkim konkurentem Holendrów okazali się 
Duńczycy, sprowadzający tę przyprawę z Bengalu [...]”11. Przypisywano tym przyprawom, 
oprócz właściwości smakowych, niebagatelne właściwości lecznicze. Wierzono bowiem, 
że oczyszczają krew i ułatwiają przemianę materii.

W okresie rozkwitu miasta hołdowano przyjemnościom opartym na wrażeniach pod-
niebienia. Godny uwagi jest zatem fakt, że w gdańskich rodzinach, w zależności od tego, 
do jakiej warstwy społecznej się zaliczały, stół był zastawiony mniej lub bardziej obficie, 
nigdy jednak nie był pusty12.

Rozkwit miasta i jego handlu w trzeciej i czwartej ćwierci XVI wieku spowodował 
szybki rozwój rzemiosł spożywczych, nastawionych na zaopatrywanie zarówno stałych 
mieszkańców, jak i przybyszów ściągających tu coraz liczniej z kraju i zagranicy [...]. 

9 Ibidem, s. 20.
10 Vide J. Samp, Bedeker gdański, op. cit., s. 108 i 109.
11 Historia Gdańska, t. 3, cz. 2, red. E. Cieślak, Instytut Historii PAN, Zakład Historii i Dziejów Morskich Polski, 
Gdańsk 1993, s. 51.
12 M. Bernardyn, op. cit., s. 3.



Tradycje jadania na ziemiach pomorskich 69

Dla ludzi tych trzeba było przygotować dużo żywności; wzrastały również potrzeby 
konsumpcyjne portu13. 

Największy rozkwit nastąpił w młynarstwie i piekarnictwie. Wielki Młyn w XVI w. prze-
stał wystarczać – szło tu rokrocznie do przemiału wiele ton zboża, należało bowiem 
przygotować słód na potrzeby browarników oraz mąkę i kaszę dla piekarni. Zatem, aby 
zadośćuczynić tym potrzebom, obok Wielkiego Młyna czynne były trzy inne młyny: 
młyn na Targu Drzewnym, w którym mielono głównie kasze, tzw. Pszeniczny, który 
przeznaczono do przemiału pszenicy, oraz Młyn Zbożowy. Z rozwojem młynarstwa 
wiązał się szybki wzrost liczby rzemiosł piekarniczych, z którymi w parze szła także 
specjalizacja. Otóż obok piekarzy chleba razowego i białego oraz producentów placków 
i sucharków wyodrębniali się coraz liczniejsi cukiernicy – producenci pączków oraz 
bułeczek maślanych. Obok cukierników-piekarzy rzemieślnicy zwani cukrownikami, 
którzy zapoczątkowali w Gdańsku wyrób słodyczy, nieznanych do tej pory miejsco-
wym producentom, a w XVII w. czynna była w mieście rafineria cukru14. W dodatku 
„[...] do Gdańska przewożono cukier głównie z Anglii i z Holandii w trzech postaciach: 
surowy, ratyfikowany i kandyzowany [...]. Znajdował on najszersze zastosowanie w go-
spodarstwie domowym do przyrządzania potraw oraz w piekarnictwie, gorzelnictwie 
i lecznictwie”15. 

Równie korzystnie rozwijał się przemysł mięsny. Pojawili się rzeźnicy „uliczni” i do-
stawcy drobiu, zaopatrujący rynek w kaczki i inne dzikie ptactwo. W tym czasie rozwinął 
się też – w związku z zapotrzebowaniem zamożnych konsumentów – wyrób pasztetów, 
a na rynku pojawili się liczni pasztetnicy16.

Odmienna jednak linia rozwojowa cechowała gdańskie browarnictwo. Po okresie 
świetnego rozkwitu, gdy wszystkie rzemiosła spożywcze stały u szczytu rozwoju, na-
stępował powolny upadek tej gałęzi produkcji. Główną przyczyną tego kryzysu była 
konkurencja piwa obcego. Głównie z różnych wsi i miasteczek pomorskich.

W drugiej połowie XVI w. wieś pomorska stała się bardzo ważnym producentem piwa17. 
Szlachta, bogaci chłopi, mieszkańcy małych miasteczek bardzo szybko zorientowali się, 
że produkcja tego trunku może im przynieść znaczne dochody, toteż wszyscy konkurenci 
gdańskich browarników warzyli piwo, choć może jakościowo gorsze od gdańskiego, ale 
o wiele tańsze. I ten fakt zadecydował o wyparciu piwa gdańskiego z rynków Pomorza18. 
Odtąd „[...] wielka rzeka piwa toczącego się przez tyle stuleci z gdańskich browarów 
zaczęła z wolna wysychać [...]”19. Coraz modniejsze stało się bowiem picie wódki, toteż 

13 Vide M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek…, op. cit., s. 20.
14 Ibidem, op. cit., s. 20–22.
15 Historia Gdańska, t. 1 do 1454 r., red. E. Cieślak, Wyd. Morskie, Gdańsk 1978, s. 49.
16 Vide M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek…, op. cit., s. 23–24.
17 Ibidem, s. 25.
18 Vide W. Odyniec, Życie i obyczaje ludu pomorskiego w XVII i XVIII wieku, Wyd. Morskie, Gdynia 1966, 
s. 127.
19 J. Samp, Bedeker gdański, op. cit., s. 199.
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browary ustąpiły miejsca gorzelniom, które rozwijały się dobrze w całej Polsce, jednak 
Gdańsk uznać należałoby za przodujący ośrodek w tej dziedzinie20. 

[...] Wszystko zaś zaczęło się pod koniec XVI wieku, kiedy to z Lier we Flamandii 
przybył do Gdańska niejaki Ambroży Voremoellen i otrzymał zgodę na produkcję 
napojów „rozweselających”. Jemu to właśnie przypisuje się recepturę najbardziej 
gdańskiego ze wszystkich likierów świata. Złota wódka natychmiast zyskała sobie 
amatorów, a dla twórcy okazała się prawdziwie złotym interesem […]21. 

Obok słynnej złotej wódki – goldwasser, o której niejednokrotnie będzie mowa, wy-
rabiano tu również zwykłą gorzałkę oraz świetne wódki gatunkowe, zaprawiane mocno 
ziołami, korzeniami, skórkami pomarańcz i cytryn, anyżkiem. Znane one były w całym 
kraju, a nawet za granicą. 

Do rzemiosł spożywczych w omawianym czasie należałoby zaliczyć także wyrób octu 
oraz dobrze rozwijające się miodosytnictwo. Dodajmy, że „[...] ówczesny miód był w dużej 
mierze miodem leśnym, zbieranym przez dzikie pszczoły [...]”22.

Z biegiem lat, w miarę rozwoju miasta, ciągle zmieniał się też sposób żywienia gdańszczan. 

Otóż podstawę wyżywienia stanowiło mięso i chleb – głównie w domach zamożnych 
mieszczan, a w uboższych groch i kasze ze słoniną. Mięsiwa idące na stół miesz-
czański były różnego gatunku i przyrządzano je na rozmaite sposoby. Na talerzach 
ubogiej i średniozamożnej ludności pojawiała się najczęściej wołowina, baranina, 
mięso jagniąt, cieląt, a także tłusta wieprzowina, zwłaszcza lubiane szynki. Bogacze, 
wśród których nie brakło smakoszy, wysoko cenili dziczyznę – sarninę, zające, głusz-
ce, cietrzewie, jarząbki, bekasy, słonki, dzikie kaczki [...]. Domowy drób też cieszył się 
wielkim powodzeniem, a kurczęta i gęsi wchodziły w skład wszystkich prawie biesiad23.

Do kuchni mieszczańskiej mięso docierało nie zawsze w stanie świeżym. Dość często 
zdarzało się, że rozporządzano jedynie zapasami mięsiw wędzonych lub solonych, 
co oczywiście wpływało na sposób przyrządzania potraw i ich smak. Najczęściej 
podawano mięso w formie pieczeni, choć jadano je także gotowane lub duszone24. 

Potrawy przygotowywano, dorzucając ogromne ilości przypraw korzennych, takich 
jak: pieprz, rozmaryn, anyżek, gałka muszkatołowa, szafran, cynamon, imbir, gorczyca. 
Przypisywano im w owym czasie różne właściwości lecznicze – wierzono, iż korzenie 
„oczyszczają” krew i ułatwiają przemianę materii, a niektórzy uważali, że zaostrzają one 
dowcip, a nawet podnoszą wigor męski. Pieczenie polewano nie tylko korzennymi sosami. 
„Cytryny, migdały, rodzynki i cukier to dodatki hojnie stosowane przy przyrządzaniu mię-

20 Vide M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek…, op. cit., s. 26 i 27.
21 J. Samp, Bedeker gdański, op. cit., s. 280.
22 Historia Gdańska, t. 1, op. cit., s. 48.
23 M. Bogucka, Życie codzienne w Gdańsku w XVI i XVII wieku, PIW, Warszawa 1967, s. 125.
24 Historia Gdańska, t. 2, op. cit., s. 334.
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siwa”25. „Cytryny i pomarańcze włoskie, południowofrancuskie, hiszpańskie i portugalskie 
przywożono do Gdańska za pośrednictwem portów holenderskich i Hamburga – w rodzynki 
w tym czasie miasto zaopatrywała Francja, Hiszpania i Portugalia, natomiast migdały 
trafiały tu przez Amsterdam oraz Hamburg”26.

Wracając do pieczeni, często polewano je także octem, winem, miodem lub różnymi 
syropami, dodając stosunkowo niewielkie ilości masła, jaj czy oliwy. Wszystko to sprawiało, 
że smak ówczesnej pieczeni musiał się bardzo różnić od smaku tej, którą jadamy dzisiaj27.

W Gdańsku wyrabiano wiele różnych gatunków delikatnych pasztetów; za najlepszy 
uchodził pasztet sporządzany z gęsich wątróbek z dodatkiem tłustego, wieprzowego 
mięsa, zwłaszcza wędzonego boczku. Popularne były wędzone wołowe i wieprzowe 
ozory, różnego rodzaju galaretki mięsne, kiełbaski, mięso peklowane. Do potraw 
z mięsa czy drobiu podawano – obok chleba – chrzan utarty z octem, oliwą i śmietaną, 
kwaśny mus jabłeczny, oliwki, ogórki świeże i solone, czasami sałatę lub grzyby28. 

Jarzyny były niemal nieznane. Dopiero oddziaływanie na naszą kuchnię wpływów 
włoskich w XVII i XVIII w. przyczyniło się do upowszechnienia sprowadzanych do Polski 
przez królową Bonę warzyw, które nazwano włoszczyzną. 

W Gdańsku gotowano różne zupy mięsno-warzywne. Przyrządzano tu także tak 
zwaną „polską zupę”, w skład której wchodził rosół z kurcząt, polewka rybna, wino, 
korzenie i cebula. Wśród uboższych warstw ludności popularne były polewki piwne 
oraz zupy gotowane z kasz i ryb, czasem z dodatkiem roślin strączkowych, takich jak 
bób czy groch. Niemniej zupy nie należały do ulubionych przez gdańszczan potraw 
i w jadłospisie figurowały raczej rzadko29.

Wracając do warzyw, Jerzy Samp stwierdza, że do „przysmaków mieszczan należały 
endywie – warzywa pochodzenia indyjskiego, spożywane jako sałata, i karczochy”30.

Podobnie jak we wcześniejszym okresie, ważną pozycję w jadłospisie stanowiły ryby. 
W dni postne, których w owym czasie było bardzo wiele, pojawiały się na stołach zamiast 
mięsa. Najpopularniejsze z nich to oczywiście śledzie, które spożywano solone, wędzone 
lub po prostu pieczone. Według Edmunda Cieślaka 

Gdańsk był tradycyjnym odbiorcą znacznej ich ilości [...]. W tym czasie były to głównie 
śledzie holenderskie, jednak w następnych dziesięcioleciach Holendrzy, wypierani 
stopniowo przez Anglików, Szkotów, Norwegów i Szwedów, utracili swą przodującą 
pozycję. W omawianym okresie głównym dostawcą śledzi była Szwecja31. 

25 M. Bogucka, Żyć w dawnym Gdańsku. Wiek XVI–XVII, Trio, Warszawa 1997, s. 152.
26 Historia Gdańska, t. 3, op. cit., s. 51. 
27 M. Bernardyn, op. cit., s. 3.
28 M. Bogucka, Życie codzienne..., op. cit., s. 126.
29 M. Bogucka, Żyć w dawnym Gdańsku..., op. cit., s. 152.
30 J. Samp, Bedeker gdański, op. cit., s. 146.
31 Historia Gdańska, t. 3, op. cit., s. 51.
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W wielkich ilościach przywożono do portu gdańskiego także szproty i dorsza, który – so-
lony lub suszony – był jedną z najpopularniejszych wśród biedoty potraw. Patrycjusze mogli 
sobie oczywiście pozwolić na spożywanie droższych i rzadszych gatunków ryb. Należały do 
nich łososiopstrągi – pieczone na ruszcie, karpie i ślizy – gotowane w winie z gałką i kwiatem 
muszkatołowym. Czasem podawano je z migdałami i cytryną, ale nie bez dodatku pikantnego 
chrzanu. Ze szczupaków przyrządzano galarety i pulpety, a łososie pieczono lub wędzono32.

Jak widać, ryby były nie tylko postnym pokarmem pobożnych mieszczan, ale i atrakcją 
najwytworniejszych uczt. Ponadto, jak wynika z przeglądu literatury, Gdańsk był dobrym 
rynkiem zbytu dla rybaków z Sobieszewa, Górek, Brzeźna, Sopotu, a nawet Helu33.

W XVII w. na gdańskich stołach pojawiły się ostrygi – kolejny towar kolonialny, który 
stanowił wielką atrakcję. Przysmak ów łykano na surowo, z odrobiną soku cytrynowego, 
lub spożywano go w postaci gotowanej w winie34.

Zamożni Gdańszczanie kochali jeść dobrze i smacznie. Cenili jednak najbardziej 
wszelkie nowinki kulinarne. Stąd też o wiele wcześniej aniżeli do innych miast Rze-
czypospolitej dotarła tu moda na spożywanie – obok ostryg – ślimaków w majeranku, 
zupy z kasztanów, potraw z żółwia i małży, a nawet żabich udek [...]. Przysmakiem 
przedkładanym ponad inne były pasztety ze skorupiaków, solony ogon bobra, kwiczoły 
z truflami oraz duszone kapłony w soczewicy35. 

Na przełomie XVII i XVIII w. z nabiału największą popularnością cieszył się ser pod 
różnymi postaciami. Obok białego sera miejscowego gdańszczanie jadali importowane 
sery holenderskie, a z serem krowim konkurował ser owczy. Masło i jaja również były 
w powszechnym użyciu.

Dodatkiem do potraw z ryb, mięsa i nabiału był głównie chleb, wypiekany na różne 
sposoby. Uboga i średniozamożna ludność zadowalała się grubym razowcem wypieka-
nym z żytniej mąki, często z dodatkiem otrębów. Spożywano go z serem, gęsto zapijając 
piwem. Wielką popularnością cieszył się także od połowy XVI w. okrągły chleb z grubej 
mąki jęczmiennej, zwany holenderskim.

Obok pieczywa razowego w gdańskich piekarniach produkowano chleb droższy, de-
likatniejszy, z białej, luksusowej, wielokrotnie przesiewanej mąki pszennej oraz różnego 
rodzaju smakowite, pulchne bułeczki36.

„Piekarnictwo gdańskie stało w tym czasie na wysokim poziomie – piekarnie rywali-
zowały pomiędzy sobą o najlepszy asortyment i jakość pieczywa. Wypiekano – oprócz 
chleba i bułeczek – obwarzanki, precle, sucharki z dodatkiem kminku lub anyżku oraz 
ciastka, pączki, strucle zwykłe i anyżowe, pierniki, cwibaki”37.

32 M. Bernardyn, op. cit., s. 3.
33 A. Januszajtis, Z. Jujka, Z uśmiechem przez Gdańsk, Wyd. Morskie, Gdynia 1968, s. 226.
34 M. Bogucka, Żyć w dawnym Gdańsku..., op. cit., s. 153.
35 J. Samp, Bedeker gdański, op. cit., s. 145 i 146.
36 Vide M. Bogucka, Żyć w dawnym Gdańsku..., op. cit., s. 153 i 154.
37 M. Bernardyn, op. cit., s. 3.
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Warto też zwrócić uwagę na desery, które w bogatych domach stawały się w owym 
czasie coraz bardziej wymyślne. Zwykłe jabłka, gruszki i orzechy, którymi zamykano po-
siłek, nie wystarczyły już wydelikaconym podniebieniom. Na stołach pojawiały się bowiem 
wspaniałe torty migdałowe lub jabłeczne, pomarańcze, kasztany, daktyle, migdały solone 
lub w cukrze, kandyzowane owoce, różnego rodzaju konfitury i marcepany38. E. Cieślak pi-
sze, że „jabłka, gruszki, wiśnie i śliwki w postaci świeżej, suszonej bądź zaprawionej trafiały 
wtenczas do wschodniobałtyckich portów rosyjskich, przede wszystkim do Petersburga, 
a z ziem Pomorza Nadwiślańskiego, głównie z Kaszub, eksportowano orzechy laskowe”39.

Z napojów królowało na stołach słynne piwo jopejskie i piwo gdańskie – mocne, dro-
gie trunki, często dubeltowe, lub nawet podwójnie dubeltowe, wyrabiane z jęczmienia 
przemieszanego z pszenicą, wedle sekretnych receptur gdańskich browarników40. Do piw 
średniego gatunku i mocy należało znacznie już tańsze tafelbier, tzw. stołowe. Wreszcie 
najtańszym piwem groszowym był krölling. J. Samp wymienia jeszcze wiele innych gatunków 
piwa warzonego nad Motławą, m.in. betterbier – gorzkie oraz mumme41.

Z trunków mocniejszych pojawiały się wina – przeważnie słodkie hiszpańskie małmazje, 
ciężkie włoskie i portugalskie madery, petercymenty, lżejsze wreszcie i bardziej pikantne 
francuskie bordeaux oraz reńskie rizlingi. Lubiano popijać wino grzane z różnymi dodat-
kami, często korzeniami i jajkiem42.

„Niewiele natomiast pito miodu, który widocznie mniej smakował gdańszczanom w prze-
ciwieństwie do mieszkańców innych terenów kraju, gdzie był dość popularny”43.

Największą jednak popularnością w owym czasie cieszyły się wódki, z wyrobu których 
słynęły gdańskie gorzelnie ze wspomnianą już, najsławniejszą złotą wódką, aromatycznym 
likierem migocącym płatkami złota.

Innymi, równie smakowitymi wódkami, o których nie można zapomnieć, okazały 
się: wódka korzenna, tzw. podwójna żołądkówka, zwykła żytniówka, popularny gdański 
machandel oraz wódki lecznicze, które „wypędzały z ciała szkodliwe wilgotności”44. Tak 
zwana „piersiówka” używana była chętnie przy przeziębieniach. Podawano ją nawet 
dzieciom45.

Dopiero w XVII w. weszła w użycie w kręgach zamożnych kawa i herbata, a portowe 
położenie miasta sprzyjało szerzeniu się w nim tego rodzaju nowości. Według E. Cieślaka 
„były ważnym artykułem kolonialnym; do Gdańska ziarna kawy przywożono z Francji, 
Holandii i w dużej mierze z Hamburga; herbatę natomiast z portów holenderskich, Bremy 
oraz w mniejszym stopniu z Hamburga”46.

38 M. Bogucka, Żyć w dawnym Gdańsku..., op. cit., s. 157.
39 Historia Gdańska, t. 3, op. cit., s. 48.
40 Vide M. Bogucka, Życie codzienne..., op. cit., s. 127.
41 Vide J. Samp, Bedeker gdański, op. cit., s. 198.
42 Vide Historia Gdańska, t. 3, op. cit., s. 261.
43 M. Bernardyn, op. cit., s. 3.
44 M. Bogucka, Życie codzienne..., op. cit., s. 129.
45 M. Bernardyn, op. cit., s. 4.
46 Historia Gdańska, t. 3, op. cit., s. 49.
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Po kawie i herbacie najpopularniejszą używką stał się tytoń oraz tabaka, a spotykany 
wówczas na rynku europejskim „tytoń amerykański i brazylijski przywożono do Gdańska 
przez Amsterdam i Hamburg”47.

Na koniec warto zauważyć, iż wyżywienie gdańszczan od połowy XVI do XVIII w. nieco 
się różniło od omawianego wyżywienia z okresu wcześniejszego. Oczywiście nie możemy 
w tym miejscu zapomnieć o rozwoju rzemiosł spożywczych. Słuszne jest stwierdzenie, że 
ów rozwój, a przede wszystkim dostęp do towarów kolonialnych w owym czasie wywarły 
kolosalny wpływ na zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń kulinarnych gdańszczan. To 
oni bowiem okazali się znakomitymi specjalistami od wymyślania najbardziej nieprawdo-
podobnych kompozycji smakowych, z których wiele przetrwało do dziś.

Omówiliśmy kształtowanie się kuchni starogdańskiej do końca XVIII w. Przypomnijmy, 
że posłużyliśmy się tu Gdańskiem jako prastarą stolicą Pomorzan i Kaszubów, aby w pełni 
odzwierciedlić charakter kuchni naszego regionu. Józef Kisielewski napisał: 

Gdańsk posiada dwa oblicza: kupieckie i kaszubskie. Żywiołem, który w nich nie-
zmiennie ważną rolę odgrywa, są Kaszubi. Dla całych Kaszub Gdańsk to po prostu 
„miasto”. Bo przez wiele stuleci on był właśnie duchową stolicą Kaszub. Tu, do tego 
Gdańska, zbiegały się wszystkie nerwy kaszubskiego życia, tu było miejsce sprzedaży 
produktów, tu był targ rybny, tu sklepy, w których zaopatrywano się na cały rok [...]. 
Gdańsk w długo utrwalonym pojęciu Kaszub to elegancja, wytworność, to właśnie 
urok i luksus życia [...]. Gdańsk odświeża się, ożywia wyłącznie w siedemdziesięciu 
procentach krwią kaszubską [...]48. 

obyczajowość kulinarna w tradycji i kulturze konsumpcji

W obyczajowości ówczesnej zauważyć można powierzchowną orientalizację połączo-
ną w pewnych środowiskach z tendencją do naśladownictwa wzorów europejskich, 
zdecydowana większość społeczeństwa szczyciła się jednak odrębnością, posia-
daniem własnej, polskiej kultury. Specyfika obyczajowa, przynajmniej jej elementy, 
dotyczyły nawet tzw. wielkiego świata doby Baroku i Rokoka (do którego zaliczał 
się m.in. patrycjat warszawski). Wnikliwy, posiadający szeroką skalę porównawczą 
pamiętnikarz Schulz zestawiał te koła z analogicznymi środowiskami Francji, Anglii, 
Włoch i dostrzegał wyraźnie swoisty charakter nadwiślańskiej stolicy: „Wielki świat 
warszawski – pisał – ma więc ton przypominający inne stolice europejskie, ale też 
i wiele rysów sobie tylko właściwych”49.

47 Ibidem, s. 52.
48 J. Kisielewski, Ziemia gromadzi prochy, Pax, Warszawa 1990, s. 415 i 416.
49 F. Schulz, Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791–1793, tł. J.I. Kraszewski, oprac. 
Z. Zawadzki, Czytelnik, Warszawa 1956, s. 159.
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Świadomość odmienności obyczajowej stała się też nowym elementem, obok wspól-
noty języka i religii, służącym określaniu przynależności narodowej. Stanowiła ona czynnik 
patriotycznej świadomości, stała się istotnym momentem w kształtowaniu nowoczesnego 
narodu polskiego, więzią scalającą różne warstwy społeczne dawnej Polski. Dla pewnych 
kręgów społecznych okresu oświecenia obyczaje stanowiły, obok języka, zasadnicze 
kryterium określające pojęcie narodu. Znamienne są słowa Franciszka Salezego Jezier-
skiego, który pisał: „Naród – jest zgromadzeniem ludzi mających jeden język, zwyczaje 
i obyczaje zawarte jednym i ogólnym prawodawstwem dla wszystkich obywatelów”50. 
Poczucie odrębności obyczajowej stało się ważnym czynnikiem pomagającym ustrzec się 
przed niebezpieczeństwem wynarodowienia, na pewnych terenach ziem polskich realnym 
już od czasów pierwszego rozbioru. Przywiązanie do religii, języka i właśnie obyczaju 
kształtowało postawę szerokich mas ludowych i większości szlachty w momencie, gdy 
Rzeczpospolita przestała istnieć.

Sposób odżywiania się gdańszczan w okresie XIX w. nie uległ większym zmianom 
w stosunku do lat poprzednich, niemniej zaznaczyły się w nim dwie tendencje: zwiększyła 
się kaloryczność diety w związku z rosnącą zamożnością oraz większe stało się jej uroz-
maicenie w wyniku rosnącego dobrobytu oraz rozwijających się kontaktów handlowych 
i produkcji własnej Gdańska. Dzienne spożycie ziarna (pieczywo, kasze, mąka) w mieście 
szacować należy na około 0,7 kg na głowę, co stawiało Gdańsk w rzędzie takich świetnie 
rozwijających się miast europejskich, jak np. ówczesny Amsterdam. Oprócz produktów 
mącznych coraz większą rolę odgrywały – także w średnich warstwach mieszczańskich – 
mięso i ryby, nabiał, a nawet warzywa i owoce51.

W domach zamożnych mieszczan główną część pożywienia stanowiło mięso i chleb, 
w uboższych groch i kasza ze słoniną, choć również spożywano tu nieco mięsa. Mięsa były 
różnego gatunku i przyrządzano je na rozmaite sposoby. Na talerzach ubogiej i średnio 
zamożnej ludności pojawiała się najczęściej wołowina, którą najłatwiej było kupić w jatkach 
położonych na Głównym Mieście, tuż koło kościoła Panny Marii, między ulicą Panieńską 
a Świętego Ducha; na Starym Mieście jatki znajdowały się w okolicy Bramy u Furty, na 
Przedmieściu – koło Podwala. W większych domach kupowano całe tusze zwierzęce 
w czasie sobotniego targu hurtowego; takie zakupy wypadały taniej, niż zaopatrywanie 
się u detalisty, który sprzedawał mięso kawałkami, „na oko”. Obok wołowiny spożywano 
baraninę, mięso jagniąt i cieląt, a także tłustą wieprzowinę, zwłaszcza ulubione szynki. 
Bogaci mieszczanie bardzo poważali dziczyznę – sarninę, zające, głuszce, cietrzewie, 
jarząbki, bekasy, słonki, dzikie kaczki. Okolice miasta wciąż jeszcze obfitowały w zwie-
rzynę i ptactwo, które padały ofiarą częstych polowań lub wpadały w sidła zastawione 
przez zawodowych łowców, dostarczających swój łup na gdańskie targi. Zdarzały się 
lata tak „urodzajne” w dzikie ptactwo, iż do miasta szło codziennie po kilkanaście wozów 

50 F.S. Jezierski, Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane, [w:] Wybór pism, oprac. Z. Skwarczyński, PIW, 
Warszawa 1952, s. 217.
51 Historia Gdańska, t. 2, op. cit., s. 665.
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dzikich kaczek czy kuropatw. Wielkim powodzeniem cieszył się drób domowy, zwłaszcza 
kurczęta i gęsi52.

Osobliwością gdańskiego stołu były niewątpliwie: zupa z fiołków, zupa orzechowa 
i tort z... kiszonej kapusty, zaś przysmakami przedkładanymi nad inne były: pasztety ze 
skorupiaków, solony ogon bobra, kwiczoły z truflami oraz duszone kapłony w soczewicy. 
Nie gardzono też dziką kaczką w winnej zupie, kuropatwą z rozmarynem oraz cielęcymi 
lub baranimi ozorkami na kwaśno. Na stołach gdańszczan w początkach XVII w. pojawiły 
się, jak wspominano, także ostrygi53. W dni postne zamiast mięsa jedzono ryby. O du-
żym spożyciu ryb morskich i słodkowodnych świadczyła wielka liczba – bo aż ponad 
200 – koncesjonowanych sprzedawczyń ryb, mających swoje stragany głównie na Targu 
Rybnym i na nabrzeżu Rybackim54. Najczęściej kupowano śledzie, które spożywano so-
lone, wędzone lub pieczone. W dużych ilościach przywożono do gdańskiego portu także 
szproty i dorsze. Solony i suszony dorsz był jedną z bardziej popularnych potraw biedoty 
miejskiej. Równie często jadali go marynarze.

Zachowane akta cechowe dają wyobrażenie o tym, co jadali zamożniejsi rzemieślnicy. 
I tak, uchwała cechu siodlarzy z lutego 1626 r. postanawia, iż kandydat na mistrza musi 
poczęstować współbraci obiadem składającym się z kurcząt w winie, pieczeni i słodkiego 
ciasta; obowiązywało również podanie sera, masła oraz gdańskiego piwa w dobrym gatun-
ku. Prócz obiadu trzeba było wyprawić także kolację z ryb, kurcząt, sera, pieczywa, jabłek 
i piwa55. W innych cechach odbywały się podobne uczty z okazji np. zebrań kwartalnych 
czy przyjmowania nowych członków w skład organizacji.

Tradycyjnie w dniu św. Marcina podawano na ucztach cechowych pieczone gęsi z jabłkami. 
Oczywiście codzienny wikt członka cechu nie był tak wykwintny, jak podczas uczt56.

Interesujące dane zawierają postanowienia dotyczące wyżywienia pensjonariuszy, 
zatrudnionych w powstałym w 1629 r. Domu Pracy Przymusowej. Tygodniowo na głowę 
więźnia wydawano 1,5 funta chleba; 0,5 funta mięsa lub 0,25 funta słoniny; 0,5 funta 
sera; 0,25 funta masła; dwa lub trzy razy tygodniowo kawałek ryby, poza tym jarzyny oraz 
pospolite napoje (zapewne liche piwo)57, co prowadzi do wniosku, że pracujący więzień, 
wbrew obiegowym opiniom, nie był osobą pozbawioną wolności, żyjącą „o chlebie i wodzie”.

Wiek XVII to okres, w którym do Gdańska zaczynają docierać towary kolonialne, w tym 
nie tylko rozmaite przyprawy, ale i egzotyczne owoce – pomarańcze, cytryny, figi. Coraz 
popularniejsze stają się migdały, a nawet kasztany jadalne. Okoliczności te wywierają 
wpływ na zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń kulinarnych gdańszczan, którzy okazują 
się znakomitymi specjalistami od wymyślania nieprawdopodobnych kompozycji smako-
wych. Wiedzą więc, jak kandyzować daktyle, jak osłodzić gorzkie migdały i do perfekcji 

52 M. Bogucka, Żyć w dawnym Gdańsku…, op. cit., s. 151.
53 J. Samp, Bedeker gdański, op. cit., s. 145–146.
54 Historia Gdańska, t. 3, op. cit., s. 260.
55 AP Gdańsk [dalej: Gd. – przyp. red.], 300, C/1173, 1176.
56 M. Bogucka, Żyć w dawnym Gdańsku…, op. cit., s. 154.
57 Dane z roku 1669, Biblioteka PAN w Gdańsku, M5-Ortm. fol. 93. sur. 228., s. 228.
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opanowują sztukę tworzenia wszelkiego rodzaju konfitur i marcepanów, niejednokrotnie 
zdobywając na tych specjałach ogromne fortuny.

W sumie urozmaicenie i wzbogacenie pożywienia mieszczan musiało znaleźć od-
zwierciedlenie w poprawie ich stanu zdrowia, choć oczywiście zbyt wyrafinowana kuchnia 
patrycjatu powodowała liczne schorzenia gastryczne, jak również otyłość, zaburzenia 
ciśnienia i zwyrodnienia układu krążenia, skutkujące czasem atakiem apoplektycznym, 
a znów wśród ubogiego plebsu fatalne skutki miało zapewne wypieranie niskoprocento-
wego piwa przez mocną wódkę58.

Przenikanie sztuki kulinarnej do poszczególnych regionów

Kuchnie poszczególnych regionów Polski różnią się między sobą głównie rodzajem naj-
częściej stosowanych produktów i sposobem ich przyrządzania59. Jednak kuchnia naszego 
regionu posiada wiele cech charakterystycznych i ma swoją niepowtarzalną specyfikę.

Prześledźmy, co się wydarzyło, zanim doszło do ostatecznego ukształtowania się 
kuchni pomorskiej.

Otóż za najbardziej specyficzną i znaną cechę kuchni kaszubsko-pomorskiej uważa się 
bogactwo ryb. Są to zarówno ryby morskie, od śledzia zaczynając, a na „wszechwładnym” 
łososiu kończąc, jak i słodkowodne, które żyją w kaszubskich i kociewskich jeziorach. 
Według E. Cieślaka 

[…] na początku XIX stulecia polskie rzeki obfitowały jeszcze w ryby szlachetne, 
przede wszystkim łososie. W Gdańsku nadal rozwijało się ich przetwórstwo, a naj-
większym uznaniem cieszył się wówczas łosoś marynowany. Wywożono go w znacznych 
ilościach w głąb kraju, a także do portów zachodnich, szczególnie do Hamburga 
i Holandii. Prócz tego na rynek miejscowy i na eksport trafiały w mniejszych ilościach 
ryby świeże i wędzone, mianowicie jesiotry, szczupaki, liny i karpie60. 

Te ostatnie były nawet wyżej cenione niż łososie. 
Jak już wspomniano, tradycjonalizm najczęściej obserwuje się podczas licznych świąt, 

a jednym z najbardziej uroczystych posiłków w kuchni polskiej była i jest obecnie wigilia. 
Jest w tym posiłku nie tylko poezja tradycji, lecz i atmosfera rodzinnego ciepła. A smak 
i ceremoniał przygotowania tradycyjnych potraw rybnych (i nie tylko) posiada dar ich wzbu-
dzania, pozwalając sięgnąć wspomnieniami w przeszłość i marzeniami w przyszłość61.

Jeśli chodzi o dania mięsne, sporządzano je najczęściej z wołowiny, wieprzowiny, 
baraniny i z dziczyzny, przy czym coraz większą rolę zaczął odgrywać drób, a zwłaszcza 
indyki.

58 Historia Gdańska, t. 2, op. cit., s. 666.
59 Vide W. Grzesińska, D. Gajewska, Żywienie w turystyce, WSiP, Warszawa 1999, s. 154.
60 Historia Gdańska, t. 3, s. 48.
61 M. Lemnis, H. Vitry, W staropolskiej kuchni i przy polskim stole, Interpress, Warszawa 1979, s. 180–182.
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W XIX w. pojawiły się ziemniaki, które do dziś są podstawowym składnikiem dań 
obiadowych. Najczęściej podawano je ze śledziem i różnego rodzaju mięsiwem, także 
z dziczyzną – zającem, sarną, dzikiem, kaczką, obficie polane w miarę zawiesistym 
sosem.

Często do dań z mięsa na Pomorzu podawano kaszę, najczęściej gryczaną. Obecnie 
jest to najwyżej ceniona kasza polska, o pełnym charakteru smaku i aromacie. Stanowi 
ona bowiem niezastąpiony dodatek, zamiast ziemniaków, do wszelkiego rodzaju odmian 
polskich zrazów, pieczeni oraz sosów pieczeniowych. Wybornie smakuje również podana 
do słodkiego, a zwłaszcza kwaśnego mleka. Pomimo że kuchnia kaszubsko-pomorska 
przechodziła w ciągu wieków wiele metamorfoz, uprzywilejowanej pozycji kaszy grycza-
nej nie zdołały zachwiać ani znacznie mniej wartościowy pod względem spożywczym 
ryż, ani nawet ziemniaki62.

Równolegle z ziemniakami pojawiły się nowe warzywa, głównie fasola, groch, brukiew 
i marchew, podczas gdy nadal w dużych ilościach spożywano buraki, które przecież po 
dzień dzisiejszy stanowią klasyczną jarzynę do pieczeni, oraz kapustę, będącą przykładem 
jarzyny z dobrej, tradycyjnej kuchni polskiej.

Wiesława Grzesińska i Danuta Gajewska w swej książce piszą: „Charakterystyczne 
dla współczesnej kuchni gdańskiej jest to, że potrawy nie tak dawno uważane za potrawy 
biedoty (z kasz, klusek, ziemniaków) zyskują coraz większą popularność, a zarówno dla 
nas, jak i dla gości ze świata mają niepowtarzalny, niezastąpiony smak”63.

Bogactwo lasów na Pomorzu dostarcza od wieków kuchni pomorskiej licznych odmian 
grzybów. Prym wiodą tu prawdziwki, kurki i rydze – świeże, suszone, gotowane, marynowa-
ne lub smażone, które były i są niezastąpione dzięki swemu smakowi. W mało wybrednej 
kuchni ostatnio wypierane są przez pieczarki i im podobne, sztucznie hodowane grzyby, 
a mimo to ciągle zajmują ważne miejsce w naszych jadłospisach, odgrywając niemałą 
rolę jako dodatki do tradycyjnych potraw kuchni kaszubsko-pomorskiej.

Oprócz chleba i pozostałego pieczywa, o którym mowa była poprzednio, do pod-
stawowych posiłków Kaszubów i Pomorzan należały zupy. Poza znajomymi już zupami 
warzywnymi, owocowymi (często z suszonych owoców), mlecznymi oraz różnymi żura-
mi popularna stała się wówczas zupa rakowa. Na południowo-zachodnich, najbardziej 
piaszczysto-jeziornych obszarach Kaszub, w krystalicznych wodach jeziorno-rzecznych 
pojawiało się kiedyś wiele, potem bardzo mało, dziś znów więcej raków64. Stąd w niektó-
rych domach i restauracjach gdańskich jest owa zupa daniem szczególnie wykwintnym. 
Oczywiście nie możemy zapomnieć o czerwonym barszczu, który jest chlubą staropolskiej 
kuchni, i chłodniku litewskim. Także flaki oraz zupa piwna cieszą się ogromną popularno-
ścią wśród obcokrajowców, ale nie tylko.

Z napojów, oprócz kawy i herbaty, najpopularniejsze było piwo. J. Samp pisze: 

62 Ibidem, s. 30.
63 W. Grzesińska, D. Gajewska, op. cit., s. 153.
64 M. Bernardyn, op. cit., s. 3.



Tradycje jadania na ziemiach pomorskich 79

[...] jego chlubne tradycje kontynuuje słynny „Hevelius Company Ltd.”, a na swoich 
znakach firmowych browar umieścił datę 1871. Wówczas to bowiem w dawnej par-
kowo-dworskiej rezydencji Kuźniczki zawiązała się spółka akcyjna. Warto pamiętać, 
że piwowarskie tradycje tego miejsca sięgają końca XVII wieku. Wspomniana spółka 
akcyjna przekształciła niewielki początkowo browar w ogromne przedsiębiorstwo. 
Warzono tu w latach międzywojennych aż siedem gatunków piwa [...]. Po stosun-
kowo krótkiej przerwie, związanej z działaniami wojennymi, produkcja piwa ruszyła 
już w czerwcu 1945 roku65. 

Dziś na Pomorzu dominuje piwo gdańskie i elbląskie, w przeciwieństwie do lat wcześniej-
szych, kiedy to na stołach najczęściej pojawiało się piwo puckie, kościerskie i tucholskie.

Wino należało wówczas do napojów rzadszych, natomiast słynny już w całej Europie 
goldwasser nadal cieszył się ogromną popularnością. Do słodzenia używano cukru trzci-
nowego oraz różnego rodzaju syropów.

Jako nieodłączna część posiłków, zwłaszcza obiadów świątecznych z udziałem gości, 
do dziś figurują w jadłospisach wymyślne desery, kompoty, galaretki oraz budynie, wśród 
których dominują zarówno kompozycje owocowo-galaretkowe, jak i śmietankowo-kre-
mowe.

Mówiąc o przysmakach, trudno nie wspomnieć o tak ważnej części każdej kuchni, jak 
ciasta, ciastka i ciasteczka. Tego bowiem na Pomorzu „do wyboru, do koloru”. Nie bra-
kuje tych dawnych, niekiedy tyleż smacznych, co prostych, oraz nowszych, z obfitością 
przeróżnych dodatków, mianowicie korzeni, owoców – zwłaszcza południowych, orze-
chów laskowych i włoskich. Wśród ciast wyłącznie kaszubskich, uwzględnionych także 
w gdańskim świątecznym menu, dominuje sękacz, a na całym Pomorzu nadal popularne są 
ciasta waflowe. Dodatkiem do obiadów i podwieczorków stały się też owoce, które często 
konsumowane są z dodatkiem cukrów bądź innych przysmaków, choćby bitej śmietany. 
Wszystkie te smakołyki, popijane wyśmienitą kawą, są dzisiaj pysznym uzupełnieniem 
kaszubsko-pomorskiego przyjęcia.

Podsumowując ostatnią fazę kształtowania się kuchni kaszubsko-pomorskiej, posłużmy 
się fragmentem z książki Bedeker gdański, który w pełni ją odzwierciedla: „U progu XIX 
wieku – pisze J. Samp – tutejsi obywatele lubowali się w jedzeniu i wymyślaniu coraz to 
oryginalniejszych potraw do tego stopnia, iż zgorszeni ich zbytkiem przybysze pomstowali: 
Tu bardziej kocha się pieczeń cielącą lub wołową niż prawdziwe dzieła”66.

Tak przedstawiały się dzieje kuchni kaszubsko-pomorskiej na przestrzeni wieków. Na 
jej specyfikę zasadniczy wpływ wywarły takie czynniki, jak: charakter miasta Gdańska jako 
portu morskiego oraz szeroki kontakt ze światem, przemiany społeczno-gospodarcze mia-
sta, napływ ludności obcej osiedlającej się w Gdańsku, tradycje żywieniowe mieszkańców 
Gdańska w poszczególnych okresach rozwoju, związek z przekazywaną z pokolenia na 
pokolenie kuchnią staropolską i w końcu typowa kuchnia kaszubska.

65 J. Samp, Bedeker gdański, op. cit., s. 199 i 200.
66 Ibidem, s. 146.
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Wobec tego można stwierdzić, że współczesną kuchnię kaszubsko-pomorską cechuje 
przede wszystkim szeroki bukiet przypraw smakowych, stosowanych głównie do produkcji 
potraw rybnych i mięsnych.

Maksymalnie wykorzystywane są ryby, które według tradycji przyrządza się na różne 
sposoby. Najbardziej bogaty i urozmaicony jest wybór zakąsek zimnych, wśród których 
ciągle królują: śledź, łosoś, pstrąg i karp – głównie w galarecie.

Jeśli chodzi o potrawy mięsne, preferowane są mięsiwa duszone obficie przyprawione, 
niejednokrotnie z dodatkiem owoców świeżych lub suszonych.

Z zup natomiast popularne są polewki starogdańskie, w szczególności na piwie, oraz 
zupy czyste, takie jak barszcz czy bulion67.

W jaki sposób przygotować tradycyjne potrawy naszego regionu, dowiemy się w dal-
szej części opracowania.

Kaszubi i Pomorzanie nad Wisłą są społecznością zasiedziałą, wspólnotą długiego 
trwania, mieszkającą w świecie wpływów wielu kultur, na styku morza i lądu. Kuchnia ka-
szubsko-pomorska jest kuchnią wewnętrznie zróżnicowaną, mimo to ma ona wiele cech 
wspólnych, zwłaszcza gdy mówimy o Pomorzu Gdańskim czy Nadwiślańskim.

„Na tę prawdziwą kuchnię złożyło się kilka, nawet kilkanaście «kulinarnych wątków» 
[...]. W ciągu minionych wieków bądź zbliżały się one do siebie, bądź oddalały, aż wresz-
cie splotły się w jeden, zróżnicowany i bogaty, obejmujący wszystkie elementy polskiego 
«stylu kulinarnego» […]”68.

Niejednokrotnie byliśmy świadkami, kiedy odwiedzający nasz region goście, studiując 
z uwagą restauracyjną kartę dań, wybierali jedynie wyśmienite potrawy kuchni kaszub-
sko-pomorskiej.

Z Pomorzem związani byli nie tylko mieszkańcy miast i wsi, ale także ludzie morza. 
„[…] Gdańskie prawo morskie regulowało kwestie pracy i wyżywienia załogi w głównych 
zbiorach przepisów – wilkierzach i ordynacjach. W znanych sześciu redakcjach wilkierzy 
przepisy dotyczące praw i obowiązków przewidują prawo do dwóch posiłków dziennie 
i posiłku płynnego (napoju)”69. Załoga powinna otrzymywać na morzu posiłki zależne od 
podziału na dni postne i niepostne („mięsne”). W dni niepostne jeden posiłek powinien 
się składać z mięsa peklowanego, słoniny i grochu, a w dni postne – solonej czy suszo-
nej ryby, najlepiej w dwóch gatunkach. Rodzaj drugiego posiłku zależał od dobrej woli 
kapitana. Nie można było jednak liczyć na pieczyste, gdyż obowiązywał zakaz podawania 
mięsa pieczystego na statku z obawy przed pożarem. W kolejnej ordynacji ustawodawcy 
zauważają, że chleba i napojów na statkach gdańskich jest więcej niż na holenderskich, 
lubeckich czy hamburskich, stąd też mniejsza opłacalność żeglugi. Wskazują także na 
ograniczenie ilości i jakości kupowanego piwa z obawy przed nadużywaniem napoju 

67 M. Bernardyn, op. cit., s. 4.
68 M. Lemnis, H. Vitry, op. cit., s. 7.
69 E. Łączyńska, Na co dzień i od święta – menu gdańskich ludzi morza w XVIII wieku, [w:] Historia naturalna 
jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem, red. B. Możejko, Wyd. UG, Gdańsk 2012, s. 293, [za:] Ustawa z dnia 
23 maja 1991 roku o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. z 1991 r., Nr 61, poz. 258).
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przez załogę i ewentualnymi buntami. Rezultatem zmian zachodzących w prawie mor-
skim w kwestii położenia załogi była ordynacja o pracy na statkach, jednak w sprawach 
wyżywienia nie wprowadzała żadnych nowości, art. XV potwierdzał prawo do dwóch 
posiłków i napojów dziennie.

„W późniejszym wilkierzu przewidywano już trzy posiłki dziennie (rano, w południe i wieczo-
rem) i miały być na tyle dobre, aby zadowolić załogę […]. Tyle stanowiła litera prawa […]”70.

Rzeczywisty obraz wyżywienia można nakreślić na podstawie rachunków i dokumentacji 
procesów w sprawach złego wyżywienia lub kradzieży na statkach71. 

Pewną wskazówką do przeanalizowania codziennego wyżywienia załogi w drugiej połowie 
XVIII w. może być tabela prowiantowa w poradniku dla kupców gdańskich72. Wynika z niej, 
że marynarze mieli prawo do trzech dni „mięsnych” w tygodniu. W tych dniach mogli liczyć 
na 2,25 funta mięsa (około 980 g). Tygodniowo na każdego członka załogi, oczywiście bez 
szypra, który miał zagwarantowane lepsze wyżywienie, należało zaopatrzyć się w 1,25 funta 
masła (około 550 g), 0,75 funta sera (330 g), 4,25 funta sztokfisza73 (około 1850 g), 2 miarki 
krup (około 5 kg), po 1,3 miarki białego i szarego grochu (ponad 7 kg) oraz 16,75 funta chleba 
(ponad 7 kg)74. Gwarantowano też napitek w postaci piwa (około 13 litrów). 

Bardziej zaradne załogi „organizowały” sobie dodatkowe racje, podbierając przewożony na 
statku towar. Szczególnie pomysłowi okazali się marynarze ze statku „Wachsamkeit”, którzy 
zmielili około 3 korców (120 kg) zboża i przekazali kucharzowi. Liczyli na to, że brak tak małej 
ilości zboża nie wzbudzi żadnych podejrzeń75. W innych procesach marynarzy przed urzędem 
burmistrzowskim wykazano kradzieże cukru76, rodzynek, cytryn, a z używek – tytoniu77. Kupioną 
na rejs czy postój żywność przechowywano więc w specjalnych pomieszczeniach, komorach 
(Victualien-Kammer), z powyższych względów zamykanych na klucz78. 

Kucharz był na każdym statku morskim. Jego pensja była od około jednej trzeciej do 
połowy stawki niższa od gaży szyperskiej, ale jako posiadający dodatkowe kwalifikacje, 
należał do uprzywilejowanej części załogi, podobnie jak sternik czy bosman. Zazwyczaj 
miał też do pomocy kochsmata – kuchcika, który z kolei był najniżej opłacanym członkiem 
załogi, ale za to miał szansę na naukę lepiej płatnej profesji. Statki były wyposażone 
w różne sprzęty do przechowywania wiktuałów i przygotowywania posiłków. Zachowane 
inwentarze statków wymieniają różnorodne naczynia: sprzęty do przechowywania surow-

70 S. Matysik, Prawo morskie Gdańska. Studium historyczno-prawne, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1958,  
s. 31 i nast.
71 A. Groth, Rozwój floty i żeglugi gdańskiej w latach 1660–1700, Ossolineum, Gdańsk 1974, s. 211.
72 J.G. Peterssen, Kaufmanisches Handbuch zum Behuf der Danziger Handlung von P., Erster Band, Danzig 
1782, s. 98–99.
73 Stokfisz (sztokfisz) – suszony solony dorsz – vide S. Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie 
potraw, [w:] Monumenta Poloniae Culinaria, t. 1, red. J. Dumanowski, Warszawa 2009, s. 202.
74 Funt gdański = 434,054 g; podział miar zbożowych: 1 łaszt = 960 miarek; 1 łaszt krup jęczmiennych = 2460 
kg; 1 łaszt grochu = 2590 kg – Cz. Biernat, Statystyka obrotu towarowego Gdańska w latach 1651–1815, PWN, 
Warszawa 1962, s. 62 i 64.
75 AP Gd., 300, 1/15325, s. 527–533.
76 AP Gd., 300, 1/15326, s. 279, 293–295.
77 AP Gd., 300, 1/15326, s. 174–176. 
78 AP Gd., 300, 1/1538, s. 422. 
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ców i przygotowania potraw: duże miedziane kotły do mięsa, grochu, mniejsze do ryb, 
naczynia na mięso i masło, misy. Z innych sprzętów: ruszt, siekierę i drewnianą pompę 
wodną (do użycia w sytuacji zaprószenia ognia). Kajuta szypra wspomnianego statku 
była zaopatrzona m.in. w czajnik i dzban do herbaty, cztery pary filiżanek do herbaty, dwa 
kieliszki do wina, szklanicę do piwa, gliniane talerze79. 

Obecność w inwentarzach statków sprzętów do parzenia i podawania herbaty świadczy 
o popularności tego napoju na statkach. Oprócz herbaty pito kawę, choć w tym przypadku 
nie mamy zbyt wielu przekazów. Pojawiają się puszki do kawy i filiżanki80 oraz młynki81. 
Obydwa napoje były popularne w XVIII-wiecznym Gdańsku, o czym świadczą funkcjo-
nujące kawiarnie82, a serwisy herbaciane i kawowe figurują dość często w inwentarzach 
mieszczańskiego mienia.

Podsumowując tę część rozważań, można się zastanowić, jakie potrawy mogły po-
wstawać z przedstawionych wyżej surowców. Warto przytoczyć przepisy z książek kuchar-
skich na zupy piwne z dodatkiem masła, mąki i jajek83, zupy chlebowe, breje grochowe 
z chlebem i mięsem (np. wieprzowiną i słoniną), dania ze sztokfisza. Niektóre z nich 
były proste, inne dość pracochłonne. Oczywiście, najłatwiej było podgrzać piwo, wrzucić 
weń chleb i doprawić łyżką smalcu albo piwo doprawić mąką z jajkiem i posłodzić84. Aby 
jednak przygotować sztokfisza, należało wykonać wiele czynności. Stanisław Czerniecki 
podaje następujący przepis: „Otłuczony na klocku stokfisz namoczysz w ługu z popiołu 
a wody zrobionym, a potym w wodzie zimnej, aż do drugiego dnia”85. Nieco dokładniejsze 
wskazówki, jak obchodzić się z suchą jak deseczka rybą, podaje królewiecki poradnik, 
polecając, aby „utłuczenie” przeprowadzić drewnianym młotkiem. Ług z popiołu powinien 
być mocny, a można też do niego dodać nieco wapna. Ryba powinna leżeć w wodzie 
z ługiem 24 godziny, a kiedy zmięknie, należy ją przełożyć do zimnej wody i jeszcze kilka 
razy w ciągu dnia opłukać w bieżącej wodzie86. Ogólnie, im bielszy się zrobi po moczeniu, 
tym będzie lepszy87. Następnie już można go zagotować, przecedzać, dodawać różnych 
ingrediencji. Polecany jest także osuszony z wody, nasączony smalcem, doprawiony 
pieprzem i sonst wie du wilt – wedle smaku, w końcu upieczony.

Popularne mogły być też zupy chlebowe, przyrządzane np. z czerstwego chleba, 
z dodatkiem masła i jajek. Przepisy są dość proste i przewijają się w podobnej formie 

79 AP Gd., 300, 1/338, s. 87.
80 AP Gd., 300, 1/15326, s. 293. 
81 AP Gd., 300, 1/15326, s. 45.
82 E. Łączyńska, op. cit., s. 296, [za:] F. Kotarski, Zaplecze instytucjonalne kultury literackiej osiemnastowiecznego 
Gdańska, [w:] Mieszczaństwo gdańskie: sesja naukowa 21–23.11.1996, red. S. Salmonowicz, Nadbałtyckie Cen-
trum Kultury, Gdańskie Tow. Naukowe, Gdańsk 1997, s. 249 (kawiarnia Duisburga), s. 253 (kawiarnia Mombera).
83 Neues Kochbuch für burger liche Haushaltungen oder Anweisung zur Zubereitung eine gefunden und schmac-
khaften Hausmannkost, zum Trenschieren und Vorlegen…, bei Rudolph August Wilhelm Ahl, Coburg 1803, s. 1. 
84 Stettinisches Kochbuch für junge Frauen, Haushaltärinen und Köchinen, bei Johann Sigmund Kaffke, Stettin 
1797, s. 565.
85 S. Czerniecki, op. cit., s. 202. Szczegółowy opis – vide Stettinisches Kochbuch…, op. cit., s. 230–232.
86 Preußisches Kochbuch für Frauenzimmer die Hauswesenund Kuche mit möglichst geringer Mühe und Kosten 
selbst verwalten wollen, bei Goebbels u. Unzer, Königsberg 1805, s. 324.
87 Kleines Augsburges Kochsbuch, verl. Von Nicolaus Doll, Augsburg 1836, s. 26.
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w wielu książkach kucharskich nawet do dziś, np. Grobe Brodsuppe, czyli zupa z chleba 
razowego. Czerstwy chleb lub grzanki (grubsze kromki chleba upiec na ogniu i pokru-
szyć) należy dodać do wody i gotować do miękkości, następnie przecedzić przez sito. 
Do smaku dodać wino lub piwo, zmielony cynamon, cukier, cząstki cytryny, rodzynki88. 
W celu przygotowania bardziej wykwintnej formy zupy wymagano, aby chleb gotować 
w miksturze z przyprawami, w której jest więcej wina niż wody, a po zagotowaniu dodać 
zbełtane żółtka jajek. Można też zamiast wina posmakować wersji z pszenicznego piwa 
i tłuczonego kardamonu89.

Trudno mówić o wielkiej różnorodności potraw, które kucharz podawał w trakcie rejsu, 
ale wbrew pozorom chleb, kaszę, groch można komponować na różne sposoby, doda-
jąc piwo, różne tłuszcze, mięso, ryby oraz przyprawy. Przytoczone powyżej sposoby 
przygotowania potraw wydają się proste, bo też załoga statku nie była pod tym wzglę-
dem wymagająca, ciesząc się bardziej z regularności posiłku i jego obfitości niż smaku. 
Prawdopodobnie trudno by im było zapewnić sobie na lądzie posiłki z mięsem kilka razy 
w tygodniu.

Po latach ciężkiej pracy na morzu nie wszyscy szyprowie mieli spokojną przystań 
w domu. Niektórzy byli samotni, schorowani, a ich smutną codziennością był przytułek. 
Niestety, nie zachowały się księgi rachunkowe, które wskazałyby na jadłospis pensjona-
riuszy. Z badań Adama Szarszewskiego wynika, że wyżywienie mogłoby być takie samo, 
jak w innych zakładach tego typu w Gdańsku czy Elblągu, i nie odbiegało od przeciętnego 
wyżywienia niższych stanów społecznych. Jadano dwa razy dziennie, prawdopodobnie 
– wzorem innych szpitali – o godzinie 12.00 i 20.00. Na posiłek wzywał dzwon, a przed 
jedzeniem zmawiano modlitwę. Nie jest pewne, w której kolejności jadali szyprowie, nie 
określono bowiem tego w ordynacji, wskazując jedynie, że osoby płacące za swój pobyt, 
czyli wkupione, pierwsze otrzymywały posiłek i siadały przy oddzielnym stole90. Pod-
stawą menu był chleb, kasza owsiana (rzadziej tatarczana lub jęczmienna) oraz groch. 
W dni „mięsne” podawano wołowinę, podroby, np. flaki, z których przyrządzano zupę. 
Podstawowe tłuszcze stanowiły: słonina, łój oraz masło. W dni postne serwowano ryby – 
m.in. dorsze, śledzie, flądry. Prawdopodobnie z wypasanych na łąkach krów uzyskiwano 
mleko i przygotowywano z niego przetwory. Szpital posiadał ogród i sad, skąd czerpano 
warzywa i owoce jako uzupełnienie taniej, monotonnej diety. Na terenie szpitala mógł się 
znajdować piec chlebowy91.

Podstawowym napojem było piwo, prawdopodobnie gorszej jakości (krölling), czasem lep-
szej, przekazane być może jako dar (np. tafelbier). Szpital korzystał też z własnych studni wody.

Okazją do wspólnego biesiadowania były spotkania cechowe i, w przeciwieństwie do 
posiłków na statku czy w szpitalu, był to przyczynek do zabawy i rozrywki. Oczywiście 

88 Stettinisches Kochbuch…, op. cit., s. 8.
89 Ibidem.
90 A. Szarszewski, Szpital i kościół św. Jakuba w Gdańsku. Zarys historyczny, Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 36.
91 Idem, Życie codzienne w szpitalu św. Jakuba w Gdańsku w XVI – XVIII w., [w:] Szpital i kościół św. Jakuba. 
600 lat fundacji gildii szyprów w Gdańsku, red. A. Sroka, Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 211–212.
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zaproszenie dotyczyło tylko szyprów, gdyż całość kosztów pokrywał cech. Załoga musiała 
zadowolić się innymi gdańskimi gospodami.

Podstawą źródłową tej części opracowania były cztery księgi rachunkowe cechu szy-
prów, przechowywane w Archiwum Państwowym w Gdańsku w dziale Cechy Gdańskie 
(sygn. 300, C). Po stronie rachunków (Außgabe) znajdują się najbardziej nas interesują-
ce informacje, czyli wydatki związane z organizacją dorocznych spotkań z okazji końca 
karnawału, w źródłach zwanych Fastnacht, Fastabend – Zapusty.

Główne zebranie członków cechu odbywało się w Zapusty w Domu Gildii Żeglarzy 
przy ulicy Świętego Ducha. Miało na celu załatwienie bieżących spraw cechu, podjęcie 
decyzji w żywotnych dla niego kwestiach. Mniej wystawna kolacja odbywała się na po-
czątku stycznia i była związana z rozdziałem jałmużny ze skarbon – zwana w źródłach 
Buchsen Tag. Pod koniec XVII w. uczty cechowe były dość skromne. Na wspomnianej 
podano tylko fasę piwa, cwibaki i ser. Na same wiktuały, bez kosztów obsługi, wydano 
21 florenów 2 grosze, co stanowiło 34% wszystkich wydatków wyszczególnionych na 
rachunku rocznym92. 

Z czasem odnajdujemy w rachunkach szyprów informację o pojawieniu się mięsa na 
stołach. Zwiększyły się też koszty przygotowania i obsługi uczty: rozszerzył się katalog 
opłat uiszczanych tragarzom, pachołkom, starszym cechu i innym zaangażowanym oso-
bom. Początkowo płacono tylko za przyniesienie piwa (9–18 groszy), gospodarzowi Domu 
Gildii (5 florenów) prawdopodobnie za napalenie w piecu i drewno (może też gotowanie?) 
oraz dziewkom (2 floreny) za usługi93. Pojawiają się następnie oddzielne opłaty, np. za 
przyniesienie skrzyni-lady cechowej (6 groszy)94, ustawienie stołów i ławek (1 floren)95 oraz 
przyniesienie piwa z piwnicy do sali. Wspomniane wyżej pieczenie i gotowanie mięs an die 
Kochin so gekocht kosztowało 1 florena 6 groszy96. Stale wydatkowano na świece łojowe.

Nie dysponujemy księgą z pierwszej połowy XVIII w. Skądinąd wiemy, że uczty w dal-
szym ciągu były finansowane przez cech. Ich organizacja nie była skomplikowana. Koszty 
przygotowania uczt były dość wysokie w stosunku do ogólnych wydatków i kształtowały 
się nawet na poziomie blisko 80%.

Wiktuały kupowane na wspólną biesiadę były dość jednorodne i stałe – najpierw na-
bywano tylko piwo, cwibaki i ser, a następnie, w miarę wzrostu zamożności cechu: mię-
so, wędzonkę i kiełbasy, przyprawy, cukier i tytoń. Wśród wymienionych gatunków piwa 
pojawia się najczęściej rommeldeis, piwo lubeckie97 (prawdopodobnie też rommeldeis), 
kolejno: czarne piwo (niewielkie ilości, zazwyczaj za 6–12 groszy, może jako dodatek do 
potrawy) oraz piwo wismarskie98.

92 AP Gd., 300, C/775, s. 68.
93 Ibidem, s. 53.
94 Ibidem, s. 59.
95 Ibidem, s. 77, 79.
96 Ibidem, s. 125.
97 AP Gd., 300, C/775, s. 85, 87, 97, 101, 103, 107. Piwo białe, warzone ze słodu pszennego, o smaku winnym, 
sławne w całej środkowej Europie – A. Klonder, Napoje fermentacyjne w Prusach Królewskich w XVI–XVII wieku, 
Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1989, s. 39.
98 Ibidem, s. 105.
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Wśród potraw serwowanych przez kucharza można się domyślać obecności zupy 
piwnej z cwibakami, słodzonej cukrem z dodatkiem sera (być może zamiast jajek i masła, 
które nie figurują na żadnym rachunku). Wędzonki i szynkę gotowano prawdopodobnie po 
to, aby je zmiękczyć. Jak podaje królewiecki przepis, należy zalać szynkę wodą i gotować 
przez 3–4 godziny do jej wygotowania. Następnie zalać zimną wodą, ostudzić i wyjąć 
z garnka. Wtedy można zdejmować skórę, rozwarstwiając ją i rolując. Należy mięso 
naszpikować cynamonem i goździkami oraz posypać startym chlebem99. W tym czasie 
kupowano wskazane przyprawy z informacją, że są przeznaczone do szpikowania – zu 
besteken100. Z podanych produktów można było też ugotować zupę chlebową z mięsem 
i „czarnym” piwem. Aromatyczne przyprawy i cukier nadawały jej egzotyczny posmak.

Dla drugiej połowy XVIII w. dysponujemy w Gdańsku zapisami z głównych ksiąg rachun-
kowych, które w znacznym stopniu pozwalają na rozpoznanie rozrywkowej strony życia 
cechowego. Najbliższa sąsiadka Domu Gildii Żeglarzy, Joanna Schopenhauer, w swoich 
wspomnieniach opisuje spotkania zapustowe jako obchodzone hucznie i buńczucznie. 
Według jej relacji dom był ozdobiony różnobarwnymi proporcami i chorągwiami, wśród 
których największa biała flaga była ozdobiona wymalowanym gdańskim herbem i powie-
wała niczym żagiel. Joanna była również pod wrażeniem kucharza, pana Bergmanna, który 
uchodził za najzręczniejszego w Gdańsku. Jego specjalnością były malutkie korniszony, 
które rozchodziły się pod flagą opiekunów na cały świat, a przesyłki olbrzymich pierników 
szły nawet do Ameryki. Dla małej wtedy Joanny ważniejsze były jednak szklaneczki słodkiej 
galaretki i wyborne ciasta, którymi obdarowywał ją przy różnych okazjach101.

Na co najmniej dwa tygodnie przed ucztą zamawiano salę w Domu Gildii, co zazwyczaj 
czynił zarządzający z zastępcą albo szafarzem102. Następnie opłacano akcyzę za piwo (6 
florenów 3 grosze za beczkę), które planowano zamówić103. Szyprowie rzadko zamawiali 
piwo u miejscowych browarników. Wyjątkowo tylko dostawa pochodziła od kupca Welshau-
sena z Grobli – piwo wismarskie i miejscowe104. Pojawiło się też piwo „Czarne Gdańskie” 
(15 florenów za beczkę)105 i „Danziger Best Bier”106 oraz bliżej mi nieznane „Prischecker”107. 
Ulubionym napojem na stołach gildii było piwo kościerskie, zamawiane najpierw w Szkódce 
(Schlappke – dziś część dzielnicy Siedlce)108, następnie w Aniołkowie (osada wokół ko-
ścioła p.w. Wszystkich Świętych Aniołów), wyjątkowo na Ostrowiu109, a na początku XIX 
w. – w Niedźwiedniku110. Oprócz piwa zamawiano wino. Najczęściej pojawiało się na sto-

99 Preußisches Kochbuch…, op. cit., s. 196.
100 AP Gd., 300, C/775, s. 79.
101 J. Schopenhauer, Gdańskie wspomnienia młodości, tł. T. Kruszyński, Ossolineum, Wrocław 1959, s. 25.
102 AP Gd., 300, C/780, s. 9. Wizyta kosztowała cech najmniej 18 groszy.
103 Ibidem, s. 10 (1753), s. 31 (1756), s. 334 (1787).
104 Ibidem, s. 51, 85.
105 Ibidem, s. 357.
106 AP Gd., 300, C/774, s. 30.
107 AP Gd., 300, C/780, s. 93. Z powodu złej pogody nie dostali trunku w Aniołkowie, choć parę razy się o niego 
dowiadywali.
108 Ibidem, s. 43.
109 Ibidem, s. 383.
110 AP Gd., 300, C/774, s. 98 (1801).
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łach wino francuskie, oprócz niego „Morgenwein”, sekt111 – dokładnie „Zerreschen Zenckt” 
(wł. „Sekt Xereser” – hiszpańskie wino musujące), raz kupiono „6 Stoff Alten Franßwein”, 
natomiast dominowało wino muszkatołowe (29 sztofów, ponad 40 litrów)112.

Andrzej Klonder, omawiając wykorzystanie napojów fermentacyjnych w kuchni, wska-
zuje na polewki piwne i winne, które podawano w innych cechach i na ucztach bractw 
w Dworze Artusa113.

Podsumowując rozważania o menu na ucztach, należy podkreślić międzynarodowe 
upodobania szyprów. Miejscowymi wyrobami były mięsa (szynki, wędzonki, pieczenie), 
karpie, chleb i czarne piwo. Reszta produktów miała dość odległe korzenie: piwo lubeckie, 
wismarskie, kościerskie; wino francuskie, hiszpańskie; ser angielski, cytryny, cukier, imbir, 
gałka muszkatołowa, cynamon, goździki, a tytoń nawet z Paragwaju. 

Tak było na lądzie. Na statku dość stały asortyment produktów kupowanych przez lata 
mógł stworzyć swoisty kanon receptur kucharskich tam stosowanych, modyfikowanych 
zależnie od potrzeb i ilości surowców.

Wśród członków załogi w najlepszej sytuacji był szyper, którego menu było urozmaicone 
zarówno podczas rejsu, jak i w porcie, gdyż na jego potrzeby żywieniowe były asygnowane 
wyższe kwoty aniżeli dla pozostałych członków załogi. Szyprowie, posiadający własny 
związek, mogli liczyć też na opiekę i wsparcie swoich współbraci po zakończeniu kariery lub 
w dramatycznych dla siebie chwilach życiowych. Lokując się w przytułku cechowym, mieli 
zapewnione wyżywienie, być może o wyższym standardzie aniżeli reszta pensjonariuszy, 
zakupione z datków ze skarbon cechowych, a od czasu do czasu otrzymywali prezenty 
w postaci beczek piwa. Milszymi momentami w ciągu roku były też dla szyprów uczty ce-
chowe, na których można było liczyć na dobrze wypieczoną wołowinę, potrawki karpiowe, 
piwo i wino oraz zapalić fajeczkę nabitą tytoniem w gronie dobrze sobie znanych kamratów.

Dodatkową okazją była sobótka, którą też obchodzono uroczyście. Sobótka jest to ni 
mniej, ni więcej, tylko niewątpliwym, choć niezbyt już zauważanym krewniakiem... Święta 
Morza. To ostatnie święto, obchodzone od 1932 r., wedle zamysłu Ligi Morskiej i Kolonial-
nej, która była jego projektodawczynią, miało nawiązywać do kupałowych fet ku czci ognia 
i wody, choć oczywiście nawiązywać w sposób uwspółcześniony, a przy tym marynarski. 
Znamy rytuał, który ustalił się po latach. Jeśli dany rok zamyka się dziesiątką lub piątką 
(np. 1975, 1980), Święto Morza nie może się odbyć bez wielkiej parady okrętów na Bał-
tyku. Jeśli kalendarz przynosi rok bardziej zwyczajny, jest ono trochę skromniejsze, ale 
i tak obchodzimy je uroczyście: salwy, promocje, wodowanie któregoś ze statków, powrót 
pamięcią do tych momentów, gdy nasi żołnierze „zaślubiali” morze – raz w 1920 r., gdy 
generał Haller rzucił w nie złoty pierścień, i drugi raz w 1945, gdy na Bałtyku załopotała 
chorągiew, wetknięta przez wojsko ludowe...

111 A. Klonder, op. cit., s. 68 – charakteryzuje je jako słodkie, tłoczone z jagód winnych przesuszonych na słońcu 
lub z domieszką jagód świeżych. Sprowadzany głównie z Hiszpanii.
112 Ibidem, s. 69. Wino muszkatołowe – nazwa słodkich win deserowych w kolorach od złocistego do ciemnobursz-
tynowego, o bukiecie kwiatowo-korzennym, zbliżonym do smaku i zapachu winogron muszkatowych, z których 
się je produkuje.
113 Ibidem, s. 118.
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Święto Morza jest dość młodziutkie. Nie jesteśmy krajem o dużych tradycjach mor-
skich. O ileż częściej mówiło się niegdyś u nas o flisach sunących Wisłą do Gdańska, niż 
o żeglarzach, którzy wyprawiali się na morza i oceany. Wpierw mieliśmy tych prostodusz-
nych flisów, czyli właściwie chłopów, którzy dostarczywszy zboże czy drzewo do owego 
Gdańska, wracali potem pieszo do swoich wiosek, mieścin czy nawet samego Krakowa, 
niż konkwistadora i dumnego zdobywcę Brazylii, admirała Krzysztofa Arciszewskiego, 
zresztą będącego arianinem-banitą z Polski. Wpierw przekazał nam swoje wierszowania 
o flisach poeta Sebastian Klonowicz, a dopiero później zjawił się Conrad-Korzeniowski. 
Flisowie mieli zwyczaje, które w niewielkim stopniu przypominają marynarskie. W Gdań-
sku, po dokonaniu spławu, flisowie lubili się zabawić, wyhulać, popić, nie bojąc się już 
kapryśnego Pośwista, którego uważali za władcę pomyślnych i niepomyślnych wiatrów.

Podsumowanie

Zbigniew Kuchowicz napisał: 

Od 1957 roku nie ukazała się ani jedna obszerniejsza praca poświęcona dziejom 
obyczajów, sprawy te tylko marginesowo lub fragmentarycznie poruszane są w publika-
cjach z zakresu życia codziennego oraz historii regionalnej. Do dziś pierwszoplanowe 
miejsce zajmuje w tym dziale historiografii pomnikowe dzieło J.S. Bystronia Dzieje 
obyczajów w dawnej Polsce. Od jego pierwszego wydania minęło już jednak czterdzie-
ści lat, siłą rzeczy musiało się więc „zestarzeć”, wyniki badań naukowych i publikacje 
źródeł posunęły bowiem naszą wiedzę o kulturze staropolskiej znacznie naprzód.

Nowe ustalenia naukowe nie są w dostatecznym stopniu spopularyzowane w spo-
łeczeństwie. Podkreśla to Bogusław Leśnodorski w pracy Historia i współczesność: 
„Tylko część osiągnięć naukowych dociera do szerszego ogółu [...].Jeszcze dziś 
spojrzenie na historię bywa najczęściej obciążone narosłymi przez lata mitami i stereo-
typami – nie zawsze dających się sprawdzić sympatii czy uprzedzeń, niż rozjaśnione 
ustaleniami i hipotezami nauki”.

Potoczna wiedza o dawnej obyczajowości kształtowana jest do dziś przede wszystkim 
przez artystyczne wizje literackie, malarskie, ostatnio nawet filmowe. Pośród historyków 
i parających się historią publicystów słyszy się poglądy, że powieść historyczna nie najlepiej 
spełnia swą rolę, dbając nie tyle o przedstawienie rzeczywistości i zrozumienie procesów 
dziejowych, ile o efektowne, najczęściej stylizowane obrazy przeszłości, że nazbyt ulega 
ona tradycjonalizmowi (dostrzega się oczywiście prace ambitniejsze, nowatorskie, chodzi 
jednak o ogólny stan rzeczy). W konsekwencji szerokie grono czytelników ma na naszą 
przeszłość, w tym obyczajowość, bardzo mglisty, najczęściej fałszywy pogląd, nie znają 
i nie rozumieją dawnych modeli i klimatów obyczajowych, zmian kształtujących różne kręgi 
kulturowe, stąd traktuje się pewne współczesne zjawiska obyczajowe jako niebywałe, 
niespotykane w historii. 
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To samo dotyczy strefy obyczajowości, jaką jest kultura jadania. A przecież, pamiętając, 
że kuchnia regionalna stanowi element szeroko rozumianej kultury, można byłoby zadbać 
o zachowanie i kontynuowanie zwyczajów i pielęgnowanie historycznych korzeni kuchni 
gdańskiej, częściowo zapomnianej.

Tak więc, podsumowując, nie do przecenienia jest kuchnia regionalna, która promuje 
kulturę kulinarną danego regionu. Na uwagę zasługuje też kuchnia „zielarska”, która nie 
tylko jest modna, ale także nawiązuje do historii ziołolecznictwa, która jest tak długa jak 
historia cywilizacji. Zastosowanie ziół miejscowych zasługuje na osobne opracowanie, 
gdyż jest tak szerokie i interesujące. Wykorzystanie zasobów leśnych, runa leśnego, 
dzikiego ptactwa i dziczyzny wtopiło się w kuchnię starogdańską, co należy zaznaczyć, 
w sposób szczególny, nie tylko w postaci słynnej gęsiny, która podawana była i jest na 
różne swoiste sposoby.

Samych potraw, zakąsek, zup, dań oraz licznych deserów jest dziś nadzwyczaj dużo. 
Ważne, aby nawet do dekoracji nie były stosowane produkty obce i niemające nic wspól-
nego z rodzimymi rybami, mięsem, warzywami i owocami.

Nie ulega wątpliwości, że przestrzeganie obowiązującej w danym okresie historycznym 
obyczajowości powinno zapewnić człowiekowi pełne zadowolenie. Zdecydowana więk-
szość ludzi XVII–XVIII w. największą radość czerpała z realnego, zewnętrznego świata, 
a przyjemności, jakim hołdowała, były głównie natury zmysłowej. Ówczesna obyczajowość 
polska uznawała przede wszystkim szczęście oparte na wrażeniach podniebienia. Lubiano 
dużo i dobrze zjeść oraz wypić. Nie wdając się w szczegółowe rozważania, warto wszakże 
przypomnieć, że jedzenia nie było wtedy za wiele.

Luksus i obżarstwo, typowe dla warstw uprzywilejowanych, nie mogą przesłaniać 
faktu, iż możliwości produkcyjne kraju były wówczas niższe od potrzeb konsumpcyjnych, 
a większa część ludności przez długie miesiące nie dojadała, a często wręcz głodowała. 
Stąd też nie tylko ranga obyczajowa, lecz podstawowe znaczenie, waga stołu w ówcze-
snym życiu. Przeważnie jedzenie dostarczało ludziom nie tylko rozkoszy podniebienia, ale 
także – przede wszystkim – zaspokajało po prostu codzienny głód. Marzenia o bajkowych 
krajach wiązały się więc z możliwością nieograniczonego najedzenia się, zastawionym 
stołem. Jest znamienne, że literatura plebejska tej doby lubuje się w opisywaniu pokarmów, 
w obrazach spożywania ich, biesiadowania przy stole itd. Całe partie tekstów poświęcone 
są mięsiwom, kiełbasie, słoninie, kapuście z grochem i innym tego rodzaju specjałom. 
W bajkach i anegdotkach ludowych kiełbasy rosną niby las, a piwo czy mleko płynie rzeką.

Opisy tłustego, mięsnego jadła przewijają się nawet poprzez erotyk ludowy. „Garnuszek 
masła” i „gomułecki” —to środki, dzięki którym zdobywano przychylność kobiet. Z drugiej 
strony wiktuały były dla wielu ważniejsze od niewieścich wdzięków114.

114 Z. Kuchnowicz, Obyczaje staropolskie XVII i XVIII w., Wyd. Łódzkie, Łódź 1975, s. 11.
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Streszczenie

W artykule nawiązano do dawnej kuchni pomorskiej, którą często – umownie – nazywa się sta-
rogdańską. We współczesnej gastronomii istnieje wiele niedomówień związanych z realizacją 
wspaniałej tradycji kulinarnej, a zebranie literatury dotyczącej regionalnego produktu kulinarnego 
powinno owocować powstawaniem placówek gastronomii promujących to piękne, hanzeatyckie 
miasto oraz tereny pomorskich wsi, które są podstawą produkcji i dostaw produktów żywno-
ściowych. Celem promowania tradycji jest pokazywanie różnorodności folklorystycznej, kładąc 
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na nią nacisk przy organizacji zakładów: środowiskowych, np. mieszczańskich, kupieckich, 
rzemieślniczych, rybackich, myśliwskich itd.; regionalnych, np. kaszubskich, kociewskich; oraz 
historycznych, pokazujących dane środowisko na tle określonej epoki, np. środowisko kupców 
gdańskich, i opierając się na regionalnych produktach wiejskich. Metoda pokazania regionu 
pomorskiego, który tworzył szczególną atmosferę cywilizacji zachodnioeuropejskiej, na którą 
składały się różnorodne czynniki ekonomiczne, odmienne zwyczaje, kultury i trendy wielu naro-
dowości, religii i sposobów widzenia świata.

Słowa kluczowe: kuchnia pomorska, tradycje kulinarne, folklor, kultura jedzenia

Abstract

An old Pomeranian cuisine is often colloquially called an old Danzig cuisine. It has cause a lot 
of misunderstandings in contemporary gastronomy, willing to fulfill a beauty of cooking tradition. 
Aim of traditional cuisine promotion is to show a folklore diversity and to take a full advantage of 
it while organizing environmental restaurants, e.g. merchants, crafts, fishing, hunting, or regional 
and historical restaurant also. These restaurants have used regional rural products only and thus 
promoted country meals and food traditions. The Pomeranian Land has created a special old 
Western Europe civilization’s atmosphere. In this region divers economic and cultural factors 
have been combined, as well as many nationalities’ different customs and religions.

Keywords: Pomeranian kitchen, culinary traditions, folklore, culture, food
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historia i tradycja wypieKu chleba oraz jego miejsce 
w diecie

ThE hISTORY AND TRADITION Of bAKINg bREAD AND ITS POSITION IN 
NUTRITION

Wstęp

Wyprawy turystycznej nie podejmujemy na ogół dla poznania walorów chleba, ale 
zawsze przywozimy z sobą wspomnienie o nim. Chleb jemy wszyscy codziennie. Bywa 
bardzo smaczny lub przeciwnie: nie odpowiada naszym gustom smakowym. W obydwu 
przypadkach zapamiętujemy to na długo jako jedno ze wspomnień naszej podróży. 

Asortyment pieczywa, w tym chleba, jest bardzo szeroki. Są to: chleby, bułki, rogale, 
bagietki, chałki; kwadratowe, okrągłe i podłużne, małe i duże, jasne i ciemne; pszenne, 
żytnie, mieszane, razowe, z udziałem rzadkich zbóż, jak orkisz, czy nasion amarantusa; 
zwykłe, wyborowe, półcukiernicze, z dodatkami – ziaren, owoców, posypek, miodu; znane 
w regionach, jak obwarzanki, korowaje, i okolicznościowe – na dożynki, wesela – słowem: 
dziesiątki form i setki smaków... Natomiast naturalny smak można odnaleźć w produktach 
tradycyjnych, choć na polskim rynku coraz więcej pojawia się nowych rodzajów pieczywa, 
wzorowanych na chlebach włoskich, francuskich czy niemieckich.

Historia chleba i jego miejsce w żywieniu

Chleb jest podstawowym pożywieniem człowieka od tysięcy lat. Obecnie powstaje 
z mąki ziarna zboża rozdrobnionego i odpowiednio oczyszczonego przez odsianie nie-
strawnej części zewnętrznej w postaci tzw. otrąb. Do oczyszczonej mąki dodaje się wody, 
soli, środków spulchniających i wyrabia się elastyczne ciasto. Ciasto pozostaje w ciepłym 
miejscu do wyrośnięcia – powinno zwiększyć swoją objętość o 50–100%. Czas fermentacji 
(rośnięcia) ciasta i stopień wyrośnięcia zależy od rodzaju chleba, jaki chcemy otrzymać1.

Początkowa forma chleba w postaci płaskich, twardych placków zmieniła się, gdy od-
kryto, że pozostawione na jakiś czas ciasto zaczęło zwiększać swą objętość, rosnąć, a po 
upieczeniu miąższ chleba stał się pulchny i smaczny. Odkrycie to było prawdopodobnie 

1 L. Chattman, Domowy wypiek chleba, tł. O. Kwiecień-Maniewska, Read Me, Warszawa 2013.
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przypadkowe – kiedy ciasto na chleb sporządzono w niedomytym naczyniu, w którym 
rozmnożyły się dzikie drożdże i zakaziły ciasto chlebowe, powodując jego fermentację. 
Inna teoria głosi, że do zagniatania ciasta używano wody z Nilu, która zawierała komórki 
drożdży, powodując fermentację. Egipcjanie znali metodę spulchniania ciasta chlebowego 
już kilka tysięcy lat p.n.e. Byli oni znani z produkcji piwa, do czego potrzebne są drożdże, 
być może więc do spulchniania chleba używali drożdży piwnych. Za Ramzesa III w Egipcie 
wypiekano już 30 gatunków pieczywa – chleby okrągłe, kwadratowe, plecionki, w kształcie 
zwierząt, ludzi i przeróżnych figurek2. W miarę doskonalenia uprawy zbóż zaczęto wypiekać 
coraz nowe gatunki pieczywa i stosować nowe technologie wypieku. Pomimo poznania 
metod spulchniania ciasta do dzisiaj wypieka się zarówno chleb o pulchnym miąższu, jak 
i płaskie placki. Poznano właściwości ziarna poszczególnych gatunków zbóż. Do wyrobu 
pulchnego pieczywa najlepiej nadaje się mąka pszenicy i żyta. O stopniu pulchności 
decyduje zawartość glutenu, specyficznego białka roślinnego występującego w ziarnach 
zbóż. Najbogatsze w gluten jest ziarno pszenicy. Pieczywo w formie twardych placków 
produkuje się z jęczmienia, ryżu, kukurydzy, prosa, sorgo, owsa, a nawet nasion roślin 
niechlebowych, np. gryki i strączkowych. Placki wypiekano często z mieszaniny ziarna 
różnych gatunków zbóż. Jakość ciasta poprawiał zawsze dodatek pszenicy. Obecnie 
pieczywo plackowe jest spożywane jeszcze przez około połowę ludności globu3. 

Pieczywo plackowe jest ciągle tak popularne, gdyż można do tego wykorzystać gorszej 
jakości ziarno, mniejsze, połamane, a nawet porośnięte. Ponadto przyrządzanie ciasta 
jest proste, nie wymaga dużych umiejętności ani skomplikowanej technologii. Przykładem 
pieczywa plackowego są pradawne podpłomyki, a współcześnie np. meksykańskie tor-
tillas, francuskie tarty, grecka pita, włoska pizza, rosyjskie bliny czy znana i u nas maca.

Pierwotne placki chlebowe, znalezione podczas wykopalisk archeologicznych, za-
wierały w sobie liczne zanieczyszczenia, jak plewy, całe ziarna, a nawet kawałki słomy. 
Z czasem udoskonalono urządzenia do mielenia ziarna, lepiej je oczyszczano, a wielkim 
przełomem było skonstruowanie specjalnego pieca do pieczenia chleba. Produkcja chleba 
o pulchnym miąższu wymagała dużej staranności i umiejętności. Powstał zawód piekarza, 
który był uprawiany już w starożytnym Egipcie4. Jak wynika z badań archeologicznych, 
piece, w których wypiekano płaskie placki, były znane na Bliskim Wschodzie jeszcze 
przed naszą erą5. 

 Chleb o miękkim miękiszu pojawił się około 6 tys. lat p.n.e. Wiązało się to z odkryciem 
procesu fermentacji. Początkowo zmiany w cieście spowodowane fermentacją – rośnięcie, 
zmiana konsystencji i zapachu – uznano za proces psucia się ciasta. Z czasem jednak 
nauczono się nad tym procesem panować i nim sterować, co stworzyło nowe możliwości 
w piekarnictwie6. Dzięki stosowaniu różnych dodatków powodujących fermentację ciasta 

2 A. Fronczyk, Tradycja wypieku chleba i jego miejsce w żywieniu, Praca magisterska, Wyd. WSTiJO,Warszawa 
2013.
3 P. Kowalski, Opowieść o chlebie, czyli nasz powszedni, Ikona, Kraków 2007.
4 A. Fiedoruk, Domowy wypiek chleba, Muza, Warszawa 2005. 
5 P. Kowalski, op. cit.
6 Ibidem.
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również chleb przyrządzany w postaci twardych placków z mąki zbóż takich jak jęczmień, 
kukurydza czy proso nabrał z czasem lepszej, nie tak twardej konsystencji. Do przeprowa-
dzenia fermentacji używano często osadu powstającego przy fermentacji wina czy piwa. 
Z czasem spostrzeżono, że do sfermentowania ciasta wystarcza dodanie do rozczynu 
nowego ciasta, kawałka ciasta z poprzednio wyrabianego chleba. 

Opanowanie procesu fermentacji w cieście chlebowym niejako wymusiło powstawanie 
specjalnych pieców do pieczenia chleba. Uzyskanie, dobrego pulchnego chleba wymaga 
utrzymania stałych warunków podczas wypieku, takich jak: stała temperatura, dopływ po-
wietrza, ale brak przeciągów, i niezbyt intensywne oddawanie wilgoci. Takie warunki może 
zapewnić tylko specjalny piec piekarniczy. Urządzenie to przechodziło różne ewolucje, 
a dobrym rozwiązaniem okazał się piec kopułowy. Taka forma pieca z różnymi niewielkimi 
zmianami przetrwała do dzisiaj.

Chleb był i jest do dzisiaj artykułem pierwszej potrzeby. Nie zawsze jednak był po-
wszechnie dostępny. W starożytnej Grecji, jeszcze za czasów Solona (VII–VI w. p.n.e.), 
chleb był artykułem luksusowym. Powszechnie jadano „madzę” – papkę z mąki lub kaszy. 
Zawodowi piekarze pojawili się w Atenach w V w. p.n.e. Grecy bardzo szybko opanowali 
i udoskonali sztukę piekarniczą – w V w. p.n.e. wypiekano już ponad 50 rodzajów pieczywa, 
takich jak: biały, luksusowy, ciemny, razowy, dietetyczny – bez soli. W Rzymie przez wieki 
podstawowym daniem był „puls”, odpowiednik greckiej „madzy”, ale po podboju Grecji 
bardzo szybko zaczął się upowszechniać chleb pieczony na zaczynie lub na drożdżach 
z moszczem winnym. W II w. p.n.e. w Rzymie pracowały 173 piekarnie, prowadzone 
głównie przez Greków, a w I w. p.n.e., za panowania Oktawiana Augusta, już ponad 500. 
Pierwsze wzmianki o rzymskich piekarzach pochodzą z 168 r. p.n.e. – wówczas sprawami 
wypieku chleba zajmowało się państwo, a pieczę nad jego jakością sprawowali specjalni 
urzędnicy, tzw. edylowie. Pieczono ponad 50 gatunków pieczywa, m.in. chleb wiejski, 
plebejski i obozowy.

Przez wieki chleb był głównym składnikiem ofiar dla bogów – ofiarowano go bogom 
podziemi w imieniu zmarłego, łamano się nim podczas starożytnych rytuałów pogrzebo-
wych, jedzono także chleb przy ślubowaniach i przysięgach. Do dzisiaj zwyczaj łamania 
się chlebem jest symbolem przyjaźni i gościnności7. Pierwsze wzmianki o polskim chle-
bie sięgają króla Bolesława Chrobrego. Legenda głosi, że „Bolesław Chrobry, jadąc na 
spotkanie z Ottonem III, poczuł nagle miły zapach. Gospodarz domostwa, z którego się 
on unosił, poczęstował króla chlebem. Ten zaś, na pamiątkę wydarzenia, nazwał miej-
scowość Piekarami”. W okresie średniowiecza Polska była potęgą pod względem uprawy 
zbóż. Było ono eksportowane do większości krajów Europy i cechowało się najwyższą 
jakością. Z takiego zboża, rozcieranego w żarnach, wypiekano wówczas chleb. Od XII w. 
zaczęły się pojawiać pierwsze młyny, a wraz z nimi cechy piekarskie. Najstarszy w Pol-
sce cech piekarzy założono w Krakowie w 1260 r. na mocy przywileju księcia Bolesława 
Wstydliwego. Broniąc swoich interesów, wydali oni w 1637 r. zarządzenie, które brzmiało: 

7 H. Szymanderska, Kuchnia stara jak świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.
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„Godłem cechów piekarskich jest precel trzymany przednimi łapami gryfów, z koroną po 
środku”. W ten sposób cechowi piekarze starali się wzmocnić swoją pozycję w stosunku 
do konkurencji spoza cechu. Umieszczając godło na pieczęciach cechowych, budowali 
oni swoją markę8.

W dzisiejszych czasach chleb nadal zajmuje czołową pozycję w pożywieniu ludności 
całego świata. Można odnaleźć go również w wielu rytuałach religijnych. W chrześcijańskiej 
Eucharystii chleb jest ciałem Chrystusa i symbolizuje pokarm dla duszy. Chleb występuje 
w wielu postaciach i formach, wynikających z dostępności produktów, jak również zwy-
czajów, wierzeń i pomysłowości ludzi, którzy go tworzyli. W czasach klęsk i nieurodzaju 
chleb był głównym pożywieniem. W latach dostatku nie znikał z codziennej diety. Poprzez 
stulecia na całym świecie chleb był i jest nie tylko podstawowym pokarmem dla ciała, ale 
także symbolicznym pokarmem dla duszy. 

Głównymi surowcami, z których wypieka się chleb współcześnie, jest mąka z ziarna żyta 
i pszenicy. Ziarno zboża składa się z warstw o zróżnicowanej budowie chemicznej i wartości 
odżywczej. Warstwa zewnętrzna, tzw. okrywa owocowo-nasienna, zawiera głównie błon-
nik, który jest niestrawny dla organizmu ludzkiego, a także składniki mineralne i witaminy. 
W części zewnętrznej znajduje się też zarodek bogaty we wszystkie składniki odżywcze, 
służące jako źródło pokarmu podczas kiełkowania ziarna. Pod okrywą nasienną znajduje 
się warstwa aleuronowa bogata w białko, ale w mniejszej koncentracji niż w zarodku. Naj-
ważniejszą częścią ziarna jest jego wnętrze, czyli bielmo, złożone głównie ze skrobi – jest 
to magazyn energii dla kiełkującego ziarna. Podczas przemiału i przesiewania zostaje 
usunięta warstwa zewnętrzna, a z nią duża część warstwy aleuronowej9. W zależności 
od tego, jak dokładnie oczyści się zmielone ziarno, otrzymuje się odpowiedni typ mąki. 

najważniejsze typy mąk pszennych to:
 – 450 – tortowa;
 – 500 – krupczatka, wrocławska, poznańska etc.;
 – 550 – luksusowa;
 – 750, 850 – chlebowa;
 – 1400 – sitkowa;
 – 1850 – graham;
 – 2000 – razowa.

najważniejsze typy mąk żytnich to:
 – 580 – jasna,
 – 800 – żytnia,
 – 1400 – sitkowa,

8 http://www.polskiepieczywo.pl [16.01.2013].
9 G. Cacak-Pietrzak, Ocena jakości ziarna zbóż, [w:] Wybrane zagadnienia z technologii żywności, red. M. Mitek, 
M. Słowiński, Wyd. SGGW, Warszawa 2006.
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 – 1850 – starogardzka,
 – 2000 – razowa.

Liczby obok typu mąki mówią o zawartości składników mineralnych w g na 100 kg mąki. 
Wzrastająca liczba składników mineralnych świadczy o rosnącym udziale w mące bogatej 
w te składniki okrywy nasiennej, tzw. otrąb10. Udział otrąb w mące wpływa na jej barwę. 
Im większy udział otrąb, tym ciemniejsza barwa. Najciemniejsza jest mąka tzw. razowa, 
bo – tylko raz odsiewana – zawiera najwięcej składników odżywczych. Po wielokrotnym 
odsiewaniu otrzymuje się mąkę najbielszą, przeznaczoną do wypieku białego pieczywa 
i pieczywa cukierniczego. Jest ona jednak najmniej zasobna w składniki odżywcze11. 

Obecnie w nowoczesnych młynach produkuje się gotowe mieszanki piekarskie i cukier-
nicze, składające się z mąki, cukru, tłuszczów, jaj w proszku, mleka w proszku, środków 
spulchniających, soli, środków zapachowych i smakowych, barwników i emulgatorów. 
W ten sposób można osiągnąć jednolitą, wysoką jakość wypiekanego pieczywa. Wartość 
wypiekowa mąki zależy od zawartości w niej specyficznego białka – glutenu. Pszenica 
zawiera go najwięcej, dlatego dodatek mąki pszennej do mieszanek piekarskich zawsze 
poprawia jakość wypiekanego pieczywa. Niektóre zakłady piekarnicze w celu poprawienia 
wartości wypiekowej mieszanek dodają tzw. polepszaczy. Są to np. kwas askorbinowy 
czy suchy gluten.

Wartość odżywcza chleba zależy od gatunku ziarna, z którego pozyskano mąkę, 
technologii wypieku oraz dodatków, również tych niebędących naturalnymi składnikami 
ziarna. Chleb dostarcza energii – w postaci skrobi oraz białka, składników mineralnych 
i witamin, a także potrzebnego błonnika. Przedstawia to tabela 1.

Tabela 1. Wartość odżywcza wybranych rodzajów chleba12

rodzaj 
chleba

Wartość
kaloryczna

[kcal]

Zawartość składników w 100 g chleba

Białko
[g]

Błonnik
[g]

Magnez
[mg]

Żelazo
[mg]

Witaminy
B1

[mg]
B2

[mg]
PP

[mg]

Żytni 
pełnoziarnisty 237 6,7 8,1 71 2,5 0,21 0,17 0,82

Żytni jasny 361 4,0 4,7 19 0,8 0,13 0,05 0,70
Pszenny 
graham 226 7,6 5,0 62 2,2 0,23 0,19 2,04

Pszenny 
jasny 249 6,8 4,5 30 1,3 0,19 0,07 0,92

Źródło: H. Czerwińska, Chleba ci u nas dostatek, „Przegląd Gastronomiczny” 2009, nr 1, s. 5.

10 Pieczone przysmaki, red. A. Bernat, E. Hubenow, tł. P. Art, M. Madaliński, Reader’s Digest, Warszawa 2008.
11 B. Waszkiewicz-Robak, Technologia oraz ocena jakości przetworów zbożowych: mąk, kasz i makaronów, [w:] 
Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii, red. F. Świderski, B. Waszkiewicz-Robak, 
Wyd. SGGW, Warszawa 2010.
12 D. Lepard, R. Whittington, Wypiekanie chleba krok po kroku, Read Me, Warszawa 2011.
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Chleb wypieka się na zakwasie lub na drożdżach komercyjnych, używanych również 
do produkcji piwa. Wypiekanie chleba na zakwasie jest metodą starszą, która obec-
nie zdobywa popularność. Zakwas polega na namnożeniu dzikich drożdży, których 
zarodniki unoszą się w otaczającym nas powietrzu. Fermentacja ciasta chlebowego 
na zakwasie trwa dłużej, dzięki czemu chleb nabiera charakterystycznego zapachu 
i kwaskowatego posmaku. Chleb na zakwasie wypiekano od wieków na wsi, używając 
jako zakwasu kawałku ciasta z poprzedniego pieczenia. Chleb na zakwasie ma bar-
dziej zwarty miękisz i dłużej zachowuje świeżość. Pieczywo pszenne częściej piecze 
się z użyciem drożdży.

Chleb jest jednym z najstarszych produktów spożywczych w dziejach ludzkości. Jego 
popularność nie maleje, przeciwnie – wciąż wzrasta, o czym świadczą powstające nowe 
gatunki pieczywa, których nie sposób wymienić ani nawet policzyć. 

Chleb zawsze cieszył się wielkim szacunkiem. Ponieważ towarzyszył człowiekowi od 
zawsze, narosło wokół niego wiele zwyczajów. Zwłaszcza w Polsce chleb zawsze był 
niezwykle szanowany. Przy pieczeniu obowiązywał pewien rytuał, którego ścisłe prze-
strzeganie zapewniało udanie się chleba. Wymagało to umiejętności, które posiadały tylko 
doświadczone gospodynie13. Przed rozpoczęciem wyrabiania ciasta gospodyni zawsze 
czyniła znak krzyża. Znakiem tym chleb był znaczony przed włożeniem do pieca oraz przed 
rozpoczynaniem nowego bochenka. Chleb był obecny w różnych sytuacjach życiowych. 
Podczas budowy nowego domu koniecznym posiłkiem był chleb – „by dobrze się darzyło”. 
Gdy po raz pierwszy przekraczało się próg nowego domu, pierwszym domownikiem był 
chleb upieczony w starym miejscu zamieszkania. Wierzono, że przyniesie to szczęście 
i zgodne życie domowników. Chleb nie mógł się marnować. Niedojedzone resztki można 
było oddać zwierzętom , nigdy wyrzucać do śmieci. Gdy kromka chleba upadła na ziemię, 
należało ją podnieść i z szacunkiem ucałować. Gości witano chlebem i solą, obdarowany 
nie mógł odmówić przyjęcia chleba. Chleb odgrywał również symboliczną rolę przy zaślu-
binach, narodzinach dziecka oraz pogrzebach14.

Chleb jest ważnym symbolem dla całego judeochrześcijańskiego świata, zwłaszcza dla 
Europy. Jest utożsamiany z samym Chrystusem. Miejsce urodzenia Chrystusa – Betlejem 
– oznacza „Dom chleba”. Chleb pojawia się także w modlitwach. W Modlitwie Pańskiej 
prosimy: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”15. 

 Chlebem się dzielono, co pozostało do dzisiaj w tradycji dzielenia się opłatkiem w wi-
gilię Bożego Narodzenia. W okresie Wielkanocy zaś do dzisiaj święci się pokarmy, wśród 
których poczesne miejsce zajmuje chleb. W czasach niedostatku także wyjeżdżano ,,za 
chlebem”. 

Chleb jest obecny również w sztuce i literaturze. Możemy znaleźć go w malarstwie 
takich mistrzów, jak Leonardo da Vinci, Salvador Dali, Luis Meléndez czy Paul Cézanne15. 

13 L. Chattman, op. cit.
14 P. Kowalski, op. cit.
15 R. Landowski, Dawnych obyczajów rok cały, Bernardinum, Pelplin 2007.
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Pojawia się także w twórczości Jana Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego, Wacława 
Potockiego czy Leopolda Staffa.

Rycina 1. Salvador Dali – „Kosz chleba”16

Źródło: http://www.xn--salvadordal-ycb.com/polski/obrazy.html [27.02.2013].

O ważności chleba i szacunku, jakim się nadal cieszy, świadczą liczne przysłowia, 
które są tworzone w związku z chlebem i funkcjonują w życiu codziennym. Oto niektóre 
z nich: „Aż miło na duszy, jak świeży chleb puszy”, „Bez pracy nie ma kołaczy”, „Biedna 
to kraina, gdzie się chleb kończy, a kamień zaczyna”, „Chleb i woda – nie ma głoda”, 
„Chleb pracą nabyty bywa smaczny i syty”, „Chleb w drodze nie ciąży”, „Kawałek chleba 
nie spadnie z nieba, pracować trzeba”, „Każdy za chlebem idzie”, „Kiedy jest chleb przy 
wodzie, to głód nie dobodzie”, „Nie ma chleba, nie ma soli – gospodynię głowa boli”, „Nie 
samym chlebem człowiek żyje”, „Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka”17.

Chleb doczekał się także należnego mu uznania w postaci świąt chleba, a także swego 
muzeum. W Polsce Ogólnopolskie Święto Chleba odbywa się 6 września, każdego roku 
w innym mieście. Ma ono charakter dużego kiermaszu, na którym swoje stoiska wystawiają 
renomowane piekarnie z całej Polski. Prezentowane są zarówno tradycyjne, regionalne 
wypieki, jak również piekarnicze nowości. Święto Chleba tradycyjnie rozpoczyna się mszą 
świętą w intencji rolników i piekarzy, poprzedzoną korowodem z wieńcami dożynkowy-
mi, wykonanymi na konkurs przez koła gospodyń wiejskich. Święto Chleba odbywa się 
pod hasłem związanym z chlebem, np. „Chcesz być zdrowy – jedz chleb” czy też, jak to 
nastąpiło w 2012 r., „Świat jak kromka chleba”. W programie Święta Chleba są również 
pokazy kunsztu piekarskiego w piekarni polowej, konkursy na najsmaczniejszy chleb 
wiejski, konkursy dla publiczności, występy kapel ludowych, kiermasz sztuki ludowej. 

16 http://www.xn--salvadordal-ycb.com/polski/obrazy.html [27.02.2013].
17 http://www.muzeum-chleba.pl/pl/strony/przyslowia-zwiazane-z-chlebem.html [16.01.2013].
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Rycina 2. Chleb na Święto Chleba

Źródło: http://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwi%C4%99to+chleba&um=1&hl=pl&client=firefoxa&rls
=org.mozilla:pl:official&tbm=isch&ei=GrD2UOnxM4iD4ATDw4Eo&start=160&sa=N [16.01.2013].

Regionalne święta chleba organizowane są w kilkunastu polskich miastach, np. w Cie-
chanowcu, Warszawie, Białymstoku czy Lublinie. Często te święta są organizowane 
w Światowy Dzień Chleba, który przypada na 16 października. 

W Polsce znajduje się kilka muzeów chleba, m.in. w Radzionkowie, Warszawie, 
Ustce, Bytomiu, Bogdańcu, a także w Ustroniu Morskim. Wszystkie te muzea łączy idea 
powstania, a mianowicie szacunek dla historii i chleba. W muzeum w Radzionkowie 
zgromadzone zostały eksponaty zbierane przez wiele lat – wszystko to, co służyło 
wykonaniu chleba, i wszystko, co świadczy o szacunku dla chleba. Zbiory muzealne 
gromadzono przez około 10 lat przed otwarciem obiektu i są ciągle powiększane 
o następne eksponaty. Są to m.in. tematyczne pocztówki, maszyny i urządzenia, na-
rzędzia, wyposażenie wnętrz, dokumenty z XIX i XX w. oraz archiwalne dokumenty 
z XVI i XVII w.

Ideą muzeum jest kultywowanie szacunku dla chleba oraz związanych z nim tradycji 
i zwyczajów. Muzeum i jego bardzo liczne zbiory skierowane są do młodzieży, dzieci, 
jak również osób dorosłych. Zwiedzający mogą na miejscu własnoręcznie uformować 
pieczywo i je upiec, co uatrakcyjnia zwiedzanie i przybliża pracę piekarzy18.

Ciekawym eksponatem są „pieniądze chlebowe”, które funkcjonowały w czasach 
kryzysu. W zależności od wartości wybitej na „pieniążku chlebowym” otrzymywano 
tyle chleba. Bo chleb zawsze był podstawą życia człowieka, a czasami jedyną zapłatą 
za pracę19.

18 http://www.muzeum-chleba.pl/pl/strony/o-nas.html [28.02.2013].
19 http://www.muzeum-chleba.pl/pl/strony/zbiory-muzeum.html [28.02.2013].
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Rycina 3. „Pieniądz chlebowy”

Źródło: http://muzeum-chleba.pl/pl/galeria/zbiory.html [27.02.2013].

Muzeum posiada stronę internetową20, dzięki której można odbyć wirtualną podróż po 
nim, zapoznać się z programem zwiedzania dla grup zorganizowanych. W programie tym 
jest projekcja filmu „Chleb”, który przedstawia historię chleba, jego pochodzenie i tradycje 
z nim związane oraz produkcję pieczywa.

Spożycie chleba w przeliczeniu na statystycznego Polaka spada, pomimo że wzrasta 
ilość wypiekanych gatunków pieczywa. Wiąże się to z pewnością ze wzrostem zamożno-
ści Polaków, którzy coraz więcej spożywają mięsa, wędlin i innych artykułów obok tego 
dawniej podstawowego pokarmu. Pomimo spadku spożycia pieczywa pokrywa ono nadal 
ponad 50% potrzeb żywieniowych statystycznego Polaka, w tym 30% zapotrzebowania 
na energię i białko. W strukturze spożycia pieczywa największy udział ma pieczywo 
mieszane, bo aż 65%, następnie pszenne – 25% i żytnie – 10%. Pieczywo jest także 
źródłem składników mineralnych oraz witamin, zwłaszcza z grupy B21. Zawartość tych 
składników jest jednak zróżnicowana, w zależności od rodzaju pieczywa oraz zastoso-
wanych dodatków.

Statystyki podają, że w 2009 r. każdy Polak zjadł nieco ponad 60 kg pieczywa, w 2010 
r. już poniżej 60 kg22. W 2011 r. spożycie spadło do 53,8 kg pieczywa, a zatem wynosiło 
o 4% mniej niż rok wcześniej. To także o 43 kg mniej niż w 1993 r.23

Spożycie chleba spada, ale wzrasta ilość jego gatunków. Chleb żytni, pszenny, mie-
szany w różnych proporcjach, z dodatkiem mąk niechlebowych: gryczanej, kukurydzianej, 
a także z innymi dodatkami, jak: nasiona słonecznika, dyni, orzechów, kminku, lnu, suszone 
owoce i wiele innych dodawanych do środka lub posypywanych na wierzch bochenków. 

20 http://muzeum-chleba.pl/ [28.02.2013].
21 A. Ceglińska, Ocena jakości pieczywa, [w:] Wybrane zagadnienia z technologii żywności, op. cit.
22 M. Szymula, Chleb niepowszedni, „Poradnik restauratora” 2010, nr 7, s. 35.
23 http://www.gospodarz.pl/aktualnosci/z-kraju/spadek-spozycia-pieczywa-1.html [19.02.2013].
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Jest też wiele rodzajów i form pieczywa drobnego, które zawdzięczamy zarówno po-
mysłowości piekarzy rodzimych, jak i wzorcom zagranicznym. Na rynku można znaleźć 
pieczywo dietetyczne, ale też różne formy pieczywa chrupkiego.

Chleb staje się też produktem turystycznym. W poszczególnych regionach kraju wypie-
kane jest pieczywo o różnych formach, smakach i kształtach, którym nadawane są nazwy 
związane z danym regionem. Często wykorzystywane są do tego miejscowe, pradawne 
tradycje, ale także tworzone są nowe.

O spożyciu chleba decyduje nie tylko chęć zaspokojenia potrzeb pokarmowych, ale 
także pewne mody podsuwane przez producentów. Ostatnio wystąpiło na rynku duże 
zapotrzebowanie na domowe piece do pieczenia chleba. Jednocześnie pojawiła się lite-
ratura opisująca, jak z takiego urządzenia korzystać, z załączonymi licznymi przepisami 
na różnorodne pieczywo24.

Urządzenie do pieczenia chleba może być bardzo użyteczne dla osób, które chcą 
albo muszą wiedzieć, co jedzą, np. w razie konieczności zachowania określonej diety. 
W założeniu taki piec powinien być i z reguły jest prosty w obsłudze. Wszystkie potrzebne 
składniki umieszcza się w formie na chleb, zamyka się klapę, wybiera odpowiedni program 
i włącza piec. Ważne jest przestrzeganie instrukcji pieczenia, która dołączona jest zwykle 
do urządzenia przy zakupie. Wygodne jest to, że pieczenie może się odbywać w nocy 
i każdego ranka mamy świeży chleb25.

Podsumowanie

W Polsce spożycie chleba systematycznie zmniejsza się, co jest oznaką wzrostu 
zamożności Polaków, gdyż chleb przestał być podstawowym, niemal jedynym skład-
nikiem diety. Nadal jednak zajmuje poczesne miejsce na naszym stole. Przybywa ro-
dzajów i form chleba, nabiera on nowych znaczeń jako składnik zalecanych diet przy 
różnych schorzeniach, np. jako źródło błonnika. Chleb nabiera atrakcyjności jako produkt 
turystyczny. Ma swoje muzea oraz święta, które przyciągają tysiące ludzi pragnących 
dowiedzieć się o tradycji wypieku chleba, poczuć jego świeży zapach oraz skosztować 
regionalnych wypieków. Jako Polacy, mamy szczególny sentyment do chleba oraz tra-
dycji z nim związanych.
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Streszczenie

W pracy przedstawiono tradycję i historię wypieku chleba. Opisano jego składniki, sposób 
wypieku oraz gatunki. Podano wartość odżywczą i wpływ na zdrowie człowieka. Opisano 
prawidłowe metody przechowywania i pakowania. Opisano rolę chleba w żywieniu człowieka 
oraz symbolikę i zwyczaje z nim związane w Polsce. Wskazano tendencje w spożyciu chleba 
w Polsce. Omówiono znaczenie chleba jako produktu turystycznego. Opisano jego miejsce 
w sztuce oraz przytoczono przysłowia. Opisano muzea chleba, zakres ich działania oraz 
polskie święta chleba.

Słowa kluczowe: chleb, wypiek, tradycja 

Abstract

The paper presents the tradition and history of baking bread. Describes the basic ingredients, 
baking methods and its kinds. Presents its nutritional value and impact on humans health. De-
scribes conditions for storing and packaging of bread. Shows bread value in human nutrition in 
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Poland. Describes the symbolism and practices regarding the bread in Poland. Shows trends in 
consumption of bread in Poland and its significance as a tourism product. Describes its place in 
art and quotes proverbs about bread. Then characterized bread festivals and museums.

Keywords: bread, baking, tradition
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GrZEGorZ BIEńCZYK
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

specyfiKa żywienia, żywności i napojów w sporcie, 
reKreacji i turystyce

ThE SPECIfICITY Of NUTRITION, fOOD AND bEvERAgE IN SPORT, 
LEISURE AND TOURISm

Wstęp

Znaczenie aktywności ruchowej w istotny sposób wzrasta ze względu na jej udział 
w dbałości o zdrowie, wszechstronny rozwój człowieka i jego racjonalny wypoczynek. 
Aktywność ruchowa ma szczególne znaczenie w dobie urbanizacji, mechanizacji, mo-
toryzacji. Ma ona rekompensować niedobory aktywności ruchowej w dobowym bilansie 
energetycznym.

Aktywność ta przybiera rozliczne formy i wyraża się coraz większym udziałem ludzi 
w różnego rodzaju zajęciach, takich jak energiczne spacery typu nordic walking, jazda 
na rowerze czy na koniu, pływanie kajakiem lub łodzią żaglową, uczestnictwo w różnych 
grach – piłka siatkowa, tenis itd. Są także osoby preferujące bardziej aktywne, a nawet 
nadaktywne uczestnictwo w różnych ekstremalnych formach sportu i turystyki.    

Ludzie decydują się na takie formy spędzenia czasu, gdyż są zmęczeni monotonią 
dnia powszedniego, mają ochotę odpocząć od pracy i zrelaksować się w taki sposób, 
którego nie zaznają w żadnym salonie odnowy biologicznej. 

Ilu jest ludzi na świecie, tyle jest form spędzania czasu wolnego. Niektórzy lubią dalekie, 
piesze podróże, by sprawdzić swą wytrzymałość, poczuć szczególny smak adrenaliny, inni 
wybierają również takie formy, jak: narciarstwo górskie, kajakarstwo górskie, kolarstwo 
górskie, by wyszaleć się na zboczach, jeszcze inni podejmują trud wyczerpujących ćwiczeń 
i treningów, aby osiągać w sporcie wybitne wyniki, lub też pracują nad swym ciałem dla 
nadania mu szczególnych kształtów.
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Aby osiągnąć te cele, należy – obok włożenia dużego wysiłku fizycznego w pracę 
nad całym organizmem – odpowiednio się odżywiać. Jak wynika z powyższego, problem 
właściwego odżywiania ma istotne znaczenie dla zdrowia człowieka. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie charakterystyki żywności i zasad 
odżywiania dotyczących osób uczestniczących w różnych formach aktywności ruchowej, 
takich jak rekreacja fizyczna, sport, turystyka kwalifikowana i ekstremalna.

Dla zrealizowania tematu dokonano analizy wybranych opracowań w postaci pozycji 
zwartych, dotyczących problematyki żywności i odżywiania osób uczestniczących w tych 
aktywnych działaniach, i artykułów specjalistycznego czasopisma „Body Life” z branży 
fitness.

Produkcja żywności, sposób odżywiania i stan zdrowia 
społeczeństw

Można powiedzieć, iż od połowy XX w. produkcja żywności przeszła prawdziwą rewo-
lucję. U podłoża tego leżą dwa zjawiska, a mianowicie: 

 – wzrost populacji w krajach zachodnich, co spowodowało promowanie produkcji ma-
sowej;

 – bardzo dynamiczny rozwój urbanizacyjny, w wyniku którego migracja ludności wiejskiej 
do wielkich miast wywołała brak siły roboczej na terenach rolniczych.
Taka sytuacja spowodowała wiele konsekwencji:

 – mechanizację uprawy roli, często aż do przesady wielką produkcję żywności, użyźnianie 
pól nawozami sztucznymi, zwalczanie środkami chemicznymi chwastów i owadów;

 – dla zachowania świeżości produktów, by ułatwić ich transport z miejsca produkcji do 
miejsca przetwórstwa i konsumpcji, stosowanie przedwczesnych zbiorów i w związku 
z tym dojrzewanie w sztucznych warunkach, chłodzenie i zamrażanie oraz inne dzia-
łania służące utrzymaniu sztucznego wrażenia świeżości produktów;

 – wprowadzenie przez przemysł spożywczy kondycjonowania i konserwacji żywności 
przez stosowanie dodatków chemicznych, aby produkt był bardziej pociągający oraz 
aby zbyt wcześnie nie uległ procesowi psucia;

 – w hodowli zwierząt zakładanie farm przemysłowych, podnosząc ich wydajność za 
pomocą hormonów i antybiotyków1.
Konsekwencją tych działań jest to, iż żywność, jaką dziś mamy, w znacznej mierze nie 

zaspokaja naszych potrzeb związanych z odżywianiem, gdyż poza energią, która pomaga 
utrzymać się przy życiu, nie ma elementów witalizujących, potrzebnych dla zachowania 
dobrego zdrowia.   

Na jedność, jaką jest człowiek, składa się materia, energia i duch. Medycyna świata 
zachodniego zajmuje się w zasadzie funkcjonowaniem ciała, czyli materii. Patrząc pod 
kątem medycyny i fizjologii naturalnej, medycyna makrobiotyczna zajmuje się głównie po-

1 M. Montignac, Recepta na młodość, Artvitae, Warszawa 2001, s. 12. 
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ziomem energetycznym człowieka. Oznacza to, iż funkcjonowanie człowieka jest zależne 
od zasobów posiadanej przez niego energii. 

O stanie człowieka decydują czynniki zewnętrzne, tj. klimat, ziemia (gleba), wody, 
promieniowanie kosmiczne, ciśnienie atmosferyczne itd., oraz czynniki wewnętrzne, tj. 
energia źródłowa, którą otrzymujemy od naszych przodków, i to ona decyduje o tym, czy 
jesteśmy zdrowi. Energia ta nie jest odnawialna i stopniowo się wyczerpuje. Energię tę 
człowiek podtrzymuje i dostarcza ją poprzez jedzenie. Stąd też bardzo ważne jest to, aby 
ją dostarczać naszemu organizmowi w postaci właściwego pożywienia, które daje 70% 
energii, pozostałe zaś 30% organizm czerpie przede wszystkim z powietrza oraz zasobów 
znajdujących się w organizmie. W związku z taką sytuacją konieczne jest, abyśmy odży-
wiali się prawidłowo, w przeciwnym razie organizm wyczerpuje zapasy energii. Dlatego 
też należy pamiętać o nierozerwalnym związku między energią zawartą w spożywanym 
pokarmie a stanem zdrowia2.

O niedoskonałości współczesnego sposobu odżywiania społeczności krajów roz-
winiętych świadczą także dane na temat stanu zdrowia, a raczej stanu rozwoju chorób 
związanych z nieprawidłowym sposobem odżywiania. Kreowane i promowane wzorce 
odżywiania nie przynoszą pożądanych efektów. Około 49% obywateli amerykańskich 
potwierdziło występowanie zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Inni autorzy wskazują, że 
w jelitach statystycznego Amerykanina znajduje się ponad dwa kilogramy niestrawionego 
białka zwierzęcego i około dwa i pół do pięciu kilogramów resztek zalegających wraz ze 
śluzem w okrężnicy. Tezę tę potwierdzają dane Amerykańskiego Departamentu Zdrowia 
o zaleganiu śluzu w jelicie grubym, występującym u ponad 90% obywateli amerykańskich. 
Praktycznym poparciem tych danych są doświadczenia chirurga amerykańskiego dra 
Harveya Kellogga z Battle Creek w Michigan (USA), który po przeprowadzeniu 22 tys. 
operacji nie zanotował ani jednego przypadku właściwego obrazu jelita grubego3.

Przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych jest zatrucie organizmu spowodowane długo-
trwałym, nieprawidłowym sposobem odżywiania. Ocenia się, że w przypadku nowotworów 
poziom ten sięga 50%. Coraz bardziej obfite posiłki, łączenie wielu różnych składników 
pokarmowych w obecności podwyższonego poziomu stresu – to sprawia, że układ po-
karmowy ma do wykonania coraz cięższą pracę.

Równocześnie w skali globalnej obserwuje się nierównowagę w zakresie odżywiania. 
W krajach o niskim stopniu rozwoju często panuje głód, podczas gdy w krajach o naj-
wyższych wskaźnikach rozwoju cywilizacyjnego epidemia otyłości staje się elementem 
rzeczywistości. Jednakże przy obfitości pożywienia w krajach wysoko rozwiniętych ob-
serwuje się symptomy niedożywienia organizmu, co wskazuje na niewłaściwy sposób 
współczesnego odżywiania. 

Zaburzenia metaboliczne występują zarówno wśród dorosłych, młodzieży, jak i dzieci. 
Bulimia, anoreksja i inne zaburzenia mają bardzo często podłoże psychosomatyczne, 

2 E. Zielińska, Makrobiotyka twoją drogą do zdrowia, Wrocław 1993, s. 25–26.
3 D.M. Opoka, Fitness odżywianie – elementem fitness współczesnego człowieka, [w:] Hotelarstwo, gastronomia, 
turystyka i rekreacja w procesie integracji europejskiej, red. W. Siwiński et al., Wyd. WSHiG, Poznań 2004, s. 344.
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wynikające z nierównowagi sfery emocjonalnej. Wysoki poziom stresu wpływa dodatnio 
na łaknienie i w związku z tym ilość przyjmowanego pożywienia ulega zwiększeniu. Lu-
dzie przemęczeni i odczuwający stres przyjmują większe ilości pożywienia, szczególnie 
w godzinach wieczornych, a zgodnie z cyklem biologicznym organizm przestawiony jest 
na mniejszy poziom metabolizmu i nie jest w stanie tego pożywienia przetworzyć. Po-
nadto niedostateczny poziom aktywności fizycznej powoduje, że proporcja przyjmowanej 
energii ze składników pokarmowych i poziomu wydatkowania energii jest na niekorzyść 
tej ostatniej, w związku z czym otyłość napotyka doskonałe warunki rozwoju.

Otyłość jest nie tylko problemem zdrowotnym, będąc jednym z czynników ryzyka innych 
chorób cywilizacyjnych, ale także problemem społecznym i indywidualnym.

Zwyczaje żywieniowe Polaków nie należą do korzystnych. Badania przeprowadzo-
ne przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie we współpracy z Instytutem Matki 
i Dziecka potwierdzają powyższą tezę. Sposób odżywiania młodych Polaków w wieku 
24–28 lat wywiera negatywny wpływ na sprawność funkcjonowania ich organizmów. Wy-
niki badań wskazują, że są oni narażeni w znacznym stopniu na ryzyko przedwczesnego 
rozwoju miażdżycy. Około 66% kobiet i mężczyzn uczestniczących w badaniu przyjmo-
wało z pożywieniem zbyt dużo nasyconych kwasów tłuszczowych, które przyczyniają 
się do wzrostu poziomu cholesterolu i rozwoju miażdżyc tętnic. Wśród badanej populacji 
sposób odżywiania 27% kobiet i 52% mężczyzn wskazywał na zbyt dużo cholesterolu. 
Podwyższony poziom LDL występował u 9% kobiet i 25% mężczyzn, a obniżony poziom 
korzystnej frakcji HDL zanotowano u 12% kobiet i 18% mężczyzn. Tymczasem podwyż-
szony poziom LDL i obniżony poziom HDL przy podwyższonym poziomie cholesterolu 
całkowitego jest czynnikiem zwiększonego ryzyka rozwoju choroby wieńcowej serca. 
Ponadto ilość spożywanej soli wynosiła średnio 20 g, podczas gdy zalecenia zawierają 
około 6 g soli. Dodatkowo około 60% badanych prowadziło siedzący tryb życia i 32% 
podało, że pali papierosy. Biorąc pod uwagę wiek badanych, można przypuszczać, że 
stosowane nawyki żywieniowe przyczyniły się do zachwiania równowagi funkcjonowania 
organizmu, wykazującego objawy przedwczesnego starzenia się ciała.

Jak wynika z powyższego, problem właściwego odżywiania ma zasadnicze znaczenie 
dla zdrowia człowieka. Według medycyny Wschodu w hierarchii źródeł zdrowia odżywianie 
stoi na trzecim miejscu po oddychaniu i śnie i jest problemem wielkiej wagi, nie tylko dla 
jednostki, ale także dla całego społeczeństwa. Wszystko jest równie ważne: co jemy, jak 
jemy, ile jemy i kiedy jemy. 

Z doświadczeń, obserwacji i badań przedstawionych w literaturze wynika, iż na ogół 
„[…] jemy za dużo, za często, nie tak jak należy i przeważnie nie to, co zapewnia nam 
zdrowie, energię i sprawność. Poza tym dieta nasza jest nie dość urozmaicona. Kierujemy 
się zwykle nienaturalnym uczuciem głodu, który jest najlepszym wskaźnikiem potrzeb 
organizmu, lecz złudnym uczuciem apetytu, który jest synonimem łakomstwa”4. 

4 M. Sieradzki, Życie bez chorób, Centrala Usługowo-Wytwórcza „Różdżkarz”, Poznań 1990, s. 85.
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Komisja Światowej Organizacji Zdrowia przeprowadziła badania w kilku klasztorach 
w Tybecie, badając ich mieszkańców, m.in. byli tam i starcy. Wszyscy, niezależnie od wie-
ku, byli sprawni i prawie w 100% zdrowi. Analiza ich pożywienia wykazała, że odżywiają 
się bardzo skromnie, nie używają cukru, mięsa i produktów rafinowanych (nie posiadali 
lodówek, kuchni gazowych). Ich podstawowy jadłospis to placki jęczmienne, tybetańska 
herbata ziołowa i czysta woda. Latem pożywienie wzbogacały rzepa, marchew, ziemniaki 
i trochę ryżu. 

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, iż w najbardziej rozwiniętych krajach, jak USA, 
Niemcy, Francja, stojących w czołówce pod względem spożycia mleka, mięsa i innych 
rafinowanych produktów, sytuacja zdrowia ludności wygląda inaczej niż sytuacja ludności 
badanej w Tybecie.

W Ameryce na trzy rodziny dwie cierpią na nowotwory, dwie osoby z pięciu – na 
choroby sercowo-naczyniowe, które stają się przyczyną ich śmierci, jest ogromna liczba 
cierpiących na cukrzycę. Przewlekłe choroby trapią 19% ludności, tj. prawie co piątego 
mieszkańca. W Niemczech na cukrzycę cierpi 20% ludności, a na reumatyzm i zapalenie 
stawów choruje od 15% do 17% ludności. We Francji alergię ma od 15% do 20% ludności5.  

Od przeszło 150 lat, a zwłaszcza od ostatnich dziesięcioleci, doszło w krajach cywili-
zacji zachodniej do prawdziwego wynaturzenia nawyków żywieniowych. Zrezygnowaliśmy 
stopniowo z pożywienia o niskim indeksie glikemicznym na rzecz produktów, których in-
deksy są wysokie. Ta zmiana w sposobie odżywiania się powoli doprowadziła do tego, że 
współcześni ludzie mają o wiele wyższy średni poziom cukru we krwi niż ich przodkowie, co 
wiąże się ze znanym łańcuchem przyczynowo-skutkowym: podwyższone stężenie cukru we 
krwi – zbyt wysoki poziom insuliny w organizmie – odkładanie się kwasów tłuszczowych6. 

Odżywianie jest jednym z elementów stylu życia i wywiera bezpośredni wpływ na 
sprawność funkcjonowania człowieka. Jest czynnikiem warunkującym skuteczność dzia-
łania, jakość samopoczucia i stan zdrowia. Dynamiczna współczesność wymaga wysokiej 
sprawności funkcjonowania człowieka. Do cech charakterystycznych współczesnej rzeczy-
wistości należą: pośpiech, krótki czas realizacji działań, szybkość podejmowania decyzji, 
kumulujące się zmęczenie i stres wywołany nadmiarem pracy lub jej brakiem. W tej pełnej 
dynamiki sytuacji sposób odżywiania wymaga określonej strategii, która by przeciwdzia-
łała wytworzonemu szkodliwemu nawykowi, zgodnie z którym „współczesne pożywienie 
składa się z produktów żywnościowych wyselekcjonowanych zgodnie z trzema zasadami: 

 – musi być kaloryczne, żeby sycić się mniejszą ilością pokarmu;
 – musi być łatwo przyrządzane, bo dzisiejsza pani domu ma zbyt mało czasu;
 – musi być łatwo pochłaniane, żeby zęby nie musiały wykonywać niepotrzebnej pracy 

(współczesny człowiek nie ma czasu na przeżuwanie swojego obiadu).
Nawyk odżywiania się w taki sposób szkodzi nawet bardzo silnym ludziom. Ci słabsi za-

czynają cierpieć znacznie wcześniej, ale najcięższe skutki można zaobserwować u dzieci”7.

5 M. Tombak, Uleczyć nieuleczalne, cz. 1, Serwis Galaktyka, Łódź 2010, s. 7.
6 M. Montignac, op. cit., s. 137. 
7 M. Tombak, Jak żyć długo i zdrowo, Serwis Galaktyka, Łódź 2000, s. 87.
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Fitness sposobem na przywracanie i zachowanie zdrowia

W dużych miastach, gdzie tempo życia i pracy jest zwiększone, ludzie poszukują al-
ternatywy dla przeciążeń psychicznych, stresu, niewłaściwego odżywiania, braku ruchu, 
chorób cywilizacyjnych. Alternatywę tę znajdują m.in. w klubach fitness. Formy aktywnego 
wypoczynku, jakie proponują kluby, to niewątpliwie sposób na zachowanie i przywracanie 
zdrowia.

Początkowo fitness utożsamiany był z aerobikiem, jednak od połowy lat 80., w związ-
ku z modą na tzw. activ life (świadomy wybór aktywnego stylu życia), pojęcie to nabrało 
znacznie szerszego znaczenia. Obecnie fitness pojmowany jest jako coś więcej niż tylko 
ćwiczenia fizyczne, jest traktowany jako ogół świadomego i celowego oddziaływania ru-
chem na zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalne oraz na sprawność umysłu. Zajęcia 
fitness obejmują swym pozytywnym wpływem wszystkie sfery osobowości ćwiczącego.

Początki ruchu fitness należy łączyć z wynalezieniem i rozpowszechnieniem formy 
gimnastyki rekreacyjnej, jaką jest aerobik. Termin „aerobik” pochodzi od przymiotnika 
„aerobowy” (tlenowy), co oznacza zestaw ćwiczeń mających dostarczyć organizmowi 
odpowiednią ilość tlenu.

Aerobik zyskał popularność w wielu krajach i rozwijał się równocześnie w dwóch 
kierunkach:

 – gimnastycznym – rozpowszechnianym przez Jane Fondę i Sydne Rome, gdzie głów-
ny nacisk kładziono na ćwiczenia gimnastyczne z elementami siły, wytrzymałości 
i rozciągania;

 – tanecznym, którego przedstawicielkami były Jacki Sorensen i Marlene Charell; sto-
sowano tam elementy taneczne wywodzące się z jazzu, tańców towarzyskich, estra-
dowych, które łączono z ćwiczeniami gimnastycznymi, nadając im zupełnie nowy styl 
poruszania się8.
Aerobik jest w fazie ciągłego rozwoju. Jego specyfika, wynikająca z łączenia ruchu 

z muzyką, oraz szeroki dobór środków treningowych wpłynęły na powstanie nowych kie-
runków, a co za tym idzie, na dalszy wzrost zainteresowania tą formą aktywności ruchowej. 

Wyrazem znacznie szerzej pojętej, nowej formy aktywności fizycznej i nowej filozofii 
życiowej stał się właśnie fitness, uświadamiający potrzebę ruchu dla zdrowia, tężyzny 
fizycznej, relaksu. Propagowaniem takiego stylu życia zajęły się kluby, a dziś także nowo-
czesne studia fitness, w których oprócz zorganizowanych zajęć aerobiku można skorzystać 
z profesjonalnie wyposażonej siłowni, sauny, basenu, solarium itp. 

Dziś fitness rozumiany jest już nie jako dbałość o sprawne ciało, ale jako styl życia, 
umiejętność zachowania proporcji między pracą a wypoczynkiem, odporność na sytuacje 
stresowe, właściwe nawyki żywieniowe, chęć bycia jak najdłużej zdrowym, sprawnym 
i aktywnym fizycznie. Tej sytuacji ma przeciwdziałać nowa strategia reprezentowana 
przez fitness odżywianie. 

8 E. Grodzka-Kubiak, Aerobik czy fitness, DDK Edition, Poznań 2003.
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Fitness odżywianie to propozycja strategii, której celem jest zapewnienie optymal-
nego poziomu odżywiania organizmu w warunkach współczesnej rzeczywistości. Przy-
padkowy, odruchowy sposób odżywiania, jaki obserwuje się w krajach rozwiniętych, 
jest powodem niekorzystnych zmian we wszystkich sferach funkcjonowania człowieka: 
fizycznej, umysłowej i emocjonalnej. Pośpiech i wymagania codzienności sprawiają, że 
posiłki spożywa się często przy okazji wykonywania czynności, kierując się najczęściej 
potrzebami podniebienia, a nie potrzebami organizmu. Odruchowy, przypadkowy sposób 
odżywiania coraz częściej staje się regułą. W pośpiechu codzienności brakuje często czasu 
na projektowanie sposobu odżywiania. Dopiero zmiana rozmiaru garderoby lub kłopoty 
zdrowotne kierują uwagę ku tematyce odżywiania. Stosowane coraz częściej preparaty 
odchudzające i diety wymagają wyrzeczeń i działają jedynie podczas ich stosowania. Po 
zaprzestaniu rygorystycznych zabiegów organizm rekompensuje niekorzystną sytuację 
wywołaną niedożywieniem okresu stosowania diety. 

Fitness odżywianie to sposób odżywiania, którego celem jest zapewnienie optymalnego 
poziomu funkcjonowania ciała w warunkach współczesnej rzeczywistości. Jest to sposób 
odżywiania mający na celu odżywienie ciała adekwatnie do jego potrzeb, w odróżnieniu od 
przypadkowego odżywiania, zaspokajającego potrzeby podniebienia. W tym celu fitness 
odżywianie czerpie z bogactwa doświadczeń dietetyki Wschodu i Zachodu. Dietetyka 
zachodnia analizuje zawartość składników odżywczych, a wschodnia podkreśla znaczenie 
energetycznej natury pożywienia. Analizy piśmiennictwa przemawiają za adaptacją zasad 
dietetyki starożytnego Wschodu. 

Fitness odżywianie to także strategia odżywiania mająca dodatni wpływ na jakość 
i długość życia współczesnego człowieka. Na realizację tego celu składa się szereg 
czynników, stąd fitness odżywianie bierze pod uwagę:
1. ilość przyjmowanego pożywienia – dobór ilości potrzebnego pożywienia dokonywany 

jest indywidualnie, biorąc pod uwagę warunki oraz osobiste preferencje;
2. jakość przyjmowanego pożywienia – dobór pożywienia pod względem jakościowym 

dotyczy ilości i jakości składników odżywczych, z uwzględnieniem zasady, że natu-
ralne pożywienie jest najbardziej wartościowe ze względu na zawartość składników 
odżywczych, jak również zdolność przyswajania go przez system trawienny;

3. sposób łączenia składników pokarmowych – tak aby ich trawienie i przyswajanie od-
bywało się przy optymalnych nakładach energii organizmu, nie powodowało objawów 
zmęczenia i zalegania resztek pokarmowych w przewodzie pokarmowym, zapobiegając 
toksemii;

4. warunki spożywania posiłków – podczas spożywania posiłków ważny jest sposób 
podania, miejsce, atmosfera i czas;

5. rytmy biologiczne;
6. obecny indywidualny poziom fitness – czyli sprawności funkcjonowania organizmu 

człowieka;
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7. tradycje żywieniowe – fitness odżywiania należy się uczyć z uwagi na zanik naturalnych 
mechanizmów właściwego doboru pożywienia, a tradycje żywieniowe są najczęściej 
nieświadomie powielane z pokolenia na pokolenie bez analizy ich wpływu na organizm;

8. czas realizacji fitness odżywiania – fitness odżywianie jest modelem odżywiania do 
wdrożenia na całe życie, nie ma charakteru diety;

9. dynamikę zmian zachodzących w otoczeniu – fitness odżywianie jest przemyślaną 
strategią o charakterze dynamicznym, podlegającym zmianom wraz z cechami cha-
rakterystycznymi danej jednostki, wymaga poświęcenia czasu i uwagi, stąd zajmuje 
w fitness stylu życia swoje miejsce;

10. współdziałanie z innymi elementami fitness stylu życia – tj. pracą, higieną, nauką 
i wypoczynkiem9.
Jednym z aspektów fitness odżywiania jest sposób łączenia składników pokarmowych. 

Tradycje łączenia produktów żywnościowych sięgają czasów starożytnych i biblijnych, 
a mimo to współcześnie, zarówno w teorii, jak i praktyce, sztuka odżywiania koncentruje 
się wokół analizy wartości kalorycznej, bez przemyślenia ich wzajemnych relacji. Tym-
czasem dietetyka wschodnia podkreśla energetyczną naturę pożywienia, a podstawową 
zasadą komponowania posiłków jest zachowanie równowagi energii pożywienia. Wymóg 
takiego sposobu odżywiania spełnia żywność funkcjonalna. 

Żywność funkcjonalna i jej rola w odżywianiu osób 
uczestniczących w aktywnych i nadaktywnych formach 
rekreacji, sportu i turystyki

Istotną rolę w odżywianiu się osób uprawiających sport zarówno wyczynowy, jak 
i rekreacyjny, a także turystykę aktywną, szczególnie ekstremalną, odgrywa żywność 
funkcjonalna (functional foods).

Koncepcja żywności funkcjonalnej wywodzi się z tradycji filozoficznej Wschodu, w której 
nie ma wyraźnej różnicy pomiędzy lekami a pożywieniem. W krajach wysoko rozwiniętych 
rynek żywności funkcjonalnej rozwija się obecnie znacznie dynamiczniej niż pozostała 
część rynku żywnościowego10.

Żywność funkcjonalna są to specjalnie opracowane produkty spożywcze, które wykazu-
ją korzystny, udokumentowany wpływ na zdrowie, większy niż ten, który wynika z obecności 
w żywności składników spożywczych tradycyjnie uznawanych za niezbędne. Żywność ta, 
obok składników odżywczych, zawiera dodatkowo związki biologicznie czynne, korzystnie 
oddziałujące na zdrowie, rozwój fizyczny i samopoczucie. Znaczy to, iż jest naturalnie 
bogata w składniki biologicznie aktywne11. 

9 D.M. Opoka, op. cit., s. 335–336.
10 F. Świderski, W. Kolanowski, Żywność funkcjonalna i dietetyczna, [w:] Żywność wygodna i żywność funkcjo-
nalna, red. F. Świderski, WNT, Warszawa 2006, s. 27.
11 W. Woźniak, E. Kamiński, Żywność funkcjonalna i wzbogacona w turystyce i sporcie, [w:] Zarządzanie i usługi 
w obszarze kultury fizycznej i hotelarstwa, red. W. Siwiński et al., Wyd. WSHiG, Poznań 2006, s. 28.
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Żywność funkcjonalna specjalnie zaprojektowana jest wytwarzana przeważnie po-
wszechnie stosowanymi metodami, jednak surowce do tej produkcji często są otrzymy-
wane ze specjalnych hodowli lub upraw, prowadzonych w specyficznych warunkach lub 
ze specjalnie selekcjonowanych odmian i ras.

Projektując nowe asortymenty żywności funkcjonalnej, uwzględnia się także zacho-
wanie korzystnych cech sensorycznych, jak smak, zapach, barwa, konsystencja itp., oraz 
odpowiednią stabilność i trwałość w czasie przechowywania.

Wyróżnia się cztery podstawowe kierunki oddziaływania żywności funkcjonalnej na 
poprawę psychofizycznego komfortu życia konsumentów:

 – wpływ bezpośredni – przez hamowanie zmian degeneracyjnych ustroju lub działanie 
lecznicze w przebiegu niektórych schorzeń;

 – zwiększanie podaży składników odżywczych w stanach fizjologicznych – stanach 
zwiększonego zapotrzebowania (np. intensywny wzrost, ciąża, okresy rekonwalescen-
cji, sport, turystyka ekstremalna);

 – komponowanie prawidłowej diety w specyficznych stanach chorobowych (np. alergiach 
i nietolerancjach pokarmowych, cukrzycy itp.);

 – poprawę nastroju i zwiększenie wydolności psychofizycznej organizmu.
Żywność dla osób uprawiających sport, rekreację czy turystykę aktywną (ekstremalną) 

i podejmujących pracę lub działania o wzmożonym wysiłku fizycznym stanowi szczególną 
grupę żywności funkcjonalnej, która pokrywa zwiększone potrzeby żywieniowe tych osób. 
Dostarczenie odpowiedniej ilości składników energetycznych tej grupie osób przy diecie 
konwencjonalnej wymagałoby spożycia bardzo dużych ilości pożywienia, powodujących 
bardzo duże obciążenie żołądka, wydłużenie czasu trawienia, zmniejszenie wentylacji 
płuc (ze względu na wysokie uniesienie przepony przez wypełniony żołądek) i ostatecznie 
obniżenie wydolności osób prowadzących bardzo aktywny tryb życia. Natomiast niewystar-
czające spożycie może prowadzić do niedoborów żywieniowych, pogorszenia wydolności 
fizycznej i ogólnego stanu zdrowia. Dlatego też w żywieniu sportowców (również turystów 
ekstremalnych i prowadzących aktywne ćwiczenia fizyczne) stają się niezbędne specjalne 
zaprojektowane produkty spożywcze (o małej objętości, lecz dużej koncentracji składników 
pokarmowych), łatwostrawne, szybko wchłaniane, o zbilansowanym składzie, odpowied-
nim do zwiększonych potrzeb organizmu. Wpływ odżywek i żywienia wspomagającego 
na przyrost masy i siły mięśni, poprawę kondycji i wytrzymałości, redukcję zbędnej tkanki 
tłuszczowej, większą odporność psychiczną i zdolność koncentracji jest większy, niż się 
powszechnie przypuszcza12.   

Szczególną rolę odgrywa tu suplementacja diety. Korzyści, jakie można osiągnąć dzięki 
suplementacji diety, są następujące:

 – dietę można wzbogacać jednym składnikiem odżywczym lub kilkoma wybranymi; wybór 
składnika zależy od dyscypliny sportu i fazy treningu;

12 H. Jędrzejczyk, W. Kolanowski, Żywność dla sportowców i ludzi o aktywnym trybie życia, [w:] Żywność wygodna 
i żywność funkcjonalna, op. cit., s. 287.
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 – suplementy diety mogą pokryć szczytowe zapotrzebowanie na dany składnik bez 
zwiększania ilości pożywienia; 

 – suplementy mogą zastępować posiłki przy ekstremalnie wysokim dziennym zapotrze-
bowaniu energetycznym, połączonym z brakiem czasu i szybko następującymi po sobie 
jednostkami treningowymi oraz startami w zawodach i imprezach;

 – wzrasta stężenie składników odżywczych bez zmiany objętości spożywanego pokarmu; 
 – koncentraty białkowe prawie nie zawierają substancji obciążających metabolizm, 

takich jak: nasycone kwasy tłuszczowe, cholesterol czy puryny (powstaje z nich kwas 
moczowy), które występują w wielu bogatych w białko produktach spożywczych; mogą 
zastępować pojedyncze posiłki zawierające tłuszcze;

 – są praktyczne, mają wszechstronne zastosowanie i w prosty sposób zaspokajają 
zapotrzebowanie na składniki odżywcze; 

 – uzupełniają dietę, gdy sportowiec nie może ocenić jakości i składu spożywanych po-
siłków, przede wszystkim podczas podróży albo przy zbiorowym żywieniu w czasie 
pobytu za granicą13. 

Dieta i jej wpływ na zaspokojenie zapotrzebowania 
energetycznego

U osób uczestniczących intensywnie w różnych formach zajęć rekreacyjnych czy tury-
stycznych często występuje deficyt energii, dlatego też nie wykorzystują one wystarczająco 
swoich możliwości. Dobrze ułożona dieta powinna zawierać: 60% węglowodanów, 15% 
białka, 25% tłuszczu. Tłuszcz jako źródło energii jest niepożądany w sportach wytrzyma-
łościowo-siłowych, ponieważ czas uzyskania energii przy obciążeniu jest bardzo długi. 
Dopiero po 30 minutach tłuszcz oddaje 20%, a po godzinie 80% energii. Z kolei z białka 
organizm czerpie energię tylko w razie potrzeby. W związku z tym w czasie treningu lub 
uczestniczenia w wyprawie turystycznej energia jest uzyskiwana głównie z węglowodanów. 

Zapotrzebowanie energetyczne (kcal) organizmu dla poszczególnych czynności w re-
kreacji i turystyce jest następujące (dane dotyczą średniego zużycia kalorii w ciągu godziny 
przez osobę o wadze 75 kg):

 – aerobik – 808,
 – jogging (10 km/h) – 720,
 – ćwiczenia siłowe (kulturystyka) – 600,
 – jazda na rowerze (20 km/h) – 400,
 – pływanie (2 km/h) – 680.

Obecnie przyjmuje się, że codzienne pożywienie powinno dostarczać człowiekowi 
około 60 składników pokarmowych, uznawanych za niezbędne do prawidłowego rozwo-
ju. Ponieważ nie ma jednego produktu, który zawierałby wszystkie niezbędne składniki 

13 M. Hamm, A. Schulz, Musclefood, „Boody Life” 2006, nr 6, s. 52. 
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odżywcze w odpowiedniej ilości i proporcji, to produkty spożywcze podzielono na pięć 
grup o zbliżonej zawartości składników odżywczych: 
1. Produkty zbożowe – mąki, kasze, makarony i pieczywo – zawierają przede wszystkim 

węglowodany oraz białko roślinne, witaminy B1 i B2, a także błonnik pokarmowy i mają 
działanie zakwaszające.

2. Mleko i jego przetwory – dostarczają najlepiej przyswajalnego wapnia, wysoko warto-
ściowego białka i witamin B1, B2 i A, mają działanie słabo alkalizujące.

3. Mięso, wędliny, ryby, jaja, sery i suche nasiona strączkowe – są źródłem białka o wy-
sokiej wartości odżywczej, bogatym źródłem składników mineralnych (żelazo, fosfor, 
siarka, magnez), dostarczają również witamin PP, B1 i B2, mają silne działanie za-
kwaszające.

4. Tłuszcze – dzielące się na te pochodzenia zwierzęcego (słonina, smalec, masło, łój) 
i te pochodzenia roślinnego (oliwa, olej, margaryna), przy przyjęciu zasady mniejsze-
go spożycia tłuszczów zwierzęcych, a większego spożycia tłuszczów roślinnych. Są 
to produkty wysoko kaloryczne, o nieznacznej zawartości składników odżywczych, 
wykazujące niewielkie działanie zakwaszające.

5. Warzywa i owoce – jest to grupa bardzo ważnych produktów w żywieniu. Dostarcza 
witaminy C – bardzo ważnej dla naszego zdrowia. Ponadto grupa ta jest źródłem wi-
tamin BB, PP, a także składników mineralnych oraz błonnika pokarmowego. Warzywa 
i owoce mają działanie silnie alkalizujące.
Podział ten pozwala na bezpieczne dla zdrowia komponowanie posiłków w dziennej 

racji pokarmowej, która w ten sposób będzie zawierała przynajmniej jeden ze składników 
każdej z pięciu grup. Pozwala to na zapewnienie prawidłowego żywienia i dostarczenia 
niezbędnych składników odżywczych organizmowi14.     

Szczególnie istotną rolę dla dobrego funkcjonowania organizmu osób uczestniczą-
cych aktywnie w zajęciach rekreacyjnych, sportowych czy w turystyce kwalifikowanej lub 
ekstremalnej odgrywa gospodarka wodno-elektrolitowa. Zaniedbania w tej gospodarce 
mogą prowadzić do wielu niekorzystnych następstw, takich jak odwodnienie, obniżenie 
ciśnienia krwi, przyspieszenie akcji serca, a nawet zapaść. U osób aktywnie uczestni-
czących w tych zajęciach fizycznych wymianie ulega w ciągu doby około 10% całkowitej 
ilości wody. Dlatego też w różnych formach rekreacji fizycznej, w turystyce kwalifikowanej 
i ekstremalnej oraz sporcie bardzo dużą wagę przywiązuje się do przyjmowania odpo-
wiedniej ilości i jakości płynów. 

Konsekwencją utraty 1–2% płynów z organizmu jest uczucie wyczerpania oraz wy-
stąpienie lekkich odznak odwodnienia. Gdy strata ta nie zostanie uzupełniona, organizm 
będzie się starał zaoszczędzić wodę. Podczas pogłębiania się stanu odwodnienia obser-
wuje się występowanie takich symptomów, jak:

 – wzrost pragnienia i utrata apetytu oraz wyraźny dyskomfort psychiczny;
 – uczucie znużenia, mdłości i rozchwianie emocjonalne;

14 R. Saganek, Aktywność i odżywianie, „Body Life” 2001, nr 2, s. 50. 
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 – bóle głowy i mrowienie w ramionach, rękach i stopach;
 – wzrost temperatury ciała, pulsu i częstości oddechu;
 – uczucie osłabienia i zagubienia;
 – niekontrolowane skurcze mięśni;
 – obniżenie ciśnienia krwi;
 – zahamowanie oddawania moczu oraz pękanie skóry;
 – przy utracie więcej niż 20% wody może nastąpić śmierć15.

Uczestnicząc w tych aktywnych zajęciach, oprócz wody, podczas nawet lekkiego wysił-
ku fizycznego, można wraz z potem stracić nawet dość znaczne ilości takich pierwiastków, 
jak: potas, magnez, sód, chlor, wapń i fosfor. Elektrolity biorą udział w procesie skurczu 
i rozkurczu mięśni oraz w przemianie materii w tkance mięśniowej, ważna jest także ich 
rola w przewodzeniu impulsów nerwowych. Obniżenie poziomu elektrolitów w organizmie 
powoduje poważne zaburzenia w jego funkcjonowaniu. Podobnie bardzo istotne znaczenie 
dla organizmu mają witaminy, szczególnie z grupy B, a także witaminy C i E, które są 
zużywane podczas wytężonej pracy mięśniowej, a także w procesie regeneracji.

Jest to oczywiste, że niedobory należy możliwie szybko i skutecznie likwidować. 
Bardzo wiele zalet ma picie wody, zwłaszcza mineralnej, dzięki czemu szybko uzupełnia 
się w organizmie niedobory płynów i mikropierwiastków. Podczas długotrwałego wysiłku 
wytrzymałościowego może ona jednak spowodować szybszy spadek poziomu cukru we 
krwi i w konsekwencji szybsze zmęczenie i osłabienie organizmu, dlatego też korzystniejsze 
jest picie napojów izotonicznych (napoje energetyczne). Napoje te zawierają: 

 – węglowodany– glukoza, fruktoza, sacharoza, maltodekstryna;
 – minerały– sód, potas, wapń, magnez, fosfor, chlor;
 – witaminy– B1, B2, B6, C, E, biotyna (H), kwas foliowy (B9), niacyna (PP), kwas pan-

totenowy (B5).
Napoje te cechuje niski poziom wysycenia CO2 oraz niewielka zawartość cukru i nie 

powinny one zawierać żadnych sztucznych barwników, środków słodzących, konserwu-
jących ani stabilizatorów16.

napoje energetyczne izotoniczne przeznaczone są w zasadzie dla osób obarczonych 
dużym wysiłkiem fizycznym, tj. sportowców czy osób uprawiających ekstremalne formy 
turystyki i rekreacji. Zawierają one około 6–8% węglowodanów, a ich głównym zadaniem 
jest dostarczanie energii oraz soli mineralnych traconych poprzez wydzielanie potu pod-
czas wysiłku fizycznego. Napoje te przyjmowane są przed wysiłkiem lub podczas jego 
trwania. Natomiast dzięki napojom energetycznym hipertonicznym (wysoka koncentracja 
węglowodanów) uzupełniane są rezerwy energetyczne (glikogenu) w mięśniach i wątrobie 
po wyczerpującej pracy mięśniowej17.

Obok napojów energetycznych występują również napoje energetyzujące, zwane 
również energizerami. Napoje te przez wielu konsumentów traktowane są na równi z na-

15 A. Kaliński, Izotoniczne orzeźwienie, „Body Life” 2002, nr 4, s. 48.
16 Ibidem.
17 D. Szukała, Napoje energetyzujące, „Body Life” 2004, nr 4, s. 49.
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pojami energetycznymi. Energizery spożywa się głównie dla poprawy funkcji psychicznych 
i fizycznych, na co wpływ mają specjalne substancje aktywizujące funkcje metaboliczne 
w tkance mózgowej. Są to: 

 – Kofeina – wywiera bezpośredni wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Po wypiciu jednej 
porcji napoju energetyzującego odczuwa się poprawę procesów myślowych, wzrost 
koncentracji oraz przypływ sił witalnych, następuje odsunięcie uczucia zmęczenia, 
a także stymulacja wydzielania adrenaliny. 

 – Tauryna (aminokwas) – uczestniczy w rozmaitych procesach przemiany materii, odpo-
wiada za właściwą pracę serca oraz mięśni szkieletowych. Oddala uczucie zmęczenia 
i przedłuża zdolność do pracy fizycznej i umysłowej. Ma także działanie detoksykacyjne 
i antyoksydacyjne, ułatwiając usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii.

 – Glukuronolakton – współdziała z tauryną w ułatwieniu usuwania szkodliwych produktów 
przemiany materii, jest także często składnikiem różnych psychodrinków18.

Dieta osób uczestniczących w treningu rekreacyjnym 
i wytrzymałościowym

Główne zalecenia, jeśli chodzi o dietę dla osób objętych treningiem rekreacyjnym, 
są następujące: 

 – Przed treningiem należy zwiększyć zapasy glikogenu poprzez spożywanie posiłków 
bogatych w węglowodany (makaron, ziemniaki, ryż, owoce). Unikać, ograniczać takie 
ciężkostrawne pokarmy bogate w błonnik, jak: fasola, groch, kapusta, kalafior, brokuły, 
większość surowych warzyw, pieczywo pełnoziarniste, brązowy ryż, musli, gruboziar-
niste kasze, niedojrzałe banany, smażone potrawy. Trzeba nawodniać organizm, pijąc 
minimum dwie szklanki płynów (niegazowana woda mineralna lub napoje izotoniczne). 
Rozpoczęcie ćwiczeń min. dwie godz. po posiłku.

 – Podczas treningu trwającego godzinę do półtorej organizm traci przeważnie od 0,25 
do 1 l płynów, w zależności od intensywności ćwiczeń. Aby nie dopuścić do nadmiernej 
utraty wody i składników mineralnych, należy popijać małymi łykami napoje izotoniczne.

 – Po treningu (po wysiłku) w ciągu dwóch pierwszych godzin należy spożyć węglowodany 
w postaci łatwo przyswajalnych produktów, najlepiej gdy to będą napoje energetyczne 
(węglowodanowe, węglowodanowo-białkowe). Jeżeli celem jest rozbudowa masy 
mięśniowej, należy spożywać preparat białkowy w ilości jednej czwartej dziennego 
zapotrzebowania na ten składnik, pozostałe trzy czwarte należy rozłożyć równomier-
nie na dalsze posiłki w ciągu dnia. Trzeba także uzupełnić płyny w organizmie przez 
wypicie napojów izotonicznych lub wody mineralnej od półtora do dwóch razy więcej 
od straconych w trakcie treningu. Po powrocie z treningu należy również spożyć pro-
dukt zawierający łatwo przyswajalne białko (gotowane mięso drobiowe, chude mięso 

18 Ibidem, s. 49.
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wołowe, ryby lub przetwory mleczne) dla przyspieszenia procesu odbudowy komórek 
mięśniowych.

 – Pomiędzy treningami wskazane jest spożywanie od czterech do pięciu urozmaico-
nych posiłków o stałych porach w ciągu dnia, a także wypijanie minimum 2 l płynów, 
najlepiej w postaci chłodnej, niegazowanej wody mineralnej. Gdy celem ćwiczeń 
jest praca nad sylwetką i mięśniami, wówczas należy zwiększyć spożycie białka 
w proporcji około 2 g/kg masy ciała. Wskazane jest spożywanie łączne produktów 
zawierających białko zwierzęce i roślinne, gdyż poprawia to przyswajanie przez 
organizm białka roślinnego19.
Osoby uczestniczące w treningu rekreacyjnym oprócz powyższych wskazań mają 

także dzienny plan żywieniowy: 

1. Właściwy rozkład spożycia węglowodanów w ciągu dnia 

Całodzienną dawkę węglowodanów należy podzielić tak, aby największe porcje spo-
żywać na śniadanie i po treningu. Pozostałą część rozłożyć na trzy–cztery posiłki w ciągu 
dnia, unikając spożywania cukru przed snem.

2. Kolacja bez węglowodanów

W trakcie snu spada tempo przemiany materii, a spożyte w nadmiarze węglowodany 
zamieniają się w niewskazaną zapasową tkankę tłuszczową.

3. W codziennej diecie więcej ryb morskich i błonnika 

Ryby morskie zawierają kwasy tłuszczowe omega-3, których obecność powoduje 
zwiększenie wrażliwości mięśni na działanie insuliny i w konsekwencji poprawia ich ja-
kość. Natomiast błonnik, będąc składnikiem pokarmowym, opóźnia i reguluje wchłanianie 
węglowodanów z przewodu pokarmowego do krwioobiegu.

4. ograniczenie tłuszczów w diecie

Dieta niskotłuszczowa to tradycyjny sposób redukcji tłuszczowej masy ciała.

5. Ćwiczenia aerobowe wykonywane o odpowiedniej porze i o właściwym natężeniu

Trening aerobowy powinien być przeprowadzony rano, najlepiej przed śniadaniem. 
Sprzyja to spalaniu tkanki tłuszczowej. Trening ten powinien być niezbyt intensywny i po-
winien trwać minimum 30 minut.

6. Trening dwa razy w ciągu dnia

Dwukrotny trening w ciągu dnia zaleca się wtedy, gdy głównym celem jest redukcja 
tkanki tłuszczowej. Taki podział treningu pobudza uwalnianie hormonów wpływających na 

19 R. Giermasiński, Dieta w treningu rekreacyjnym, „Body Life” 2010, nr 3, s. 56.
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jakość mięśni, redukcję tłuszczu, a także wspomaga zużywanie glikogenu, dzięki czemu 
węglowodany nie są magazynowane w postaci tłuszczu.

7. Suplementy

W zależności od celów i etapów treningowych najważniejsze jest uzupełnianie mine-
rałów i witamin w organizmie, gdyż są one katalizatorem reakcji biochemicznych zacho-
dzących w ciele człowieka20. 

Dla osób uprawiających sport intensywne zajęcia rekreacyjne oraz różne dyscypliny 
turystyki kwalifikowanej i ekstremalnej niezbędny jest trening wytrzymałościowy. 

Jednym z podstawowych czynników wpływających na optymalną wydolność wytrzy-
małościową jest prawidłowa i dobrze zbilansowana dieta.

Wskazówki prawidłowej diety przy treningu wytrzymałościowym są następujące:

1. Zwiększenie zasobów węglowodanów

Trening wytrzymałościowy powoduje, iż zasoby węglowodanów zostają wyprowadzone 
z organizmu w 92 do 97%. Dlatego też, stosując dietę bogatą w węglowodany w postaci 
pieczywa pełnoziarnistego, makaronu, ryżu, musli, uzupełnione zostają zapasy glikogenu. 
Stąd, by na nowo odbudować zapasy węglowodanów w organizmie, należy zaopatrzyć 
go w potas, białko, chrom i magnez.

Jednym z podstawowych czynników wpływających na optymalną wydolność wytrzy-
małościową jest prawidłowa i dobrze zbilansowana dieta.

2. Zalecane wybrane aminokwasy

Spożywanie niektórych produktów zawierających określone aminokwasy wspomaga 
optymalnie wydolność fizyczną w treningu wytrzymałościowym. Spożywając produkty 
bogate w białka, trzeba zwrócić uwagę na ich wartość biologiczną pod kątem oceny, ile 
tego białka można zamienić na białko własne. 

Leucyna, izoleucyna, walina są to trzy najważniejsze aminokwasy niezbędne do rege-
neracji, które muszą być dostarczane z zewnątrz z pokarmem, ponieważ organizm sam 
nie potrafi ich syntetyzować.

3. unikanie kwasowych aminokwasów

Należy maksymalnie unikać spożywania produktów z kwasem asparaginowym (wystę-
puje w aspartamie – substancji słodzącej), również należy unikać kwasu glutaminowego, 
który występuje w glutamacie, zupach w proszku, sosach w proszku oraz żywności typu 
fast food. Substancje te w nadmiernej ilości mogą doprowadzić do zakwaszenia organi-
zmu, co następnie odbije się negatywnie na regeneracji oraz przemianie materii. Z kolei 
aspartam (słodzik) występuje w wielu produktach, a nadmierna jego ilość bezpośrednio 

20 Ibidem.
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wpływa negatywnie na wydolność fizyczną i może zablokować metabolizm tłuszczów. Dla 
utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej można spożywać aminokwasy podstawowe, 
jak np. lizynę, która występuje w soi, jajkach czy serze żółtym. Te aminokwasy mogą 
przeciwdziałać zakwaszeniu organizmu.

4. odpowiednia ilość płynów

Dla sportu wytrzymałościowego i innych zajęć aktywnych ważną rolę odgrywa woda 
mineralna, która powinna mieć wyważone proporcje między magnezem a wapniem. Woda 
mineralna, która zawiera około 80 mg magnezu i około 200 mg wapnia, to najkorzystniejszy 
rodzaj płynu dla osób uprawiających tego rodzaju aktywność21.    

Podsumowanie

Minimum ruchu jest potrzebne każdemu człowiekowi w życiu, tak samo jak witaminy. 
Postęp cywilizacji technicznej eliminuje ruch, pracę fizyczną z życia ludzi, dlatego też należy 
przywrócić niezbędną dawkę ruchu w formie spaceru, ćwiczeń fizycznych czy uprawiania 
turystyki. Ruch jest bowiem bodźcem o szerokim, korzystnym oddziaływaniu na organizm 
człowieka i – jak dotąd – nie można zastąpić go niczym innym. Jednak, aby uczestniczyć 
w różnych formach ruchu, potrzebna jest energia, którą zdobywa się poprzez jedzenie. 

Od połowy XX w. produkcja żywności przeszła prawdziwą rewolucję. Wyrazem jej stała 
się m.in. mechanizacja uprawy roli oraz chemizacja upraw, a dla zachowania świeżości 
produktów działania służące utrzymaniu sztucznego wrażenia świeżości produktów. Prze-
mysł spożywczy wprowadził kondycjonowanie i konserwację żywności przez stosowanie 
dodatków chemicznych. W hodowli zwierząt zakłada się farmy o charakterze przemysło-
wym, podnosząc ich wydajność hormonami i antybiotykami. Wszystko to rzutuje na jakość 
i wartość pożywienia, a w konsekwencji na stan zdrowia ludności.

Przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych jest właśnie zatrucie organizmu spowodowane 
długotrwałym, nieprawidłowym sposobem odżywiania, gdyż „jemy za dużo, za często, nie 
tak jak należy i przeważnie nie to, co zapewnia nam zdrowie, energię i sprawność”22. Poza 
tym nasza dieta jest nie dość urozmaicona. Obecne wzorce żywienia są niedoskonałe.

Sytuacja ta wytworzyła u znacznej liczby osób odczuwanie potrzeby zwiększenia 
aktywności fizycznej przy wykorzystaniu różnych form rekreacji, sportu i turystyki, niejed-
nokrotnie nawet o charakterze ekstremalnym. Ludzie poszukują alternatywy dla przeciążeń 
psychicznych, stresu, niewłaściwego odżywiania, braku ruchu, chorób cywilizacyjnych. 
Alternatywę tę znajdują m.in. w klubach fitness. Formy aktywnego wypoczynku oraz rodzaj 
i sposób odżywiania, jaki proponują kluby, to niewątpliwie właściwa droga do zachowania 
i przywracania zdrowia. Fitness odżywianie jest propozycją takiej strategii, której celem 
jest zapewnienie optymalnego poziomu odżywiania organizmu w warunkach współczesnej 
rzeczywistości – taką propozycją jest właśnie żywność funkcjonalna.

21 S. Muller, Trwała moc, „Body Life” 2010, nr 2, s. 56.
22 M. Sieradzki, op. cit.



Specyfika żywienia, żywności i napojów w sporcie, rekreacji i turystyce 121

Koncepcja żywności funkcjonalnej wywodzi się z tradycji filozoficznej Wschodu, w której 
nie ma wyraźnej różnicy pomiędzy lekami a pożywieniem. Żywność funkcjonalna są to 
specjalnie opracowane produkty spożywcze, które wykazują korzystny, udokumentowany 
wpływ na zdrowie, większy niż ten, który wynika z obecności w niej składników spożyw-
czych tradycyjnie uznawanych za niezbędne. Żywność ta, obok składników odżywczych, 
zawiera dodatkowo związki biologicznie czynne. 

Żywność dla osób uprawiających sport, rekreację czy turystykę aktywną (ekstremalną) 
i podejmujących pracę lub działania o wzmożonym wysiłku fizycznym stanowi szczególną 
grupę żywności funkcjonalnej, która pokrywa zwiększone potrzeby żywieniowe tych osób. 
Niewystarczające spożycie może prowadzić do niedoborów żywieniowych, pogorszenia 
wydolności fizycznej i ogólnego stanu zdrowia. Dlatego też w żywieniu osób prowadzą-
cych tak intensywny tryb życia, jak sportowcy czy turyści ekstremalni, stają się niezbędne 
specjalne zaprojektowane produkty spożywcze (o małej objętości, lecz dużej koncentracji 
składników pokarmowych), łatwostrawne, szybko wchłaniane, o zbilansowanym składzie 
odpowiednim do zwiększonych potrzeb organizmu. Wpływ odżywek i żywienia wspoma-
gającego poprawę kondycji i wytrzymałości, redukcję zbędnej tkanki tłuszczowej, większą 
odporność psychiczną i zdolność koncentracji jest większy, niż się powszechnie przypusz-
cza. Szczególną rolę odgrywa tu suplementacja diety. Dietę można wzbogacać jednym 
składnikiem odżywczym lub kilkoma wybranymi. Suplementy diety mogą pokryć szczytowe 
zapotrzebowanie na dany składnik bez zwiększania ilości pożywienia, mogą zastępować 
posiłki przy ekstremalnie wysokim dziennym zapotrzebowaniu energetycznym, połączo-
nym z brakiem czasu, powodują wzrost stężenia składników odżywczych, są praktyczne, 
mają wszechstronne zastosowanie i w prosty sposób zaspokajają zapotrzebowanie na 
składniki odżywcze. 

Równie istotną rolę dla prawidłowego funkcjonowania organizmu osób uczestniczących 
aktywnie w zajęciach rekreacyjnych, sportowych czy w turystyce kwalifikowanej odgrywa 
gospodarka wodno-elektrolitowa. Dlatego też bardzo dużą wagę przywiązuje się do przyj-
mowania odpowiedniej ilości i jakości płynów. Rolę tę spełniają przede wszystkim napoje 
energetyczne izotoniczne, a ich głównym zadaniem jest dostarczanie energii oraz soli 
mineralnych traconych poprzez wydzielanie potu podczas wysiłku fizycznego.

W przedstawionym opracowaniu starano się opisać specyfikę żywności i żywienia, które 
powinny być stosowane przez osoby uczestniczące w aktywnych ćwiczeniach rekreacyj-
nych oraz różnych formach turystyki i sportu, niejednokrotnie o ekstremalnym charakterze.
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Streszczenie

W przedstawionym opracowaniu  pokazano specyfikę żywności i żywienia, które powinny być 
stosowane przez osoby uczestniczące w aktywnych ćwiczeniach rekreacyjnych oraz różnych 
formach turystyki i sportu, niejednokrotnie o ekstremalnym charakterze. Omówiono kolejno dy-
namiczny sposób produkcji żywności od połowy XX w. i pokazano jej pogarszającą się jakość, 
mającą również zły wpływ na zdrowie konsumentów. Zdrowie konsumentów pogarsza się także 
z powodu niewłaściwej diety, tj. nieodpowiedniego sposobu odżywiania, charakteryzującego się 
tym, iż „jemy za dużo, za często, nie tak jak należy i przeważnie nie to, co zapewnia nam zdrowie, 
energię i sprawność”. Następnie omówiony został charakter żywności oferowanej przez fitness 
odżywianie i  żywność funkcjonalną. Przedstawiono również dietę dla osób uczestniczących 
w aktywnych ćwiczeniach fizycznych oraz w sporcie i turystyce. W żywieniu osób prowadzących 
tak intensywny tryb życia  jak sportowcy czy turyści ekstremalni stają się niezbędne specjalne 
zaprojektowane produkty spożywcze (o małej objętości, lecz dużej koncentracji składników 
pokarmowych), łatwostrawne, szybko wchłaniane, o zbilansowanym składzie odpowiednim do 
zwiększonych potrzeb organizmu. 

Słowa kluczowe: aktywność ruchowa, odżywianie, choroby cywilizacyjne, zdrowa żywność, 
żywność funkcjonalna, turystyka ekstremalna

Abstract

In presented paper the author analyzed specificity of food and feeding, used, or should be used 
by the persons participating in active recreational physical exercises and different forms of 
tourism and sport, often enough in extreme  character. The work includes  the dynamic mode 
of food production,  from a half of XX century and shows its diminishing quality, having also 
a bad influence on  the consumers health. Their health gets worse also by inappropriate diet i.e. 
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eating so much, so frequently without proper components ensuring health, energy and vitality. 
The following part characterizes food offered by fitness feeding and functional food, the diet for 
sportsmen and extreme tourists. There are described a special food products, easy digestible 
with sustainable element for increased needs of organism.

Keywords: phisical activity, nurition, diseases of civilization, health food, extreme tourism
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wyKorzystanie Koncepcji slow tourism w promocji 
i Kształtowaniu wizerunKu regionów turystycznych 

USE Of ThE SLOW TOURISm CONCEPT IN PROmOTION AND CREATION 
Of TOURISm REgIONS’ ImAgE

Wprowadzenie

Zjawisko tzw. powolnej turystyki (slow tourism) stało się popularne w latach 80. XX w. 
dzięki międzynarodowym ruchom społecznym i organizacjom na rzecz powolnego życia 
(slow movement) i powolnej żywności (slow food). Idea ta szybko rozprzestrzeniła się 
na całym świecie, obejmując kolejne dziedziny życia społecznego i działalności ludzkiej 
(obecnie mówi się coraz częściej o slow school, slow money, slow life, slow travel, slow city, 
slow books, slow planet itd.)1. Idea wywarła też istotny wpływ na przeciwników masowego 
ruchu turystycznego i szybkiej, powierzchownej turystyki. Tak narodziła się tzw. powolna 
turystyka, określana w literaturze jako slow tourism, slow tourism and travel lub slow travel. 

Powolna turystyka nie jest nową formą turystyki w globalizującym się świecie, lecz 
stanowi innowacyjną, odmienną w stosunku do dotychczasowych filozofię podróżowania, 
uprawiania turystyki oraz jej organizowania. Ta odmienna forma podróżowania i uprawia-
nia turystyki sprowadza się do unikania samochodu, wykorzystywania alternatywnych 
form transportu, długiego pobytu zamiast krótkich wyjazdów oraz głębokiego kontaktu ze 
społecznością lokalną, jej kulturą i atrakcjami. Slow tourism może obejmować różnorodne 
formy turystyki zgodne z zasadami slow, na które składają się: powolna podróż; korzystanie 
z alternatywnych środków transportu; głęboki kontakt ze środowiskiem przyrodniczym, 
społecznym i kulturowym. Istnieje niewiele badań nad powolną turystyką, niemniej jednak 
obserwuje się rosnące zainteresowanie tą koncepcją wśród społeczeństw krajów wysoko 
rozwiniętych. 

Niniejszy artykuł przedstawia próbę oceny popularności idei slow w Polsce, a także 
wpływu tego globalnego trendu na rozwój społeczno-gospodarczy oraz kształtowanie 
wizerunku regionów i poprawę ich atrakcyjności turystycznej w Polsce. W tym celu:

 – dokonano identyfikacji stron internetowych, które propagują ideę slow tourism w Polsce;

1 www.slowmovement.com [5.10.2015].
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 – przedstawiono ogólnokrajowe, regionalne i lokalne inicjatywy, związane z propagowa-
niem i wykorzystywaniem idei slow w turystyce;

 – na przykładzie regionu Małopolski dokonano oceny wykorzystania idei slow tourism 
w działalności organizacji regionalnych i lokalnych zajmujących się turystyką oraz 
w działalności podmiotów branży turystycznej. 
Artykuł przygotowano na podstawie literatury przedmiotu dotyczącej omawianej pro-

blematyki, a w części empirycznej przeanalizowano dokumenty programowe i sprawoz-
dania z działalności organizacji zaangażowanych w ideę slow, jak również strony Google 
umożliwiające wskazanie inicjatyw w skali lokalnej i regionalnej w sferze propagowania 
slow tourism. 

Geneza i rozwój idei slow tourism 

Prekursorem i propagatorem powolnej turystyki jest modny na świecie Slow Mo-
vement, czyli Ruch na rzecz Spowolnienia2, który walczy z bezmyślnym pośpiechem 
współczesnego człowieka. W 2004 r. zapoczątkował go Carl Honoré, kanadyjski dzienni-
karz, który uświadomił sobie i innym, do czego prowadzi życie w biegu, a swoje poglądy 
zawarł w książce3. Zasada Slow Movement mówi, że dobrze żyć można tylko wtedy, 
gdy żyje się powoli, blisko natury, mając czas na drobne przyjemności. Misją osób 
zaangażowanych w ten ogólnoświatowy projekt jest udostępnianie informacji, usług 
wszystkim zainteresowanym poznaniem ekologicznie zrównoważonych sposobów my-
ślenia, życia i interakcji w społeczeństwie. Idea zwolnienia tempa życia jest na świecie 
popularna. Zwolennicy Slow Movement przekonują, że najwyższy czas zatrzymać się 
i pomyśleć, czego naprawdę chcemy. Mimo że ruch istnieje na świecie w jakiejś formie 
od czasów rewolucji przemysłowej, jako wyraz protestu wobec procesów industrializacji, 
jego popularność znacznie wzrosła w 1986 r., od czasu powstania w Europie ruchu 
Slow Food i Cittaslow. 

Slow Food to międzynarodowa organizacja i ruch społeczny na rzecz powolnego 
życia i zdrowej żywności. Ruch ten narodził się spontanicznie w 1986 r. we Włoszech, 
by przeciwdziałać szybkiej konsumpcji żywności i szybkiemu życiu (sprzeciw wobec 
tzw. mcdonaldyzacji i amerykanizacji Europy), zanikowi lokalnych tradycyjnych potraw 
i zmniejszającego się odsetka osób zainteresowanych żywnością, jej pochodzeniem oraz 
smakiem. Włoska organizacja założona przez krytyka kulinarnego Carla Petriniego, po-
wstała w 1986 r. jako forma otwartego sprzeciwu wobec „amerykanizacji” Europy, a Slow 
Food jako ruch międzynarodowy rozpoczął swą działalność w Paryżu w 1989 r. Znakiem 
firmowym organizacji został ślimak – z natury istota powolna, pozostająca w dysonansie 
z szybkim, zabieganym światem. Organizacja i jednocześnie ruch społeczny skupiający 
osoby zainteresowane ochroną tradycyjnej kuchni różnych regionów świata i związanych 

2 Ibidem.
3 C. Honoré, In Praise of Slow. How a Worldwide Movement is Chellenging the Cult of Speed, Orion Books, 
London 2005. 
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z tym upraw rolnych i nasion, zwierząt hodowlanych i metod prowadzenia gospodarstw, 
charakterystycznych dla tych regionów, określa swój cel jako „ochrona prawa do smaku”. 

Slow Food jest międzynarodową organizacją funkcjonującą w 150 krajach świata, 
która zrzesza 100 tys. członków i posiada 1,5 tys. oddziałów lokalnych oraz zrzesza 2 tys. 
małych społeczności wytwarzających wysokiej jakości lokalne produkty4. Zwolennicy ruchu 
popierają produkty regionalne, wytwarzane metodami tradycyjnymi, występują przeciwko 
żywności typu fast food, promują zdrową żywność i znaczenie właściwego sposobu ży-
wienia. W rezultacie coraz więcej osób na świecie kupuje jedzenie w sklepach ze zdrową 
żywnością i bezpośrednio u farmerów. Zwiększa się też w Europie i na świecie liczba 
restauracji spod znaku ślimaka. 

Zasady programowe Slow Food, związane w szczególności z ochroną jakości lokalnej 
i regionalnej żywności oraz jej producentów, rozprzestrzeniły się w kolejnych latach na inne 
dziedziny życia i działalności ludzkiej. W 1989 r., również we Włoszech, powstał społeczny 
ruch na rzecz powolnych i niespiesznych małych miast i miasteczek, pod nazwą Slow City 
(Cittàslow lub Città Lenta), który opierał się na idei slow food, ale rozszerzał nową filozofię 
poprzez tworzenie wysokiej jakości życia mieszkańcom oraz propagowanie zrównowa-
żonych form turystyki. Nie oznacza to spowolnienia rozwoju społeczno-gospodarczego 
miast, lecz podejmowanie działań dla polepszenia standardu życia w miasteczkach, 
mających stać się idealnymi miejscami do życia. Miasteczka kładą nacisk na dbałość 
o środowisko naturalne (używanie energii odnawialnych), funkcjonalność i dostępność 
infrastruktury miejskiej oraz przestrzeni publicznej (ze szczególnym naciskiem na tereny 
zielone oraz strefę ruchu pieszego), dbałość o oryginalną historyczną zabudowę oraz 
skomunikowanie ze światem za pośrednictwem dobrze oznakowanych tras turystycz-
nych zamiast autostrad. Równocześnie promowane są ekologiczne i lokalne produkty 
spożywcze, rzemiosło bazujące na lokalnej tradycji, drobne firmy rodzinne, ekologiczne 
budownictwo itp. Idealne powolne miasteczko to takie, w którym ulice zamknięte są dla 
samochodów, nie ma w nim supermarketów, sieciowych sklepów ani żywności typu fast 
food, śmieci są segregowane, niepełnosprawni mogą wszędzie dotrzeć, a lokalne produkty 
są chronione. Międzynarodowa sieć Cittaslow to 177 miast w 27 krajach świata. Według 
listy Cittaslow, zaktualizowanej we wrześniu 2013 r., najwięcej miast posiadających status 
„powolnych” posiadają Włochy (73), Korea Południowa (12), Niemcy (12), Polska (12), 
Turcja (dziewięć) i Francja (osiem)5. 

Koncepcja slow w turystyce 

Filozofia powolnej konsumpcji i życia wkrótce objęła podróże i działalność turystycz-
ną. Na tej podstawie rozwinęła się tzw. powolna turystyka, jako alternatywa dla turystyki 
masowej. Turystykę powolną można opisać poprzez pryzmat trzech kluczowych cech, 
obejmujących: powolne podróżowanie, czas i jakość. 

4 www.slowfood.com [5.10.2015].
5 http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/CITTASLOW_LIST_september_2013.pdf [5.10.2015].
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Podstawową cechą powolnej turystyki jest powolne podróżowanie (slow travel). Istotą 
slow tourism są znacznie krótsze podróże (mniejsza odległość) i dłuższe pobyty (czas), 
gdzie z reguły transport lotniczy lub samochodowy został odrzucony na rzecz mniej szko-
dliwych dla środowiska form transportu, które stają się jednocześnie częścią produktu 
turystycznego. Powolne podróżowanie to wykorzystywanie zrównoważonych środków 
transportu w trakcie podróży i w trakcie pobytu, tj. pociągu lub autokaru. Turyści są za-
chęcani do spędzenia większej ilości czasu w miejscowości turystycznej, gdzie poznają 
kuchnię, kulturę i dziedzictwo, najlepiej podróżując pieszo, rowerem lub wykorzystując 
środki transportu publicznego. Ta forma podróżowania ma zapewniać turystom bogate 
doświadczenia i minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko6. 

Ograniczenie w miejscu pobytu korzystania z samochodu oznacza zwiedzanie okolicy 
z wykorzystaniem innych, powolnych form transportu, jak: spacer, jazda na rowerze, jazda 
konna i spływy kajakowe, podróż łódką, tramwajem wodnym, szczególnie o napędzie elek-
trycznym, a tym samym bardziej ekologicznych i cichych. Alternatywne formy transportu 
mają być sposobem przemieszczania się, który umożliwia bezpośredni kontakt z przyrodą. 
Środowisko wolne od samochodów nie tylko zmniejsza poziom zanieczyszczenia, zatło-
czenia i hałasu, lecz także zachęca do odpoczynku, kontemplacji i korzystania z lokalnej 
gastronomii w miejscach publicznych. Zatem powolne podróże mają stanowić alternatywę 
dla podróży lotniczych i samochodowych, ponieważ dzięki temu „ludzie podróżują do 
miejsc wolniej, zostają tam dłużej i mniej podróżują po okolicy”7. 

Kolejny kluczowy element powolnej turystyki to czas przeznaczony na wakacje 
(wyjazd, urlop). Według badaczy tego zjawiska powolne wakacje powinny trwać tak 
długo jak to możliwe. Tak więc zamiast typowego, dwudniowego, krótkiego wyjazdu 
weekendowego do miasta (popularny city break), należy się zatrzymać na co najmniej 
tydzień. Powolna turystyka powinna umożliwiać maksymalizację czasu na przyjemności 
poprzez podejmowanie różnych aktywności, np. czytanie książki, uczenie się nowych 
umiejętności lub po prostu oglądanie przyrody. Powinna ona obejmować również kontakt 
z miejscową ludnością, kulturą i dziedzictwem historycznym – poprzez bierny lub czynny 
udział w imprezach. Muzyka, sztuka i zabytki pomagają nawiązywać silne lokalne więzi 
i ułatwiają zrozumienie funkcjonowania społeczności lokalnej. Ważnym sposobem po-
znawania lokalnych tradycji rolniczych oraz gastronomicznych i doświadczania lokalnej 
odrębności są produkty lokalne. Powolna turystyka preferuje długie posiłki w lokalnych 
restauracjach, kontakt z lokalnymi producentami, poznanie lokalnych specjałów, w tym 
regionalnego wina i piwa. 

Slow Food opiera się na jakości produktów żywnościowych, a Cittaslow akcentuje 
jakość codziennego życia, natomiast powolna turystyka powinna się opierać na jakości 
doświadczeń turystów. Turyści nie pędzą od atrakcji turystycznej do atrakcji, lecz szuka-

6 Directorate-General for Internal Policies, Policy Department Structural and Cohesion Policies, The European 
Cycle Route Network EUROVELO, Challenges And Opportunities For Sustainable Tourism, Study 2009, http://
www.europarl.europa.eu/studies; IP/B/TRAN/IC/2008_097 [11.09.2015].
7 J. Dickinson, L. Lumsdon, Slow travel and tourism, Earthscan, London 2010, s. 1.
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ją autentycznego kontaktu z innymi turystami, miejscami i kulturą. Jej kwintesencją jest 
zatem zamiana ilości na jakość. 

W ten sposób, poprzez poszczególne cechy, powolna turystyka wykazuje wiele po-
dobieństw do turystyki zrównoważonej, turystyki odpowiedzialnej, ekoturystyki i turystyki 
aktywnej, ponieważ zapewnia różnorodne i trwałe korzyści dla wszystkich zaangażowa-
nych przedmiotów: środowiska lokalnego, operatorów turystycznych i turystów (turystyka 
zrównoważona), szanuje odwiedzane miejsca i stawia na pierwszym miejscu interesy 
oraz potrzeby społeczności lokalnej, środowiska naturalnego i kulturowego (turystyka 
odpowiedzialna), umożliwia odkrywanie dzikich i zwykle chronionych prawnie (często 
egzotycznych) obszarów, wychowując jednocześnie podróżnika, wzmacniając szacunek 
wobec innych kultur, praw człowieka i przyrody (ekoturystyka), wymaga fizycznego i psy-
chicznego zaangażowania turysty, łącząc rozrywkę i edukację (edutainment), obserwację 
i szacunek, akcję i interakcję, informację i pogłębianie wiedzy (turystyka aktywna). 

Perspektywy rozwoju powolnej turystyki 

Zjawisko powolnej turystyki można opisywać z różnych perspektyw: jako nową filozofię 
podróżowania poprzez wykorzystanie alternatywnych form transportu i podróżowanie na 
niewielkie odległości, jako przeciwieństwo tzw. turystyki „szybkiej”, często utożsamianej 
z turystyką masową bądź posiadającą jej cechy, i jako formę turystyki zrównoważonej. Na 
podstawie dostępniej literatury można wskazać trzy podstawowe cechy powolnej turystyki: 

 – spokojna i powolna podróż (wykorzystanie alternatywnych środków transportu, takich 
jak: pociąg, statek, rower; mniejsza prędkość, mniejsze odległości),

 – poznanie lokalnej kultury i przyrody (kontakt ze społecznością lokalną; poznawanie 
obszaru bez pośpiechu; zakwaterowanie – wille, apartamenty; funkcjonowanie zgodnie 
z lokalną kulturą: udział w lokalnych wydarzeniach, życiu społeczności lokalnej, zakup 
lokalnych produktów, nauka języka; czysta zabawa w nielimitowanym czasie), 

 – zrównoważony rozwój – powolna konsumpcja usług i produktów w zrównoważony 
sposób.
Pod względem podaży (przedsiębiorstw i obszarów turystycznych) powolna turystyka 

może zapewnić w przyszłości szereg możliwości dla firm turystycznych i miejsc doce-
lowych. Tego typu turystyka zawsze znajdzie swoich odbiorców, zwłaszcza wśród tury-
stów eksplorerów oraz mieszkańców dużych miast i metropolii (szczególnie wśród osób 
zapracowanych i zestresowanych). Głównym wyzwaniem dla branży turystycznej jest 
jednak rynek „powolnych produktów” i sposób prezentacji oferty. Zdaniem Alison Caffyn 
jest to duży dylemat, nie wiadomo bowiem jak używać słowa „zwolnić” lub „powolny” i jak 
przezwyciężyć jego negatywne konotacje. 

Promocja oferty powolnej turystyki jest już mniej problematyczna. Długie pobyty, czy 
też powolne, spokojne wycieczki, to we współczesnym świecie raczej atrakcyjne pro-
pozycje. Firmy turystyczne muszą jedynie dostosować kategorię „powolny” do potrzeb 
swoich odbiorców: osoby młode i aktywne będą preferować aktywny wypoczynek i pobyt 
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w wyjątkowym otoczeniu (np. spływy kajakowe, wspinaczka wysokogórska), natomiast 
osoby starsze będą zwracać uwagę na lokalną autentyczność i lokalne tradycje.

Nie ulega też wątpliwości, że powolna turystyka to oferta kierowana do osób zamoż-
nych, lub co najmniej do przedstawicieli klasy średniej, ponieważ dobra jakość zawsze 
kosztuje więcej. Jednak mniej podróży w otoczeniu, zużywanie mniejszej ilości energii, 
powinno wpłynąć na mniejsze wydatki finansowe. 

Każdy potencjalny turysta może zawsze promować powolną turystykę, odwiedzając 
miasta ze statusem Cittaslow, biorąc udział w festynach żywności, kursach rzemiosła, 
wypieku chleba, surfowania lub po prostu kontemplując piękno przyrody. Przeznaczanie 
większej ilości czasu na przyjemności, odpoczynek, pielęgnację ciała i umysłu prowadzi 
do lepszego zdrowia i przyczynia się do rozwoju lokalnych gospodarek. 

Badania przeprowadzone przez A. Caffyn w Wielkiej Brytanii pokazują, że w 2009 
r. kilka miejscowości i małych firm zaczęło wykorzystywać termin „powolny”, czyli slow, 
w promowaniu swojej oferty. Okazało się jednak, że słowo slow (powolny), definiowane 
jako „wolny, leniwy, zwolniony, bez pośpiechu, bez życia czy nudny”8, wywoływało wśród 
potencjalnych turystów znacznie więcej negatywnych skojarzeń niż pozytywnych, dlatego 
nadal niewiele firm i obiektów w rejonach atrakcyjnych turystycznie podejmuje ryzyko 
związane z jego wykorzystaniem. Jednak zdaniem autorki biura podróży, hotele, restau-
racje mogą i powinny wprowadzać wybrane elementy slow do swojej oferty lub oferować 
produkty powolnej turystyki. 

Kluczowe składniki oferty slow obejmują:
 – promowanie lokalnej odrębności, np. poprzez dostarczenie informacji na temat lokal-

nego dziedzictwa, kultury, krajobrazu, żywności i innych lokalnych produktów; 
 – oferowanie spokojnego otoczenia, np. tworzenie atmosfery relaksu, stref ciszy i spokoju, 

stref bez telefonu komórkowego, oferowanie zabiegów relaksacyjnych; 
 – pozwalanie odwiedzającym na wypoczynek w ich tempie, np. poprzez usunięcie 

ograniczeń czasowych, proponowanie większej elastyczności czasowej, oferowa-
nie dłuższych wycieczek, rabatów w ramach dłuższego pobytu, szkolenia personelu 
w zakresie mowy ciała; 

 – zachęcanie do korzystania z wolniejszych sposobów komunikacji, np. dostarczanie 
informacji na temat pociągów, promów, autobusów turystycznych, szlaków spacero-
wych, wypożyczalni rowerów, wycieczek statkiem, spacerów z przewodnikiem, jazdy 
konnej, zniżek dla osób przyjeżdżających bez samochodu; 

 – oferta konkretnych produktów slow, takich jak: specjalne potrawy, powolne wycieczki, 
degustacje lokalnych produktów, kursy rzemiosła, nauka tradycyjnych umiejętności, 
oglądanie dzikich zwierząt. 
Obszary recepcji turystycznej (władze lokalne) mogą natomiast rozważyć następujące 

możliwości:9

8 L. Wiśniakowska, Słownik wyrazów bliskoznacznych, PWN, Warszawa 2014, s. 530. 
9 A. Caffyn, Slow Tourism, „Tourism Society Journal” 2007, (133) 12.
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 – powolne miejsca – umożliwiające relaks kawiarnie, punkty widokowe, ławki, miejsca 
piknikowe, ogrody, ciche oazy, strefy bez samochodu; 

 – powolne formy aktywności – szlaki piesze i rowerowe, łódki, spacery z przewodnikiem, 
usługi spa, działania środowiskowe dla dzieci; 

 – powolna konsumpcja – wysokiej jakości żywność i restauracje, lokalne targowiska, 
specjalistyczne sklepy spożywcze, lokalne rzemiosło i upominki, szlaki kulinarne, 
sztuka, festiwale; 

 – wzmocnienie lokalnej odrębności i autentyczności – wysoka jakość dziedzictwa i śro-
dowiska, inicjatywa Cittaslow, lokalna architektura, lokalna kultura, tradycje, festiwale 
i inne imprezy; 

 – powolne odwiedzanie – promowanie transportu publicznego, rowerowego i pieszego, 
zachęcanie do dłuższego pobytu, tak aby odwiedzający nie byli skłonni do podróżo-
wania do innych obszarów. 
W rezultacie zarówno przedsiębiorstwa turystyczne, jak i obszary przyjmujące tury-

stów powinny używać terminu slow, by odróżnić się od konkurentów, przedłużyć pobyt, 
zapewnić turystom dodatkowe przeżycia, a zatem generować wyższy poziom satysfakcji, 
dzięki pobudzaniu świadomości ekologicznej i zapewnieniu powrotu do prostych wartości, 
jakości i autentyczności. 

Slow tourism w Polsce 

Koncepcja slow tourism jest koncepcją zupełnie nową w Polsce, lecz cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem wśród społeczeństwa, zwłaszcza mieszkańców dużych miast. 
Świadczą o tym nowe portale internetowe poświęcone tej problematyce: Slowpoland.
pl, Slowmovement.pl, Slowlifegarden.pl, Slowdizajn.pl, Slowfood.waw.pl oraz blogi, np. 
Slow-movement-travel.blogspot.com, a także wzrost zainteresowania ze strony podmiotów 
branży turystycznej przygotowaniem oferty dla turystów o specjalnych wymaganiach, co 
jest widoczne głównie w regionach atrakcyjnych turystycznie10. Obserwuje się również 
wzrost zaangażowania władz regionalnych w inicjatywy promujące walory turystyczne 
i alternatywne formy spędzania wolnego czasu istotne z punktu widzenia powolnych 
turystów, przeciwników masowego ruchu turystycznego11. 

Polska nie uwzględnia w działalności marketingowej koncepcji slow tourism, jak to 
występuje np. na Łotwie, której przewodnim hasłem marketingowym jest slogan: „Latvia 
nature – best enjoyed slowly” (Łotwa — najlepiej smakować powoli)12. 

Od 2002 r. Polska jest aktywnym członkiem Slow Food International. Slow Food 
Polska liczy 400 członków, zrzeszonych w dziewięciu lokalnych oddziałach (Convivia) 
zlokalizowanych w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Su-
walszczyźnie, Kujawach, Warmii i w Szczecinie. Pierwsze polskie Convivium powstało 

10 http://www.udworusow.pl [5.10.2015]. 
11 http//tytka.com.pl [5.10.2015].
12 http://www.latvia.travel/en [5.10.2015].
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w Krakowie, mieście uznawanym w Polsce za centrum turystyki kulinarnej i kulturowej. 
Produkty spełniające normy Slow Food wytwarza 50 firm rodzinnych13.

Jednym z rezultatów działalności Slow Food International jest projekt Arka Smaku 
(Ark of Taste), którego celem jest skatalogowanie i ochrona produktów regionalnych na 
całym świecie. Katalog międzynarodowy obejmuje 1279 produktów, a większość z nich to 
produkty z Włoch i Hiszpanii. Do polskiej Arki Smaku trafiły dwa produkty, tj. ser z mleka 
owczego (oscypek), produkowany przez górali w Tatrach, oraz miody pitne14. Restaura-
cje serwujące dania z produktów regionalnych, po przejściu procesu weryfikacyjnego, 
mogą otrzymać rekomendację Slow Food. Rekomendację taką w Polsce posiadają cztery 
restauracje: restauracja Romantyczna w Ostródzie (SPA Irena Eris), restauracja Hugo 
w Poznaniu, Park Hotel w Szczecinie i Atelier Amaro w Warszawie15. 

Od 1998 r. Polska jest też członkiem Cittaslow International – Międzynarodowej Sieci 
Miast Dobrego Życia, organizacji non profit, promującej różnorodność kulturową, tra-
dycyjne lokalne produkty i ochronę środowiska naturalnego. Polskiej części Cittaslow 
International przewodzi województwo warmińsko-mazurskie16. Krajowa sieć Cittaslow 
obejmuje 12 miast: Barczewo, Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, Gołdap, Lidzbark 
Warmiński, Lubawa, Murowana Goślina, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Reszel, 
Ryn, zlokalizowanych w regionie warmińsko-mazurskim, z wyjątkiem Murowanej Gośliny 
(województwo wielkopolskie). Na liście miast kandydujących do Cittaslow w 2013 r. są dwa 
kolejne miasta: Kalety (śląskie) oraz Rejowiec Fabryczny (lubelskie). Wśród pozostałych 
15 województw zainteresowane współpracą są miasta z województwa wielkopolskiego, 
śląskiego i lubelskiego. Miasta członkowskie aktywnie i przy wsparciu samorządu woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego podejmują działania o zasięgu krajowym, regionalnym 
i lokalnym, związane z promocją i aktywizacją mieszkańców. Region warmińsko-mazurski 
w ramach Cittaslow realizuje aktualnie dwa projekty, dofinansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmia i Mazury na lata 2007–2013. 

Projekt pt. „Cittaslow – sieć miast Warmii Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość 
życia” służy promocji miast wchodzących w skład sieci Cittaslow i zmierza do poprawy roz-
poznawalności regionu i kształtowania pozytywnego wizerunku regionu w kraju i za granicą. 

W ramach projektu planowane są następujące zadania:
 – zorganizowanie corocznego, cyklicznego Festiwalu Miast Cittaslow w latach 2010–

2015,
 – opracowanie i przeprowadzenie promocji sieci Cittaslow za pomocą materiałów pro-

mocyjnych dotyczących miast wchodzących w jej skład,
 – przeprowadzenie krajowej i zagranicznej promocji turystycznej obszaru za pomocą 

programów sponsorowanych w telewizji,

13 www.slowfood.pl [5.10.2015].
14 http://www.slowfoodfoundation.com/ark [5.10.2015].
15 http://www.slowfood.pl [5.10.2015].
16 http://cittaslowpolska.pl [5.10.2015]. 
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 – udział przedstawicieli miast zrzeszonych w sieci Cittaslow w targach turystycznych 
(krajowych i zagranicznych).
Projekt pt. „Promocja idei Cittaslow na Warmii, Mazurach i Powiślu” zakłada promocję 

regionalną za pomocą zbudowania wizerunku sieci Cittaslow poprzez:
 – zorganizowanie Międzynarodowego Zgromadzenia Ogólnego Sieci Cittaslow;
 – zorganizowanie spotkania roboczego (warsztatów) Cittaslow dla uczestników sieci 

Cittaslow z regionu (w miastach Warmii, Mazur i Powiśla obecnie będących członkami 
sieci);

 – zorganizowanie corocznych warsztatów dla przedstawicieli miast-kandydatów aspiru-
jących do uczestnictwa w sieci Cittaslow;

 – opracowanie i przeprowadzenie promocji idei sieci Cittaslow za pomocą różnorodnych 
gadżetów promocyjnych (koszulki, czapeczki, zeszyty, długopisy, smycze, informatory, 
kubki itp.);

 – organizowanie i przeprowadzenie krajowej i zagranicznej promocji za pomocą artykułów 
sponsorowanych w prasie;

 – opracowanie profesjonalnie przygotowanej bazy danych zdjęć fotograficznych, które 
będą mogły być użyte w działaniach promocyjnych;

 – opracowanie, utrzymanie i pozycjonowanie specjalnie przygotowanej profesjonalnej 
strony internetowej dotyczącej sieci Cittaslow na Warmii, Mazurach i Powiślu;

 – opracowanie i emisja filmu promocyjnego, który będzie mógł być użyty podczas emisji 
w telewizji oraz jako materiał promocyjny na stronie internetowej. 
Skutkiem członkostwa w sieci Cittaslow jest Ogólnoświatowy Festiwal Miast Cittaslow. 

Festiwal organizowany jest w Polsce każdego roku we wrześniu na terenie innego miasta 
członkowskiego. Dotąd zorganizowano cztery jego edycje (Reszel, Lidzbark Warmiński, 
Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek). Festiwale Cittaslow są w Polsce przede wszyst-
kim okazją do promowania miast członkowskich poprzez wystawę twórczości lokalnych 
twórców oraz występy artystów. W trakcie festiwali odbywają się kiermasze wyrobów rze-
mieślniczych, tradycyjnej żywności naturalnej, pokazy artystyczne zespołów z miasteczek 
członkowskich Cittaslow oraz degustacje potraw przygotowanych specjalnie na tę okazję 
przez restauratorów-członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle. 

Regionalne Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego opracowało 
w 2009 r. programy rewitalizacji miast zrzeszonych w organizacji Cittaslow (miasta: Lidz-
bark Warmiński, Reszel, Biskupiec, Bisztynek). Dokumenty te służą nie tylko poprawie 
wyglądu miejscowości, ale ich realizacja ma się przyczyniać także do zwiększenia ich 
atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej. Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow organizuje 
co roku stoiska podczas międzynarodowych Targów Regionów i Produktów Turystycz-
nych SALON TOUR w Poznaniu oraz Targów Turystyki i Wypoczynku LATO, na których 
miasteczka Cittaslow prezentują swoją ofertę. 

Polska jest również aktywnym członkiem Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzic-
twa Kulinarnego (ESRDK), którą tworzą kraje Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej 
(Norwegia, Szwecja, Dania, Polska, Litwa, Łotwa, Niemcy, Ukraina). Sieć jest zrzeszeniem 
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producentów, przetwórców i restauratorów z różnych regionów Europy, którego celem jest 
zachowanie i rozwój regionalnych tradycji kulinarnych charakterystycznych dla danych 
regionów oraz oferowanie turystom i konsumentom regionalnej żywności. Projekty w ra-
mach sieci, od czasu jej utworzenia w 1995 r., są regularnie finansowe ze środków UE, 
w ramach funduszy strukturalnych i inicjatywy INTERREG. 

Pojęcie kulinarnego dziedzictwa sprowadza się do wspólnego logo, ustalonych kry-
teriów uczestnictwa dla przedsiębiorstw, wspólnego marketingu i działań na szczeblu 
regionalnym i europejskim. Przedsiębiorstwa muszą ubiegać się o członkostwo i po uzy-
skaniu zatwierdzenia są uprawnieni do użytkowania logo. Produkty powinny być lokalnego 
pochodzenia i przyczyniać do kreowania pozytywnego wizerunku regionu. 

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego sprawia, że zwiększa się 
dostępność lokalnych i regionalnych specjalności kulinarnych. Sklepy i restauracje opa-
trzone logo Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oferują lokalne i regionalne produkty 
i potrawy, które podtrzymują i rozpowszechniają lokalne zwyczaje oraz promują regionalną, 
tradycyjną kulturę spożywania posiłków.

Włączenie członków do ESRDK przyczynia się do podniesienia poziomu usług gastro-
nomicznych, hotelarskich i turystycznych poprzez oznakowanie regionalnych restauracji, 
hoteli, gospodarstw agroturystycznych, surowców i potraw pochodzących z regionu, a także 
wzmocnienie współpracy podmiotów gospodarczych branży spożywczej, gastronomicznej 
i hotelarskiej. Sieć przyczynia się do zwiększenia ruchu turystycznego, rozwoju i wsparcia 
małych i średnich przedsiębiorstw, wzmacniania ich konkurencyjności, zwiększenia zain-
teresowania konsumentów żywnością wysokiej jakości, wymiany wiedzy i doświadczeń 
między członkami Sieci oraz rozwoju całego regionu.

W Polce ESRDK funkcjonuje od 2005 r. Wtedy, jako pierwsze, województwo warmiń-
sko-mazurskie stało się członkiem Europejskiej Sieci. Zainteresowane polskich regionów 
członkostwem w Sieci na tle innych krajów Europy jest duże. W Europejskiej Sieci Regio-
nalnego Dziedzictwa Kulinarnego są następujące regiony: Kujawy i Pomorze, Dolny Śląsk, 
Mazowsze, Opolskie, Pomorskie, Wielkopolskie, Warmia–Mazury–Powiśle, Świętokrzyskie 
i Zachodniopomorskie. Natomiast woj. małopolskie ma status regionu kandydackiego.

Na szczeblu krajowym funkcjonuje Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, 
która jest organizacją zrzeszającą wytwórców żywności. Jej rolą jest budowa, wspólnie 
z administracją rządową i samorządową, polskiego systemu produktów tradycyjnych 
regionalnych i lokalnych na wzór krajów UE. 

Organizacja bierze udział w identyfikacji produktów, które są zgodne z wielowiekową 
tradycją wytwarzania, lecz nie są produkowane i sprzedawane na większą skalę i nie mają 
znaczenia gospodarczego. Odpowiada ona również za upowszechnianie wiedzy o tych 
produktach w polskim społeczeństwie, wśród potencjalnych producentów i konsumentów, 
jednostek i urzędów kontrolnych. Wśród licznych seminariów, warsztatów, konferencji oraz 
spotkań można wyróżnić spotkanie z warmińsko-mazurskimi restauratorami, rolnikami 
i producentami na konferencji „Slow food w twojej kuchni”. Izba jest organizatorem kon-
kursów na najlepszy produkt regionu i potrawę, patronuje regionalnym i ogólnopolskim 
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imprezom związanym z promocją żywności, uczestniczy w targach i pokazach produktów 
regionalnych17. 

Polska posiada duże możliwości wytwarzania takich produktów ze względu na tra-
dycyjne rolnictwo, rodzinne gospodarstwa rolne, dużą ilość siły roboczej na obszarach 
wiejskich, czyste środowisko naturalne i bogate dziedzictwo kulturowe. Do przeszkód 
należą brak tradycji sprzedaży bezpośredniej wytwarzanych produktów na dużą skalę 
oraz brak firm zakładanych przez producentów rolnych w celu przetwarzania w tradycyjny 
sposób surowców przez nich produkowanych. 

Inicjatywy regionalne i lokalne. Przykład z Małopolski

W wielu miejscach w Polsce podejmowane są regionalne i lokalne inicjatywy na rzecz 
budowy terytorialnej tożsamości, wzmocnienia lokalnej odrębności i autentyczności po-
przez dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i kulinarne. Powiązania między turystyką i slow 
tourism są szczególnie wyraźnie widoczne w Małopolsce.

Małopolska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów Polski i Europy 
Środkowej. Region zamieszkuje 3,35 mln mieszkańców18. Stolicą Małopolski jest Kraków, 
liczący 759 tys. mieszkańców. Stanowi on drugie co do wielkości miasto w Polsce. Jest 
kolebką polskiego państwa, a do jego atrakcji należą: zabytkowe Stare Miasto, Zamek 
Królewski na Wawelu, dzielnica żydowska Kazimierz, liczne muzea, galerie, teatry itp. 

Pozycja Małopolski jako regionu turystycznego na tle innych województw Polski jest 
szczególna. Region ten na tle kraju zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby parków 
narodowych (znajduje się tu sześć parków narodowych, liczne parki krajobrazowe i rezer-
waty) oraz drugie miejsce pod względem liczby miejscowości uzdrowiskowych (dziewięć). 
Aż osiem obiektów historycznych na terenie Małopolski (w tym Stare Miasto w Krakowie, 
Kopalnia Soli w Wieliczce i Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau) znalazło się na 
Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO19. Na 
terenie Małopolski znajduje się też największa liczba obiektów hotelarskich (375 obiek-
tów). Jest to powiązane z największą liczbą turystów korzystających z miejsc zbiorowego 
zakwaterowania (11 870 tys. osób)20. 

Małopolska piastuje funkcję regionu kandydującego do Europejskiej Sieci Regionalne-
go Dziedzictwa Kulinarnego21. Region ma rok na spełnienie wszystkich wymogów, zanim 
uzyska status pełnoprawnego członka. 

17 Sprawozdanie z działalności Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego za rok 2012, http://www.pro-
duktyregionalne.pl/dokumenty.html [13.10.2013]. 
18 Regiony Polski 2013, GUS, Warszawa 2013, s. 6. 
19 M. Zmyślony, P. Sawiński, Kierunki rozwoju turystyki dla województwa małopolskiego, Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego, Kraków 2008, s. 10–25. 
20 Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2011 roku. Raport końcowy, Instytut Turystyki, 
Warszawa 2011, s. 14. 
21 Uchwała nr XXXVII/607/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dn. 20 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia 
Województwa Małopolskiego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (European Network 
of Regional Culinary Heritage). 



136 Marzena Kacprzak, Katarzyna Gralak

Władze województwa prowadzą działalność promocyjną, która koncentruje się nie tylko 
na pokazaniu wyjątkowości regionu, lecz także alternatywnych form spędzania czasu wol-
nego. Do materiałów promocyjnych związanych ze slow tourism należą w szczególności: 
 – Przewodnik Małopolska – palce lizać (Małopolska – finger licking good) – jest to prze-

wodnik kulinarny po regionie (culinary guidebook to the malopolska region), wydany 
w 2007 i uzupełniony w 2008 r., w języku polskim i angielskim. Przewodnik prezentuje 
regiony kulinarne Małopolski, lokalne przepisy i receptury, szlaki kulinarne, a także 
Listę Produktów Tradycyjnych Regionu Małopolski, prowadzoną przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 – Przewodnik po karczmach regionalnych Małopolski – przewodnik ukazuje bogactwo 
smaków Małopolski, przedstawia trasy turystyczne regionu Małopolski (siedem tras), na 
których zlokalizowane są regionalne karczmy, oferujące potrawy regionalne. Wszyst-
kie karczmy posiadają certyfikat jakości. O wyjątkowości karczm świadczy zastawa 
stołowa regionalna, dania regionalne, muzyka regionalna, regionalne stroje kelnerów, 
udogodnienia dla dzieci, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz przedział 
cenowy średnich cen posiłku. 
Województwo małopolskie posiada największą liczbę gospodarstw agroturystycznych 

oraz pokoi gościnnych na wsi. Na obszarze Małopolski w 2009 r. funkcjonowało 1496 
obiektów wynajmujących pokoje gościnne na wsi, które łącznie oferowały 30 192 miejsc 
noclegowych, co stanowi 29,5% miejsc noclegowych na wsi22. Małopolska jest również 
liderem pod względem liczby gospodarstw agroturystycznych. Dostępne dane mówią 
o 1344 gospodarstwach agroturystycznych, które oferowały w 2011 r. 16 127 miejsc 
noclegowych23. 

Analiza ofert gospodarstw agroturystycznych wskazuje na ich specjalizację na wzór 
krajów UE24 oraz pojawianie się gospodarstw ukierunkowanych na potrzeby turystów, którzy 
unikają zgiełku i pośpiechu, są otwarci na lokalne dziedzictwo kulturowe, mieszkańców 
i tradycje żywnościowe. Na szczególną uwagę zasługują: 

 – „Małopolska wieś dla seniorów” – oferta przygotowana specjalnie do osób starszych; 
obejmuje sieć 15 gospodarstw, które prowadzą osoby serdeczne, chętnie spędzające 
czas ze swoimi gośćmi. Gospodarstwa oferują różne alternatywne formy spędzania 
czasu, od uprawiania turystyki aktywnej, jazdy konnej, na rowerze, na nartach biego-
wych i zjazdowych, po spacery szlakami pieszymi. Podczas pobytu można też poznać 
historię i tradycje regionalne, zwiedzić z gospodarzami okoliczne zabytki, poznać 
kuchnię regionalną. 

 – Szlak „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami” tworzą 22 obiekty agroturystyczne, wyspe-
cjalizowane w zakresie uprawy i szerokiego wykorzystania ziół. Właściciele obiektów 

22 A. Jagusiewicz, M. Byszewska-Dawidek, Turystyka wiejska w 2010 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2010, 
s. 13.
23 J. Bański et al., Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego 
rozwoju obszarów wiejskich, Agrotec Polska oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 
Warszawa 2012, s. 28.
24 http://www.agroturystyka.wrotamalopolski.pl [5.10.2015]. 
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posiadają wszechstronną wiedzę o uprawie ziół, znają ich właściwości, sposoby susze-
nia, układania bukietów, kąpieli ziołowych, a także wykorzystania ich w kuchni regional-
nej i medycynie niekonwencjonalnej. Właściciele uprawiają ogrody warzywno-ziołowe, 
prowadzą zdrową, regionalną kuchnię, posiadają też bogatą ofertę zabiegów odnowy 
biologicznej, opartych na kuracjach ziołowych działających niezwykle odprężająco 
i energetyzująco, m.in. kąpiele ziołowe, różnorodne masaże oraz aromaterapię.

 – Szlak „Małopolska Wieś dla Dzieci” tworzy 16 gospodarstw agroturystycznych, dys-
ponujących infrastrukturą umożliwiającą aktywne, urozmaicone, a przede wszystkim 
bezpieczne spędzenie czasu rodzin z dziećmi. Każdy obiekt posiada bezpieczny, 
ogrodzony teren z placem zabaw, a część gospodarstw ma także dodatkowe atrakcje, 
takie jak park linowy czy basen. Właściciele gospodarstw posiadają zwierzęta gospo-
darskie i domowe oraz prowadzą regionalną kuchnię z wykorzystaniem produktów 
z ekologicznych upraw.
W regionie na podstawie informacji z wyszukiwarki Google udało się zidentyfikować 

pierwsze biura podróży, które wykorzystują w swojej działalności ideę slow tourism. 
Biuro turystyczne Voytan Travel jest autoryzowanym biurem podróży, które organizuje 

przyjazdy do Polski zarówno dla klientów indywidualnych, grupowych, jak i biznesowych. 
Oferta biura jest kierowana głównie do klientów zagranicznych, w tym głównie z Norwegii, 
Rosji i Niemiec. Biuro oferuje, oprócz standardowych wycieczek, indywidualne programy, 
umożliwiające zwiedzanie miast, muzeów, wyżywienie w regionalnych restauracjach, spo-
tkania grup folklorystycznych, dodatkowe atrakcje na życzenie (rejsy, turnieje rycerskie, 
koncerty itp.). 

W ofercie w 2013 r. znalazły się dwa pakiety: 
 – Slow Kraków – Kraków, zwiedzanie miasta, Kopalnia Soli w Wieliczce. 
 – Slow Małopolska – Kraków i zwiedzanie miasta, Pieniny, Zakopane i Tatry. 

Firma Reporter Travel & Consulting proponuje alternatywny sposób podróżowania 
i spędzania wolnego czasu w regionie Małopolski. Wśród ofert, skierowanych zarówno 
do szkół (gry miejskie, warsztaty), firm (imprezy motywacyjne i gry miejskie), jak i indywi-
dualnych osób, wiodące miejsce zajmują Slow Tours – czyli podróże kulinarne, poznaw-
cze, kulturowe, dostosowane do potrzeb miłośników powolnego podróżowania (podróż 
spokojna, dokładna i aktywna). Firma współpracuje z gospodarstwami agroturystycznymi 
oraz miejscami wyciszenia i spokoju (klasztory), oferuje pobyty spa, tai-chi, spacery, jazdę 
konną, nordic walking i inne.

Wnioski

Powolna turystyka to ta, która umożliwia autentyczne i głębokie związki z miesz-
kańcami, miejscami, kulturą, żywnością, dziedzictwem i środowiskiem naturalnym. 
Jest to styl podróżowania, który dzięki eliminacji pośpiechu umożliwia autentyczny 
kontakt z otoczeniem, osiągnięcie wewnętrznego spokoju. Slow tourism wykazuje 
wiele podobieństw do turystyki zrównoważonej, turystyki odpowiedzialnej, ekoturystyki 
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i turystyki aktywnej, ponieważ zapewnia różnorodne i trwałe korzyści dla wszystkich za-
angażowanych podmiotów – mieszkańców, organizatorów turystyki i turystów. Powolna 
turystyka narodziła się we Włoszech i wzbudza zainteresowanie w innych częściach 
Europy oraz Ameryki Północnej. Świadomość slow tourism budują media, ruchy i or-
ganizacje międzynarodowe, tj. Cittaslow czy Slow Food. Jest to jeszcze mały rynek dla 
osób zamożnych, którzy wykazują troskę o środowisko naturalne i są zainteresowani 
lokalną kulturą. 

Badania wykazały, że termin slow pojawia się często na stronach internetowych, 
świadczą o tym liczne strony internetowe i blogi. Media utrzymują zainteresowanie tą 
problematyką, budując tym samym zainteresowanie wśród społeczeństwa. 

Analizując zjawisko od strony podaży, Polska ma duży potencjał do tworzenia oferty 
turystycznej, ukierunkowanej na potrzeby nowej kategorii turystów. Miasteczka Cittaslow 
budują świadomość społeczną wśród mieszkańców, potencjalnych turystów i władz pu-
blicznych. Organizacja Slow Food Polska promuje produkty regionalne i lokalne, lokalne 
restauracje. Polska jest członkiem Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Regionem, 
który dostrzega możliwości wykorzystania terminu slow w promocji walorów turystycznych 
i kształtowaniu oferty, jest województwo małopolskie. Jednak niewielka liczba podmiotów, 
wykorzystuje w swojej działalności termin slow i promuje się jako slow (są to biura podróży 
i gospodarstwa agroturystyczne). 
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Streszczenie

Artykuł przedstawia próbę oceny popularności idei slow w Polsce oraz wpływu nowego globalne-
go trendu na rozwój społeczno-gospodarczy oraz kształtowanie wizerunku regionów i poprawę 
ich atrakcyjności turystycznej w Polsce. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu dotyczącą 
omawianej problematyki, a w części empirycznej przeanalizowano dokumenty programowe 
i sprawozdania z działalności organizacji zaangażowanych w ideę slow oraz strony Google 
umożliwiające wskazanie inicjatyw w skali lokalnej i regionalnej w sferze propagowania idei 
slow tourism. 

Słowa kluczowe: slow tourism, region, wizerunek, atrakcyjność turystyczna

Abstract

The paper presents an attempt to assess the popularity of the slow concept in Poland. It also aims 
to assess the impact of the new global trend on socio-economic development, creation of Polish 
regions’ image and improvement of their tourist attractiveness. The study has been based on the 
relevant literature. The empirical part presents analysis of programming documents and reports 
regarding activeness of organizations involved in the slow concept as well as Google websites 
enabling identification of local and regional initiatives in the area of the slow tourism promotion.

Keywords: slow tourism, regions, image, tourist attractiveness
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BoLESłAW IWAn
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

promocja produKtów tradycyjnych i Kuchni 
regionalnych

PROmOTION Of TRADITIONAL PRODUCTS AND REgIONAL CUISINE

Wstęp

Turystyka jest pojęciem złożonym i wielowymiarowym. Zjawisko turystyki należy więc 
rozpatrywać z punktu widzenia psychologicznego, ekonomicznego, przestrzennego oraz 
kulturowego. Patrząc pod kątem ekonomicznym, turystyka jest istotnym produktem rynko-
wym i nabiera coraz większego znaczenia w wielu państwach świata. Dlatego też została 
ona nazwana „przemysłem XXI wieku”. Wielu naukowców zajmujących się badaniem 
turystyki w jej rozmaitych aspektach uznaje ją za swoisty fenomen. 

Ważnym akceleratorem rozwoju turystyki (obok wielu innych) są różnorodne walory 
turystyczne w poszczególnych regionach oraz miejscowościach. Atrakcje turystyczne 
przyrodnicze i antropogeniczne oraz kulturowe, w tym i kulinarne, powodują, że miliony 
osób podejmuje podróże turystyczne. Pragną oni bowiem poznać nowe cele podróży, 
elementy kulturowe, obyczaje oraz kulinaria w różnych regionach kraju i świata. Rozwój 
turystyki w ogóle, w tym rozwój turystyki kulinarnej, sprzyja wzbogacaniu oraz urozmaicaniu 
infrastruktury turystycznej, także gastronomicznej. 

Przewodnim celem niniejszego opracowania jest analiza zagadnień związanych z pro-
mocją tradycyjnych produktów rolno-żywnościowych oraz kuchni regionalnych. W tym 
przypadku promocja dotyczy zachęcania konsumentów do zakupu produktów tradycyjnych 
oraz do spożywania potraw i napojów oferowanych przez kuchnie regionalne. 

Opracowanie zawiera analizę istoty i specyfiki tradycyjnych produktów oraz ich prawnej 
ochrony. Zaprezentowano także statystykę produktów tradycyjnych wpisanych na Listę 
Produktów Tradycyjnych według województw. Fragment opracowania poświęcono również 
omówieniu polityki jakości żywności w UE, a także elementów dziedzictwa kulinarnego 
i turystyki kulinarnej. Zasadnicza część niniejszego artykułu dotyczy jednak promocji 
produktów tradycyjnych i kuchni regionalnych, w tym również imprez oraz wydarzeń 
promujących produkty tradycyjne i kuchnie regionalne. 

Metody badawcze zastosowane w niniejszym opracowaniu są ściśle związane z jego 
celami. Przygotowanie rozdziału rozpoczęto od zgromadzenia informacji z różnych źródeł. 
Informacje te poddano następnie ocenie i selekcji. W trakcie przygotowania publikacji 
zastosowano metodę uczestniczącej obserwacji naukowej, albowiem autor w czasie wy-
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jazdów turystycznych do woj. świętokrzyskiego i lubelskiego pilnie obserwował imprezy 
związane z prezentacją i promocją produktów tradycyjnych i kuchni regionalnych, także 
nabywał produkty i je degustował. Zastosowano ponadto metodę swobodnego wywiadu 
nieskategoryzowanego z producentami i oferentami produktów tradycyjnych. Wykorzystana 
została również wiedza autora na temat problemów poruszanych w opracowaniu. Autor 
niniejszego artykułu pochodzi bowiem z gminy Bieliny, woj. świętokrzyskie, którą regularnie 
odwiedza. Posłużono się ponadto metodą analizy opisowej, porównawczej i tabelarycznej. 
Praca została również wzbogacona ilustracjami niektórych analizowanych zagadnień.

Źródłem informacji była literatura naukowa, a także informacje dostępne w sieci in-
ternetowej, w tym informacje publikowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, urzędy marszałkowskie wybranych 
województw itp. 

Tradycyjne i regionalne produkty rolno-żywnościowe

Tradycyjne produkty rolno-żywnościowe oraz napoje i inne składowe dziedzictwa kuli-
narnego są ważnymi komponentami atrakcji turystycznych określonych miejscowości oraz 
regionów. Komponenty te (atrakcje kulinarne) są coraz częściej podstawową przesłanką 
podejmowania decyzji przez rzesze turystów o celu i kierunku wyprawy turystycznej. 
Dzięki temu rozwija się turystyka kulinarna. Powszechnie akceptowana jest także teza, 
iż na współczesnym rynku turystycznym przewagę konkurencyjną zdobywają produkty 
dziedzictwa kulturowego, w tym również kulinarnego. Dziedzictwo kulinarne jest bowiem 
integralnym elementem dziedzictwa kulturowego.

Tradycyjne produkty rolno-żywnościowe i dzieła kultury ludowej, jak również lokalna 
lub regionalna kuchnia są także punktem wyjścia w procesie tworzenia marki określonych 
celów podróży turystycznych. Wytwarzanie tradycyjnych produktów, a także pielęgnowanie 
przez miejscowości, subregiony lub regiony turystyczne tradycyjnych metod produkcji po-
traw i napojów oraz kultywowanie tradycyjnej kuchni regionalnej jest również przedmiotem 
profesjonalnej promocji. Promocja ta przyczynia się do popularyzacji danego celu wyjazdów 
i związanej z nim oferty turystycznej. Na współczesnym rynku dominują niestety produk-
ty żywnościowe wytwarzane w korporacjach na dużą skalę metodami przemysłowymi. 
W globalizującym się świecie produkty żywnościowe właściwie nie różnią się od siebie pod 
względem funkcjonalnym i sensorycznym. Bardziej świadomi konsumenci zaczęli więc 
poszukiwać produktów nietypowych i unikatowych o specyficznych walorach smakowych. 
Coraz większego znaczenia dla turystów nabierają takie cechy produktów spożywczych, 
jak: specjalne pochodzenie, oryginalność i niepowtarzalność. Postępująca dywersyfikacja 
oczekiwań konsumentów, w tym turystów wobec żywności oraz napojów, determinowana 
jest kontaktami z innymi kulturami i tradycjami. Dążenie do zachowania własnych tradycji 
i własnego dziedzictwa kulturowego sprzyja także rosnącemu zainteresowaniu żywnością 
tradycyjną i regionalną. Żywność tradycyjna jest postrzegana jako prozdrowotna, naturalna, 
nisko przetworzona lub nieprzetworzona. Natomiast niepowtarzalny zapach i smak jest 
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jedną z najbardziej charakterystycznych cech żywności tradycyjnej. Nabywając artykuły 
spożywcze zaliczane do żywności tradycyjnej, konsumenci oczekują wyjątkowości i gwa-
rancji dobrej jakości nabywanych produktów1.

Na rynku żywnościowym w wielu rozwiniętych państwach świata znajdują się produkty 
tradycyjne oraz regionalne wytwarzane lokalnie metodami tradycyjnymi. Zamożni konsu-
menci, dla których cena nie jest najważniejszym kryterium wyboru rynkowego, poszukują 
właśnie produktów żywnościowych oryginalnych i wysokiej jakości. Należy więc zdefinio-
wać, co rozumie się pod pojęciem tradycyjnych produktów żywnościowych. Produktami 
tradycyjnymi są więc produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają 
ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, za które uważa się metody wykorzystywane 
od co najmniej 25 lat. Są to produkty wytwarzane z użyciem tradycyjnych surowców lub 
charakteryzujące się tradycyjnym składem czy sposobem produkcji lub przetwórstwa, 
zgodnym z metodami tradycyjnymi2.  

Polska posiada odpowiednie warunki dla rozwoju produkcji produktów tradycyjnych 
i ekologicznych, m.in. ze względu na duże obszary nieskażonego naturalnego środowiska, 
relatywnie niskiego uprzemysłowienia i chemizacji rolnictwa itp. Znaczne obszary kraju 
posiadają gleby wolne od skażenia metalami ciężkimi itp. Polska posiada też długą tradycję 
produkcji dobrej naturalnej żywności i bogate dziedzictwo kulinarne3.

ochrona prawna tradycyjnych i regionalnych produktów w unii Europejskiej

Ważnym kierunkiem działań Unii Europejskiej (UE) w dziedzinie polityki rolnej i żyw-
nościowej jest ochrona prawna produktów tradycyjnych i regionalnych oraz zachęcanie 
do kultywowania lokalnych tradycji. W UE powstał system prawnej ochrony produktów 
tradycyjnych oraz regionalnych, wdrożono także regulacje prawne dotyczące skutecznej 
promocji żywności wytwarzanej metodami tradycyjnymi przy użyciu lokalnych surowców. 
Zasady ochrony produktów tradycyjnych i regionalnych w UE regulują w zasadzie cztery 
podstawowe akty prawne:
1. Ustawa z dn. 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów 

rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005, Nr 10, 
poz. 68), znowelizowana dn. 24 października 2008 r. (Dz. U. z 2008, Nr 216, poz. 1368);

2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dn. 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony 
oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożyw-
czych;

3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dn. 20 marca 2006 r. w sprawie produktów 
rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalno-
ściami;

1 Vide B. Bilska, Perspektywy rozwoju produktów regionalnych i tradycyjnych, „Z badań nad rolnictwem społecz-
nie zrównoważonym” 2008, nr 102, s. 34; G. Russak, M. Hutnikiewicz, Rynek żywności naturalnej i tradycyjnej 
w aspekcie turystyki wiejskiej, [w:] Perspektywy rozwoju oraz promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, 
red. C. Jastrzębski, Wyd. WSEiP, Kielce 2010, s. 75.
2 http://www.podr.pl/doradztwo/produkty-regionalne-tradycyjne [5.10.2015].
3 G. Russak, M. Hutnikiewicz, op. cit., s. 76. 
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4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z 15 stycznia 
2008 r. dotyczące definicji, opisu, etykietowania.
Na szczeblu poszczególnych państw członkowskich UE system ochrony regionalnych 

i tradycyjnych produktów lokalnych opiera się na systemie identyfikacji tych produktów, ich 
wpisie na krajową listę oraz na dobrowolnej kontroli jakości. Systemy te działają na nieco 
odmiennych zasadach w poszczególnych państwach członkowskich, ale zawsze zgodnie 
z jednolitym prawem europejskim, obowiązującym na całym terytorium UE. Po przejściu 
procedur prawnych w kraju członkowskim produkty przekazywane są na poziom UE i po 
wszechstronnym zbadaniu i weryfikacji oraz nadaniu oznaczenia stają się dobrem całej 
Unii Europejskiej. Dopiero wówczas produkty te wpisywane są na Listę Produktów Trady-
cyjnych (LPT). Lista ta ma ważne znaczenie dla wytwórców i konsumentów, a ponadto jest 
wyróżnikiem w procesie promocji produktów wysokiej i niepowtarzalnej jakości. Celem LPT 
jest również pogłębienie wiedzy wśród konsumentów na temat dziedzictwa kulinarnego 
i żywności tradycyjnej. W rezultacie ma ona przyczyniać się do wzrostu zainteresowania 
konsumentów-turystów żywnością tradycyjną oraz do wzrostu jej sprzedaży. Jest to więc 
swoista nobilitacja oraz forma promocji produktów tradycyjnych i regionalnych. Umiesz-
czenie określonych produktów na LPT umożliwia ubieganie się o udzielanie odstępstw 
(derogacji) od wymogów produkcyjnych (weterynaryjnych, higienicznych lub sanitarnych), 
jakie stosuje się w przypadku dużych przedsiębiorstw przetwórczych. Odstępstwa te nie 
mogą jednak wpływać na obniżenie jakości i zdrowotności produktów tradycyjnych.

Poniżej przedstawiono kategorie produktów tradycyjnych:
 – sery i inne produkty mleczne;
 – mięso świeże oraz produkty mięsne;
 – produkty rybołówstwa, w tym ryby;
 – orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nieprzetworzone);
 – wyroby piekarnicze i cukiernicze;
 – oleje i tłuszcze (masło, margaryna itp.);
 – miody;
 – gotowe dania i potrawy;
 – napoje (alkoholowe i bezalkoholowe);
 – inne produkty – w tej kategorii mogą być wpisane wszystkie produkty, które nie należą 

do żadnej z ww. grup, a są wymienione w załączniku I do Traktatu ustanawiającego 
wspólnotę europejską (39 pozycji) w załączniku do Rozporządzenia Rady nr 2081/92 
i 2082/92 z dn. 14 lipca 1992 r4. Tabela 1 i zamieszczona obok mapka zawiera liczby 
produktów tradycyjnych w poszczególnych województwach wpisanych na Listę Pro-
duktów Tradycyjnych.

4 http://www.podr.pl/doradztwo/produkty-regionalne-tradycyjne [5.10.2015].
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Tabela 1. Produkty tradycyjne wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych według województw (stan na 
22.08.2014 r.)

Województwa Liczba 
produktów

Dolnośląskie 44
Kujawsko-pomorskie 54
Lubelskie 127
Lubuskie 32
Łódzkie 75
Małopolskie 116
Mazowieckie 73
Opolskie 60
Podkarpackie 165
Podlaskie 50
Pomorskie 151
Śląskie 137
Świętokrzyskie 70
Warmińsko-mazurskie 25
Wielkopolskie 90
Zachodniopomorskie 28
Ogółem 1297

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tra-
dycyjnych [5.10.2015].

Wnioski o wpis produktu na LPT są składane do właściwych terytorialnie urzędów 
marszałkowskich. Dopiero Urząd Marszałkowski po weryfikacji przesyła wniosek do 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Z wnioskiem o wpis produktu rolnego, 
spożywczego lub napoju spirytusowego na LPT mogą wystąpić: 

 – osoby fizyczne; 
 – osoby prawne;
 – jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wytwarzające dany 

produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy.
Lista Produktów Tradycyjnych prowadzona jest przy współpracy marszałków woje-

wództw oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Minister rolnictwa i rozwoju wsi odpowiada 
za przyjmowanie wniosków od marszałków województw oraz za prowadzenie i uaktual-
nianie LPT. Lista ta jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra raz w roku oraz 
na stronie internetowej MRiRW5.

Rolą krajowej Listy Produktów Tradycyjnych jest:
 – archiwizacja dziedzictwa kulinarnego (identyfikacja produktów),
 – promocja regionów i produktów,
 – rozpowszechnianie informacji na temat wytwarzania produktów tradycyjnych,

5 www.minrol.gov.pl [5.10.2015].
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 – zwiększenie świadomości konsumentów,
 – wzbogacenie oferty żywności wysokiej jakości,
 – przygotowanie producentów do rejestracji nazw na poziomie UE,
 – zapewnienie możliwości ubiegania się o odstępstwa weterynaryjne i sanitarne,
 – dywersyfikacja zatrudnienia,
 – rozwój turystyki wiejskiej,
 – sprzedaż bezpośrednia.

Do wniosku o wpisanie danego artykułu na LPT należy dołączyć dokumenty potwier-
dzające ich tradycję. Mogą to być kserokopie dokumentów uwierzytelniających tradycję 
wytwarzania danego artykułu, np.:

 – dokumenty z Muzeum Etnograficznego;
 – zapisy z ksiąg parafialnych;
 – fragmenty utworów literackich, w których zawarte są opisy wytwarzania i spożywania 

danego produktu;
 – biografie;
 – zapisy w historycznych książkach kucharskich;
 – zapis przekazu ustnego;
 – fotografie, etykiety;
 – obrazy i inne materiały6.

Warto podkreślić fakt, iż rejestrowane są wyroby, a nie producenci i przetwórcy. 

Polityka jakości żywności w unii Europejskiej

Konsumenci nabywający produkty zaliczane do żywności tradycyjnej pragną też otrzy-
mać potwierdzenie ich wyjątkowości i gwarancję wysokiej jakości. W związku z tym w UE 
sektor żywości naturalnej oraz tradycyjnej wysokiej jakości jest wyróżniany i chroniony 
przez prawne systemy wspólnotowe oraz krajowe. Produkty te są sygnowane odpowiednimi 
oznaczeniami oraz symbolami chronionymi przez prawo. Oznaczenia są wiarygodnymi 
informacjami dla konsumentów, a także ważnymi elementami ich promocji na rynku kra-
jowym i międzynarodowym. W UE system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych 
opiera się na wcześniej już wspomnianych rozporządzeniach regulujących zasady ich 
rejestracji i ochrony:

 – Rozporządzenie Rady nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych oraz 
nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, 

 – Rozporządzenie Rady nr 509/2006 w sprawie gwarantowanych tradycyjnych specjal-
ności produktów rolnych i środków spożywczych.
Do polskiego porządku prawnego rozporządzenia te zostały wdrożone Ustawą o reje-

stracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o pro-
duktach tradycyjnych (Dz. U. 2005, Nr 10, poz. 68). Ustawa ta została znowelizowana 

6 http://www.podr.pl/doradztwo/produkty-regionalne-tradycyjne [5.10.2015].
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24 października 2008 r.7 i reguluje krajowy etap oceny wniosków. Nazwy produktów rolnych 
i środków spożywczych w Polsce mogą być chronione w trojaki sposób:
1. Chroniona nazwa Pochodzenia – ten przypadek występuje wtedy, gdy nazwa bez-

pośrednio lub pośrednio nawiązuje do regionu, konkretnego miej-
sca lub w wyjątkowych przypadkach kraju, gdzie dany wyrób jest 
produkowany. Cały proces technologiczny odbywa się na obszarze, 
do którego odnosi się nazwa produktu, a cechy charakterystyczne 
oraz jakość produktu wiążą się jednoznacznie ze specyfiką obszaru 
geograficznego, w którym jest on wytwarzany.

2. Chronione oznaczenie Geograficzne – ten przypadek dotyczy produktów, których 
nazwa odnosi się do regionu, konkretnego miejsca lub w wyjąt-
kowych przypadkach kraju, gdzie dany wyrób jest produkowany. 
Produkt taki musi cieszyć się renomą, posiadać specyficzne cechy 
lub jakość, wynikające bądź przypisywane pochodzeniu geograficz-
nemu. Jakość produktu może wynikać z obszaru geograficznego 
(np. klimat, roślinność, ukształtowanie terenu), lokalnego know-how 
producentów i innych czynników naturalnych lub ludzkich.

3. Gwarantowana Tradycyjna Specjalność – produkt może zostać zarejestrowany 
jako gwarantowana tradycyjna specjalność, gdy jego nazwa jest 
specyficzna sama w sobie lub wyraża wyjątkowy charakter produktu 
rolnego lub środka spożywczego, a sam produkt jest specyficzny, 
czyli posiada cechę lub zespół cech odróżniających go od innych 
produktów tej samej kategorii oraz ma tradycyjny charakter. Może on 
być wyrażony poprzez użycie tradycyjnych surowców, tradycyjnego 
składu lub tradycyjnej metody wytwarzania8.

Należy podkreślić, że łatwiej jest określić granicę rynku geograficznego i kontrolować, 
czy dany produkt pochodzi z tego regionu, niż opracować jednolite kryteria specyficznych 
cech danego produktu, jeżeli nie dotyczą mierzalnych cech jakościowych.

ochrona zarejestrowanych nazw i znaków graficznych produktów tradycyjnych 
oraz regionalnych

Zarejestrowanie nazwy produktu rolnego lub środka spożywczego jako oznaczenia 
geograficznego, nazwy pochodzenia lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności oznacza, 
że nikt w Polsce oraz całej UE nie może bezprawnie używać w handlu zarejestrowanej 
nazwy. Prawo do posługiwania się znakiem graficznym oraz zarejestrowaną nazwą mają 
tylko i wyłącznie producenci pochodzący z zarejestrowanego terenu, którzy wytwarzają 
produkty zgodnie ze specyfikacją i ze zgłoszonych przy rejestracji surowców. Przyznanie 
oznaczenia chroni więc producentów przed nieuprawnionym wykorzystywaniem nazwy 

7 Dz. U. z 2008 r., Nr 216, poz. 1368.
8 http://ksow.pl/produkty-regionalne-i-tradycyjne.html [5.10.2015].
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produktu. Zapewnia to również zaakcentowanie i promowanie unikatowości produktu oraz 
ułatwia konkurencję na rynku UE. Umieszczanie (nadruk) znaku graficznego na opakowa-
niu produktu tradycyjnego powoduje, że jest on rozpoznawalny przez rzesze świadomych 
konsumentów w UE i na świecie9.

Wspólnotowe symbole mogą wykorzystać jedynie producenci, którzy wytwarzają okre-
ślone produkty zgodnie ze specyfikacją i zamieszczać je na opakowaniach produktów. 
Zgodnie z teorią marketingu opakowanie jest jednym z najstarszych narzędzi promocji. 
Opakowanie nazywane jest też słusznie „niemym sprzedawcą”. Wspólnotowe symbole 
dla produktów tradycyjnych mogą również być wykorzystywane w procesie promocji 
i w materiałach promocyjnych.

W przypadku pozytywnej oceny wniosku z określonego państwa przez KE Komisja 
ogłasza w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich dane zgłaszającego produkt do 
„Rejestru chronionych oznaczeń pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych”. 
Produkty regionalne ze względu na organizację i strukturę rynku są grupą silnych marek 
regionalnych o emocjonalnym charakterze oraz ważnej ochronie prawnej. Produkty re-
gionalne zostały sklasyfikowane w 10 kategoriach. Najsilniej reprezentowane są jednak 
sery, produkty roślinne, mięso i podroby10.

Wszystkie nazwy zarejestrowane jako Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione 
Oznaczenia Geograficzne lub Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność podlegają ochronie 
na terenie całej UE, a ochrona ta przyjmuje kilka form: 

 – Zabrania się jakiegokolwiek bezpośredniego lub pośredniego użycia nazwy wobec 
produktów, które nie zostały objęte rejestracją, a nawet tych, które są podobne do 
produktów posiadających zarejestrowaną nazwę.

 –  Zabronione jest jakiekolwiek niewłaściwe użycie zarejestrowanej nazwy, nawet jeżeli 
chroniona nazwa jest przetłumaczona lub towarzyszy jej wyrażenie „w stylu”, „w typie”, 
„metodą”, „tak jak produkowanie w”, „imitacja” lub inne podobne.

 – W przypadku produktów, które nie są podobne i nie należą do tej samej kategorii produk-
tów, co produkty posiadające zarejestrowaną nazwę, zakaz jej używania dotyczy tylko 
takich przypadków, w których jej użycie wykorzystywałoby reputację chronionej nazwy.

 – Zabronione jest też stosowanie innych praktyk, które mogą wprowadzać konsu-
mentów w błąd co do prawdziwego pochodzenia lub natury produktu czy też jego 
wyjątkowych cech.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o rejestracji i ochronie nazw produktów rolnych 

i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych11 naruszenie wymienionego zakre-
su ochrony jest surowo karane. Zakres kar jest zróżnicowany i zależy od skali naruszenia 
przepisów, tj. od kary grzywny do kary pozbawienia wolności do pięciu lat. Prawo do 
wykorzystywania zarejestrowanej nazwy przysługuje nie tylko tym producentom, którzy 

9 Ibidem.
10 D.K. Gajowiak, Produkty regionalne szansą poprawy konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, „Zeszyty 
Naukowe SGGW” 2006, t. 15, Problemy Rolnictwa Światowego, s. 247–248.
11 Dz. U. 2005, Nr 10, poz. 68, znowelizowana 24.10.2008 (Dz. U. z 2008 r., Nr 216, poz. 1368).
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złożyli wniosek, ale także innym wytwórcom z określonego we wniosku obszaru, którzy 
wytwarzają produkty zgodnie z metodą produkcji zawartą w specyfikacji oraz poddają 
się kontroli.

Warto jednak podkreślić, iż Ochrona Nazwy Specyficznego Charakteru zależy od 
tego, czy producenci wnioskujący o rejestrację wystąpili o jej zastrzeżenie. Jeżeli nazwa 
nie została zastrzeżona, to niestety inni producenci mogą jej używać bez względu na to, 
czy produkują zgodnie ze specyfikacją czy nie. Producenci, którzy nie przestrzegają re-
ceptur – specyfikacji, nie mogą się posługiwać jednak logo potwierdzającym specyficzny 
charakter produktu i napisu „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność”. Logo informuje 
wszystkich konsumentów, że specyficzny charakter produktu został zagwarantowany 
przez odpowiedni system kontroli i potwierdzony przez rejestrację w KE12.

Elementy dziedzictwa kulinarnego

Polska jako państwo o ponad tysiącletniej historii i bogatym dziedzictwie kulturowym 
zachowała różnorodne dziedzictwo kulinarne. Mieszkańcy polskiej wsi zachowali ponadto 
i pielęgnują swoje zwyczaje kulturowe, kulinarne oraz obrzędowość.

Dziedzictwo kulinarne definiuje się jako wszystkie produkty rolno-żywnościowe i potra-
wy oraz napoje charakteryzujące się szczególnymi cechami jakościowymi, tradycyjnymi 
metodami wytwarzania oraz przygotowywania (przyrządzania). Produkty te są zazwyczaj 
wytwarzane w małej skali czyli lokalnie, przy wykorzystaniu specyficznych i tradycyjnych 
technologii. W znacznej mierze funkcjonuje w Polsce jeszcze rolnictwo tradycyjne i dzięki 
temu wiele gospodarstw rolnych wytwarza tradycyjne produkty rolne oraz przetwory na po-
trzeby własne i do sprzedaży na rynkach lokalnych. W gospodarstwach tych przygotowuje 
się przetwory oraz potrawy i napitki, których nie ma w popularnych książkach kucharskich13. 
Dziedzictwo kulinarne, obok turystycznych walorów przyrodniczych i antropogenicznych, 
jest czynnikiem świadczącym o odrębności danego obszaru turystycznego i akcentującym 
jego specyficzną oraz niepowtarzalną charakterystykę. Jest ono cenione przez turystów 
krajowych i zagranicznych. Poszczególne regiony kraju oferują więc turystom lokalne 
potrawy charakterystyczne dla nich. 

Artykuły żywnościowe i napoje produkowane na bazie lokalnych surowców, czę-
sto o oryginalnej nazwie, posiadają właściwą sobie wieloletnią tradycję przekazywaną 
z pokolenia na pokolenie. Oferta tradycyjnej kuchni regionalnej zapewnia konsumentom 
niecodzienne wrażenia smakowe i przeżycia emocjonalne. Część mieszkańców polskiej 
wsi nie utraciła na szczęście umiejętności przyrządzania tradycyjnych potraw i napitków 
charakterystycznych dla danego regionu. Potrawy regionalne przygotowuje się zwłaszcza 
z okazji świąt kościelnych i uroczystości rodzinnych14.

12 J. Jasiński, M. Rzytki, Produkty regionalne, Fundusz Współpracy, Warszawa 2005, s. 5–6.
13 K. Bockenhein, Przy polskim stole, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2004, s. 34; G. Russak, M. Hutnikiewicz, 
op. cit., s. 76.
14 B. Iwan, Kulturowe uwarunkowania regionalnej kuchni świętokrzyskiej, [w:] Kulturowe uwarunkowania żywienia 
w turystyce, red. H. Makała, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2013, s. 231, 237.



Bolesław Iwan150

Istota turystyki kulinarnej w zarysie

Zakres pojęciowy turystyki kulinarnej obejmuje podróże podejmowane w celu poszuki-
wania oraz identyfikowania i degustowania tradycyjnych potraw oraz napojów w poszcze-
gólnych regionach kraju i świata. Tak więc bodźcem do uprawiania turystyki kulinarnej 
jest zainteresowanie turystów produktami i potrawami regionalnymi oraz tradycyjnymi. 
Turystyka kulinarna, zwana też gastronomiczną, zdobywa we współczesnym świecie 
coraz większą popularność. 

Specyficzne i oryginalne oferty kulinarne są też istotnym narzędziem wykorzystywanym 
w procesie identyfikacji i budowania tożsamości poszczególnych regionów turystycznych. 
Dziedzictwo kulinarne stanowi również skuteczny instrument promocji i budowaniu sa-
tysfakcji turystów-konsumentów potraw oraz napitków regionalnych. Do rozwoju turystyki 
kulinarnej przyczynił się m.in. rozwój turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki i ekoturystyki. 
Gospodarstwa agroturystyczne serwują bowiem często tradycyjne dania i napoje przyrzą-
dzane przez gospodynie według tradycyjnych receptur. Turyści w gospodarstwach agrotu-
rystycznych mogą również samodzielnie przyrządzać posiłki oraz przetwory, korzystając 
z lokalnych produktów rolnych i leśnych oraz posługując się tradycyjnymi recepturami 
i wskazówkami gospodarzy. Turyści usatysfakcjonowani podróżą kulinarną lub pobytem 
w gospodarstwie agroturystycznym polecają ten rodzaj turystyki swoim znajomym oraz 
krewnym. Dzięki temu realizowana jest bezkosztowa i skuteczna reklama, tzw. reklama 
szeptana. Przyczynia się to do rozwoju ruchu turystycznego w danym regionie15. 

Philip Kotler konstatuje, iż wśród współczesnych konsumentów ujawnia się potrzeba 
zaznania pewnej formy ucieczki emocjonalnej od codzienności. Dlatego też chętnie kosz-
towane są nowe, nieznane potrawy oraz specyficzne lokalne wyroby. Trend ten nazywany 
jest jako „niezwykłe przygody”. Współcześni turyści-konsumenci oczekują ofert, które za-
wierają obietnice przyjemności i angażują zmysły, zapewniając emocjonalną odskocznię16.

Istota promocji

Promocja, jako ważny element marketingu mix, określana jest w literaturze w różny 
sposób. W ujęciu węższym (sensu stricte) promocja oznacza splot działań i środków, 
dzięki którym różne podmioty przekazują na rynek informacje o produktach oraz firmie, 
kształtuje potrzeby nabywców, pobudza popyt oraz redukuje jego elastyczność cenową17. 
W ujęciu natomiast sensu largo promocja utożsamiana jest z komunikacją marketingową. 
Promocja jest to więc proces komunikacji firm z rynkiem przy wykorzystaniu określonych 
instrumentów aktywizujących sprzedaż. W przekazach promocyjnych należy zawrzeć 
najważniejsze informacje o produktach i ich niepowtarzalnych walorach dla konsumentów. 
W przypadku obszaru/regionu turystycznego promocja pełni różne funkcje: informacyjną, 

15 B. Iwan, Region świętokrzyski i jego tradycje kulinarne, [w:] Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, red. 
Z.J. Dolatowski, B. Kołożyn-Krajewska, Wyd. WSHiT, Częstochowa 2010, s. 77.
16 Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 53–57.
17 J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2005, s. 40.
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wizualizacyjną, aktywizacyjną oraz ekonomiczną dla nabywców, edukacyjną, konkuren-
cyjną, a także minimalizuje ryzyko towarzyszące zakupom18. Promocja stanowi ważny 
i integralny element strategii marketingowej każdego podmiotu rynkowego. Przekazuje ona 
bowiem nie tylko informacje na rynek, ale i kształtuje potrzeby nabywców, pobudza popyt 
i zmniejsza jego elastyczność, zwłaszcza cenową. Poprzez promocję lansuje się wizerunek 
producenta, zachęca do zakupu określonych dóbr i usług w określonym miejscu, czasie 
oraz na określonych warunkach. Zapewnia też zdobycie przewagi nad konkurentami19.

Producenci i oferenci produktów tradycyjnych oraz potraw regionalnych powinni zro-
zumieć istotę i rolę promocji w swojej działalności. Bez profesjonalnej działalności nie 
ma bowiem efektywnej sprzedaży dóbr i usług. Do zasadniczych celów promocji zalicza 
się też m.in. podtrzymywanie popytu na znane już produkty oraz pobudzanie potrzeb 
poznania i konsumowania nowych oryginalnych produktów. Różnorodne cele promocji 
osiąga się dzięki zastosowaniu właściwych instrumentów, dostosowanych do specyfiki 
produktów i rynku docelowego. Zgodnie z zasadami współczesnego marketingu w strategii 
promocji powinno się opierać na oryginalnych pomysłach przy wykorzystaniu różnych 
metod „przebicia się” do świadomości aktualnych i potencjalnych konsumentów. Każde 
przedsiębiorstwo i każdy oferent produktów rynkowych realizujących podaż musi opra-
cować własny program promocji przystosowany do swojej specyfiki i otoczenia, w którym 
funkcjonuje. Właściwie zbudowana i wdrożona strategia sprzyja wykorzystaniu mocnych 
stron producentów i ich niepowtarzalnych ofert rynkowych. W każdej strategii promocji 
powinno się opierać na oryginalnych pomysłach, przy wykorzystaniu różnych metod do-
tarcia do aktualnych i potencjalnych konsumentów. W rezultacie tego zwiększy się popyt 
na promowane produkty20.

W promocji produktów turystycznych można wykorzystać szereg instrumentów: promo-
cję osobistą, reklamę, promocję sprzedaży, PR i inne uzupełniające formy promocji (np. 
targi turystyczne). O wyborze form/instrumentów promocji decyduje przede wszystkim cel 
polityki promocyjnej. Wybór instrumentów promocji zależy od wielu czynników, m.in. od 
rodzaju i specyfiki promowanych produktów, ilości informacji o produkcie oraz jej treści, 
specyfiki rynku docelowego, marki produktu, wybranych kanałów dystrybucji i strategii 
cen itp.21 

W realiach współczesnego i wysoce konkurencyjnego rynku nie wystarcza już tylko 
wytworzenie nawet najlepszych produktów. Należy je ponadto odpowiednio nazwać oraz 
poinformować potencjalnych klientów o ich wyjątkowych cechach, a także zachęcić do 
zakupu promowanych produktów.

18 R. Seweryn, Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym, Wyd. UE, Kraków 2008, s. 61; www.parp.
gov.pl [5.10.2015]. 
19 J. Altkorn, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1999, s. 286.
20 B. Iwan, Strategie marketingowe możliwe do realizacji w przedsiębiorstwach turystycznych, „Zeszyty Naukowe 
WSTJiO” 2010, z. 5 (1), s. 40–42.
21 B. Pilarczyk, Wybrane problemy marketingu, [w:] Eadem, Strategia promocji, Wyd. AE, Poznań 1992, s. 2–3.
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Specyfika promocji produktów tradycyjnych i potraw regionalnych

Pewna specyfika promocji regionalnych produktów żywnościowych i kuchni regional-
nych wynika:

 – ze specyfiki gospodarstw rolnych jako producentów artykułów żywnościowych, zwłasz-
cza tradycyjnych;

 – z charakteru samych produktów tradycyjnych oraz kuchni regionalnych; 
 – z rozmiarów oferty rynkowej w sferze produktów tradycyjnych i potraw oraz napojów 

regionalnych;
 – z zasobów kapitałowych gospodarstw rolnych i zakładów gastronomicznych oferujących 

tradycyjną i regionalną żywność;
 – z cech szczególnych konsumentów produktów i żywności tradycyjnej itp.

W promocji produktów tradycyjnych i kuchni regionalnych można realizować różne 
formy promocji, ale ze względu na ich specyfikę często wykorzystuje się m.in. promocję 
osobistą. Promocja osobista (personal selling) nazywana jest też promocją bezpośrednią 
lub interpersonalną. Promocja osobista jest instrumentem, który polega na bezpośrednich 
i osobistych kontaktach sprzedawców z nabywcami. Zaletą tej formy promocji jest dwukie-
runkowy charakter komunikacji, dzięki któremu możliwa jest indywidualizacja przekazu, 
obserwacja i analiza reakcji klientów na przekaz. Dzięki temu promujący mogą elastycznie 
dostosowywać przekaz do percepcji poszczególnych konsumentów. Sprzedawcy w trakcie 
bezpośredniej rozmowy pomagają potencjalnym nabywcom wyartykułować ich potrzeby, 
polecić odpowiedni produkt i udzielić stosowanych informacji22. Promocję interpersonalną 
realizują rolnicy i inni oferenci produktów tradycyjnych i potraw regionalnych w trakcie 
różnorodnych imprez plenerowych oraz w lokalach gastronomicznych. 

W promocji produktów tradycyjnych i regionalnych stosuje się coraz powszechniej pro-
mocję sprzedaży. Promocja sprzedaży jest to zestaw krótkookresowych działań i narzędzi 
tworzących dodatkowe bodźce, zwiększające atrakcyjność oferty dla nabywców i zachę-
cające do jej zakupu. Promocja ta nazywana jest także wspieraniem bądź aktywizacją 
sprzedaży. Składają się na nią działania wykorzystujące bodźce ekonomiczne (materialne) 
celem pobudzenia sprzedaży. Odwołują się one do naturalnego zmysłu oszczędności 
człowieka, a także korzystania z niecodziennej okazji23. W promocji sprzedaży rolnicy 
i inni oferenci produktów tradycyjnych oraz potraw regionalnych mogą, w ramach promocji 
sprzedaży, stosować bezpłatne próbki produktów, obniżyć cenę przy większej ilości za-
kupionych produktów, dodać do zakupionego produktu jakiś inny produkt o niższej cenie 
itp. Tę formę promocji, ze względu na jej prostotę w realizacji, mogą stosować wszyscy 
sprzedawcy produktów tradycyjnych.

Oferenci produktów tradycyjnych i potraw regionalnych stosują też wiele innych uzu-
pełniających form promocji – degustacje, kiermasze, targi, wystawy itp.

22 Kompendium wiedzy o marketingu, red. B. Pilarczyk, H. Mruk, PWN, Warszawa 2007, s. 236–237.
23 B. Szymoniuk, Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2006, s. 32.
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Promocją produktów tradycyjnych i regionalnych kulinariów zajmują się nie tylko sami 
producenci, lecz także różne urzędy i organizacje szczebla gminnego, związków gmin, 
Lokalne Grupy Działania (LGD), urzędy i organizacje szczebla powiatowego, wojewódz-
kiego oraz krajowego. Specyficznym rysem promocji produktów tradycyjnych i kuchni 
regionalnych jest fakt, iż oprócz tradycyjnych typów promocji (prasowej, radiowej, telewi-
zyjnej itp.) wykorzystuje się wiele innych form promocji. Promowanie bowiem regionalnych 
produktów i potraw odbywa się również w trakcie lokalnych oraz regionalnych imprez 
folklorystycznych, festiwali, festynów, dożynek i targów turystycznych itp. 

Konkursy na potrawy, napoje i wypieki regionalne przyrządzane według tradycyjnych 
receptur są relatywnie nowym trendem w promocji regionalnego dziedzictwa kulinarne-
go. Inną, też nową formą promocji kuchni regionalnych jest organizacja i promowanie 
wojewódzkich sieci gospód serwujących głównie potrawy regionalne. Ważną okazją do 
skutecznych działań promujących określone regiony turystyczne stały się dni miast, gmin 
i poszczególnych miejscowości. Wydarzenia te są bardzo dobrym przykładem działania, 
dzięki któremu prezentowane jest dziedzictwo kulturowe i integralnie związane z nim dzie-
dzictwo kulinarne. Podczas tych wydarzeń odtwarza się dawne obyczaje oraz obrzędy, 
w tym i kulinarne. W promocji mającej na celu rozwój turystyki, także kulinarnej, ważną 
rolę pełnią i powinny pełnić w przyszłości Lokalne Grupy Działania. Integrują one przed-
stawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, rolników oraz organizacje społeczne 
z kilku na ogół sąsiednich gmin, które tworzą i oferują innowacyjne oraz niepowtarzalne 
produkty turystyczne. Przykładem może być „Kraina Legend Świętokrzyskich”, będąca 
propozycją Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry” (która przybrała formę stowarzy-
szenia i ma siedzibę w Bielinach, woj. świętokrzyskie). Do LDG „Wokół Łysej Góry” należą 
gminy: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów i Wąchock. Gminy objęte 
działaniem LGD „Wokół Łysej Góry” są do siebie podobne. Posiadają zbliżone położenie, 
warunki przyrodnicze, klimatyczne i kulturowe, a spaja je Święty Krzyż. Samorząd Gminy 
Bieliny oraz mieszkańcy zastosowali dobrą metodę na wyróżnienie się i przyciągnięcie 
turystów w Góry Świętokrzyskie. Opracowali oni bowiem innowacyjny produkt turystyczny 
– „Kraina Legend Świętokrzyskich”, wykorzystując przy tym rozmaitość podań i legend 
związanych z tymi górami. Produkt ten ma charakter gry terenowej, a jej scenariusz oparty 
jest na bogactwie miejscowych legend. W pięknej scenerii Puszczy Świętokrzyskiej tu-
ryści biorący udział w grze terenowej spotykają ożywione postacie z legend – mnichów, 
eremitów, piękne czarownice i zielarki udzielające dobrych rad itp. Uczestnicy-turyści po 
zakończeniu gry terenowej mogą się rozkoszować unikatowymi, tradycyjnymi potrawami 
legendarnej kuchni świętokrzyskiej, m.in.: kiszką z piekielnego kociołka, gołkami Zbója 
Kaka, diabelskim kołaczem oraz sabatowymi przysmakami. Do wspólnej biesiady z tu-
rystami zasiadają oczywiście fantastyczne postacie z legend, spotykane w czasie gry 
terenowej. Wcielają się w nie mieszkańcy gminy Bieliny24.

24 J. Sala, Przewodnik po gminach LGD wokół Łysej Góry, Wyd. LGD „Wokół Łysej Góry”, Bieliny 2009, s. 47–48.



Bolesław Iwan154

Produkt turystyczny pod nazwą „Kraina Legend Świętokrzyskich” to również hasło 
przewodnie wielu inicjatyw podejmowanych przez samorząd i mieszkańców gminy Bieli-
ny. Wdrażanie i realizacja tego produktu przyczyniły się do aktywizacji młodzieży i całej 
społeczności oraz rozwoju turystyki w gminie Bieliny, opartej na tradycji i dziedzictwie 
kulturowym, w tym folklorze, obrzędowości itp. Jako rezultat wdrażania oferty „Kraina 
Legend Świętokrzyskich” można uznać m.in. powstanie trzech kół gospodyń wiejskich, 
kilku dziecięcych zespołów ludowych, młodzieżowych zespołów taneczno-wokalnych 
oraz śpiewaczych. Owoców powstania tego innowacyjnego produktu turystycznego jest 
jeszcze kilka. Wśród nich warto wymienić m.in.:

 – wzrost ruchu turystycznego w gminie Bieliny i Górach Świętokrzyskich;
 – wzbogacenie atrakcyjności oferty turystycznej gospodarstw agroturystycznych;
 – uczynienie legend świętokrzyskich motywem przewodnim wielu konkursów, festiwali, 

przeglądów, imprez turystycznych itp.25

Nowe i istniejące Lokalne Grupy Działania mogą czerpać wzory z LGD „Wokół Łysej 
Góry” w kreowaniu oryginalnego wizerunku oraz innowacyjnego produktu turystycznego 
w wymiarze lokalnym, a także kultywowaniu dziedzictwa kulturowego, w tym i kulinarnego.

Przykłady imprez promujących produkty tradycyjne i kuchnie regionalne

Tradycyjne produkty oraz oferta kuchni regionalnych są ważnym składnikiem wyko-
rzystywanym w skutecznej polityce promocyjnej miejscowości i regionów turystycznych 
przemawiających do wyobraźni turystów.

I. Województwo świętokrzyskie. Koncerty, festiwale, jarmarki, pikniki i rajdy oraz dożynki 
to festynowa codzienność w Górach Świętokrzyskich, zwłaszcza w okresie wiosenno-let-
nim. Ważnymi instrumentami promocyjnymi świętokrzyskiej kuchni regionalnej stały się 
też dni miast, gmin i miejscowości.
A. Świętokrzyskie Świętowanie w Mostkach (kwiecień). Jest to impreza folklorystyczna 

z udziałem zespołów z powiatu skarżyskiego i niektórych gmin powiatów sąsiednich. 
Wydarzenie to promuje obrzędy, zwyczaje, stroje oraz wyroby sztuki ludowej, a także 
tradycyjne potrawy dawnej wsi świętokrzyskiej.

B. Dzień Świętokrzyskiej Truskawki (czerwiec). Jest to tradycyjne święto w gminie Bie-
liny. Każdego roku festyn ten przyciąga tysiące uczestników, w tym turystów zachęco-
nych dobrą zabawą i towarzyszącymi jej licznymi atrakcjami oraz kiermaszem twórców 
ludowych itp. Tego dnia odbywają się też konkursy kulinarne na przetwory i potrawy 
z truskawek oraz Mistrzostwa Świata w Szypułkowaniu Truskawek. Święto jest też 
okazją do degustacji różnych przetworów z truskawek oraz potraw kuchni regionalnej.

C. Dzień Kultury i Tradycji Gminy Bieliny (listopad). Impreza ta jest okazją do spotkania 
z tradycją i kulturą ludową gminy Bieliny. W trakcie jej trwania odbywają się występy 
różnych zespołów folklorystycznych oraz pokazy dawnych obrzędów. W tym dniu turyści 

25 A. Łubek, Wokół miejsca mocy – „Kraina Legend Świętokrzyskich”, [w:] Perspektywy rozwoju oraz promocji 
turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, red. C. Jastrzębski, Wyd. WSEiP, Kielce 2010, s. 207–210.
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mogą również degustować i kupować produkty tradycyjne oraz potrawy regionalnej 
kuchni świętokrzyskiej, a także zapoznać się z dziełami twórców ludowych26.

D. „W dzień św. Tekli ziemniaki będziem piekli” (wrzesień). Impreza ta odbywa się 
w Dębnie k. Rakowa. Święto to obchodzone jest 23 września, tzn. w dzień wspo-
mnienia św. Tekli. Największą atrakcją imprezy jest oczywiście pieczenie ziemniaków 
w ogniskach. Istotne jest to, że przy tej okazji odbywa się promocja i kiermasz potraw 
oraz produktów regionalnych, pokazy rękodzielnictwa, występy zespołów dziecięcych 
i ludowych27. 

E. Ważną rolę w promocji tradycyjnej kuchni świętokrzyskiej odgrywa projekt „Świętokrzy-
ska Kuźnia Smaków”. Projekt ten obejmuje szkolenia dla rolników oraz restauratorów 
dotyczące przetwórstwa, sprzedaży i organizacji żywienia w oparciu o lokalne produkty 
tradycyjne, wydanie książki kucharskiej z potrawami regionalnymi oraz wytyczenie 
szlaku kulinarnego promującego tradycyjną kuchnię świętokrzyską. Przedsięwzię-
cie to jest skierowane do mieszkańców powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, 
ostrowieckiego i kieleckiego. „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” ma na celu promowanie 
wiedzy o roli produktów lokalnych w rozwoju regionu i poszerzenie oferty dla turystów 
przybywających w Góry Świętokrzyskie o wyroby tradycyjne i regionalne kulinaria. 
W ramach tego projektu ogłoszono także konkurs na potrawę tradycyjną podregionu 
Gór Świętokrzyskich. Finałem projektu będzie oznakowanie szlaku kulinarnego, który 
będzie wskazywał miejsce wytwarzania i sprzedaży produktów lokalnych oraz trady-
cyjnych. W ramach omawianego projektu zostanie opracowana mapa tego szlaku. 
Przewidziano ponadto opracowanie wniosków o wpisanie 12 produktów regionalnych 
na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zrealizowanie 
projektu „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” przewidziane jest na II kwartał 2015 r. Pro-
jekt ten jest przykładem nowego trendu w promocji produktów i kuchni regionalnych. 
Wydaje się, że jest to skuteczna forma promocji, ponieważ turyści nie tylko otrzymają 
informacje o zaletach kuchni regionalnych, lecz posługując się mapą, będą także 
mieli możliwość degustowania oryginalnych potraw i napojów tradycyjnych. Turyści 
będą mogli również zakupić różne artykuły do konsumpcji po zakończeniu wyprawy 
turystycznej szlakiem kulinarnym „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”.

F. W woj. świętokrzyskim odbywają się też inne imprezy promujące produkty tradycyjne 
i kuchnię regionalną. Wśród nich można wymienić: ogólnopolski rajd „nad Kamien-
ną” (maj), Krajowy Turniej Sołtysów w Wąchocku (czerwiec), Biesiada Masłowska 
(czerwiec), Festyn „Świętojański” w Suchedniowie (czerwiec), „Dni Bodzentyna” 
(lipiec), dożynki w poszczególnych gminach (sierpień) itp.
Góry Świętokrzyskie to raj dla smakoszy. Takie potrawy, jak: pampuchy, byki, kasioki, 

Pokrzywianka, oraz napitki: sośniak czy bzówka – są unikalne i mają odmienne smaki 
oraz zapachy od zunifikowanej żywności wytwarzanej masowo metodami przemysłowymi. 

26 J. Sala, op. cit., s. 58–60.
27 http://www.wrota-swietokrzyskie.pl/318 [5.10.2015].
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Każda z tych potraw ma własną historię i tradycję przekazywaną z pokolenia na poko-
lenie. Tradycyjne potrawy to wyjątkowy specjał, gwarantujący nowe wrażenia smakowe, 
i to właśnie stanowi wartość dla turystów. Różnorodne potrawy i napoje, przygotowane 
ze składników lokalnie wyprodukowanych lub zebranych w lesie, stanowią nieodłączny 
element dziedzictwa kulinarnego regionu świętokrzyskiego. Należy pielęgnować tradycję 
ich przygotowywania, gdyż jej zaginięcie oznaczałoby utratę jakiejś cząstki tożsamości 
narodowej. 

Niezwykle ważnym wydarzeniem, od lat promującym region świętokrzyski jako cel po-
dróży turystycznych, są ponadto Świętokrzyskie Targi Turystyki „Voyager”. Odbywają 
się one na terenie targowo-wystawienniczym „Targi Kielce S.A.”28.

II. Województwo lubelskie. Tradycyjna kuchnia lubelska promowana jest zarówno na 
terenie samego województwa, jak i na terenie całego kraju podczas organizowanych 
masowych imprez o charakterze festynów ludowych, festiwali, targów, świąt okoliczno-
ściowych itp. Na terenie Lubelszczyzny corocznie odbywa się wiele cyklicznych imprez 
promujących produkty tradycyjne oraz kuchnię regionalną. Oto niektóre z nich: 
A. Festiwal Kapel Ludowych w Kazimierzu Dolnym (czerwiec). Do Kazimierza zjeżdżają 

wówczas zespoły ludowe z całej Europy. Podczas trwającego trzy dni festiwalu promo-
wana jest przede wszystkim tradycyjna kuchnia lubelska oraz wyroby rzemieślnicze 
i sztuka ludowa.

B. Imprezą o dużej renomie są „Chmielaki” w Krasnymstawie (sierpień). Każdego roku 
odbywa się tam Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów. Przy tej okazji jest 
intensywnie promowana i degustowana regionalna kuchnia lubelska i oczywiście 
różnego rodzaju piwa.

C. Coraz większą popularność zdobywa „Święto Wina w Janowcu nad Wisłą”. Przy 
okazji tego święta odbywa się wielki festiwal i kiermasz ludowy na Zamku w Janowcu. 
Można tam spróbować i zakupić oryginalne i tradycyjne potrawy oraz napoje z Lu-
belszczyzny.

D. Imprezą o randze międzynarodowej są Dni Konia Arabskiego „Pride of Poland”, od-
bywające się każdego roku w sierpniu w Janowie Podlaskim. Na Dni Konia Arabskiego 
przyjeżdżają kupcy z wielu państw świata. Przy tej okazji turyści mają możliwość kon-
sumowania i kupowania tradycyjnych produktów oraz potraw i napojów regionalnych. 

E. Festiwal Kaszy „Gryczaki” w Janowie Lubelskim, gdzie można skosztować unika-
towych dań i wyrobów z różnego rodzaju kasz.

F. ogólnopolski Festyn „W Krainie Pirogów”, gdzie można konsumować pierogi ruskie, 
pierogi z kaszami lubelskimi, mięsem itp. Festiwal ten, podczas którego odbywają się 
także liczne konkursy, m.in.: Mistrzostwa Pierogowe dla Kucharzy, lepienie pierogów 
dla VIP-ów oraz Mistrzostwa Świata w Zjadaniu Pierogów, ma miejsce w Bychawie.

G. W Lublinie corocznie we wrześniu odbywa się Europejski Festiwal Smaku. 

28 B. Iwan, Kulturowe uwarunkowania…, op. cit., s. 239–240.
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Warto także wspomnieć o ciekawej imprezie pod nazwą „Trawnicka Zacierka”, która 
zlokalizowana jest w miejscowości Trawniki. W trakcie tej imprezy gospodynie odtwarzają 
i przyrządzają zapomniane tradycyjne potrawy: parowańce, fasolkę po strażacku, golce, 
kantyczki, gulasz z wątróbki oraz pierogi chachłackie itp. W Trawnikach prowadzony jest 
także konkurs na najlepszą potrawę regionalną oraz turniej zacierkowy o „Złotą Chochlę”. 
Na Lubelszczyźnie odbywają się ponadto inne imprezy promujące produkty tradycyjne oraz 
kuchnię regionalną, takie jak: Święto Malin w Kraśniku, Wojewódzkie Święto Chleba, 
które odbywa się w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie (sierpień), itp.29 

III. Województwo podlaskie. Promocji i popularyzacji żywności regionu podlaskiego 
służą liczne imprezy organizowane cyklicznie, tj. targi turystyczne, festiwale, festyny, 
jarmarki itp.

W 2002 r. rozpoczęło działalność stowarzyszenie Podlaska Regionalna Organizacja 
Turystyczna (PROT). Organizuje ono dwie imprezy mające na celu promocję oraz po-
pularyzację atrakcji turystycznych, w tym także kuchni regionalnej woj. podlaskiego. Są 
to Podlaskie Targi Turystyczne oraz Międzynarodowy Festiwal Kuchni w Białymstoku.
A. Międzynarodowy Festiwal Kuchni w Białymstoku – jego ideą jest nawiązanie do 

dziedzictwa kulturowego Białegostoku oraz wielokulturowości północno-wschodniej 
Polski, znajdującej odzwierciedlenie w kuchni regionu Podlasia. W czasie corocznego 
festiwalu odbywa się Jarmark Wyrobów Regionalnych, podczas którego wytwórcy 
przysmaków regionalnych oraz twórcy ludowi oferują turystom swoje produkty i pro-
mują lokalną tradycję. 

B. Jarmark Wielkanocny – jest miejscem promocji nie tylko sztuki ludowej Podlasia, ale 
i tradycyjnie wytwarzanych produktów spożywczych przez miejscowych producentów. 
Prezentują oni chleby wypiekane według tradycyjnych receptur, miody z podlaskich 
pasiek oraz odpustowe obwarzanki, sery korycińskie, ogórki narwiańskie, piwo kozi-
cowe, kwas chlebowy, tradycyjne wędliny z Podlasia i Litwy.

C. W ostatnią niedzielę września w Białymstoku odbywa się Targ Dożynkowy, na którym 
promowana i oferowana jest także kuchnia regionalna.

D. Podlaska Biesiada Miodowa w Tykocinie – odwiedzana jest przez około 20 tys. tu-
rystów. Zdobyła ona główną nagrodę w I edycji konkursu Urzędu Marszałkowskiego 
– Podlaska Marka Roku – w kategorii Pomysł Roku. W czasie tej biesiady promowane 
są nie tylko miody, lecz także inne produkty tradycyjne. 

E. Podlaskie Święto Chleba – odbywa się ono w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka 
w Ciechanowcu. W czasie tego święta piekarze, cukiernicy, młynarze i rolnicy promują 
swoje tradycyjne wyroby, a turyści mają możliwość ich degustacji i nabycia.
Reasumując, warto podkreślić, iż różne imprezy, takie jak targi, festiwale oraz jarmarki, 

są dobrą formą popularyzacji oraz promocji produktów tradycyjnych i kuchni regionalnej. 
Turyści i inni goście mogą także otrzymać interesujące ich informacje dzięki rozdawanym 

29 http://kulinarnylublin.blox.pl/html [5.10.2015].
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materiałom reklamowym, nawiązać bezpośrednie kontakty z wytwórcami żywności trady-
cyjnej, a także osobiście ocenić jej walory w czasie degustacji30.

Na zakończenie tej części opracowania należy jeszcze wspomnieć o niezwykle waż-
nym, cyklicznym wydarzeniu, będącym istotną formą promocji produktów tradycyjnych 
i kuchni regionalnych w skali krajowej. Wydarzeniem tym jest krajowy konkurs „nasze 
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki regionów”. W 2013 r. odbyła się już XIII edycja tego 
konkursu. Każda kolejna edycja jest okazją do promocji tradycyjnych potraw i przetworów 
w powiązaniu z określonym obszarem geograficznym. Cechują się one szczególnymi 
walorami i wartościami, wynikającymi często ze specyficznych warunków klimatyczno-gle-
bowych regionu, z którego pochodzą. Dzięki konkursowi „Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
– Smaki Regionów” zostało wypromowanych wiele produktów i potraw regionalnych, 
a ich producenci zostali zachęceni do wytwarzania ich na większą skalę. Z inspiracji 
organizatorów tego konkursu powstały również grupy producenckie, których celem jest 
wykreowanie własnego produktu lokalnego. Powołano również Polską Izbę Produktu 
Regionalnego i Lokalnego (PIPRiL), m.in. dla bardziej profesjonalnej promocji analizo-
wanych produktów i potraw. Rysunek 1 ilustruje logo PIPRiL oraz logo konkursu „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo”.

Rysunek 1. Logo PIPRiL oraz logo konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”

Źródło: http://www.produktyregionalne.pl [5.10.2015].

Cele konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” to: 
 – identyfikacja i gromadzenie wiedzy o regionalnych produktach żywnościowych;

30 R. Zabrocki, Kulturowe wartości żywności i żywienia regionalnego jako składowa atrakcyjności turystycznej 
regionu, [w:] Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, op. cit., s. 253–263.
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 – poszukiwanie produktów specyficznych i charakterystycznych dla danego regionu;
 – upowszechnianie wiedzy o możliwościach wykorzystania walorów specyficznych pro-

duktów regionalnych w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki, rzemiosła i przetwórstwa;
 – nominacja konkursowych produktów do umieszczenia ich w katalogu rodzimej żyw-

ności wyjątkowej jakości oraz możliwość ubiegania się o ochronę prawną zgodną ze 
standardami obowiązującymi w UE31.
Producenci produktów oraz przetworów w trakcie trwania omawianego konkursu 

ubiegają się o nagrodę „Perły”. W XIII edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – 
Smaki Regionów” przyznano 36 nagród „Perła 2013” w kategorii Produkt. Pochodziły one 
z 14 województw32. 

Reasumując, należy podkreślić, iż dzięki promocji produktów i potraw regionalnych 
oraz tradycyjnych, ochroną objęto dziedzictwo kulturowe polskiej wsi. Przyczynia się to 
do podniesienia atrakcyjności turystycznej terenów wiejskich, rozwoju agroturystyki oraz 
turystyki kulturowej, w tym i kulinarnej, na obszarach niezurbanizowanych.

Interesującym przedsięwzięciem promocyjnym jest również konkurs „Turystyczna 
pamiątka z regionu”. Organizatorem jego jest Polska Organizacja Turystyczna. Ideą 
tego konkursu jest założenie, że każdy region w Polsce powinien mieć jakieś własne 
i niepowtarzalne wytwory, które staną się rozpoznawalną pamiątką. Laureatów konkursu 
wyłania się w trzech kategoriach:

 – wyrobów symbolizujących region, miejscowość lub lokalną tradycję;
 – wyrobów sztuki kulinarnej oraz regionalnych przysmaków o unikatowej recepturze;
 – dzieł twórców ludowych z lokalnym motywem.

Promocja i popularyzacja laureatów i ich wyrobów powinny zwiększyć ruch turystyczny 
w poszczególnych regionach kraju33.

Podsumowanie

Tradycyjne produkty rolno-żywnościowe oraz napoje i inne elementy dziedzictwa 
kulinarnego są ważnymi komponentami atrakcji turystycznych określonych miejscowości 
oraz regionów. Produkty tradycyjne oraz oferty kuchni regionalnych są coraz częściej 
główną przesłanką podejmowania decyzji przez rzesze turystów o celu i kierunku wyprawy 
turystycznej.

Produkty tradycyjne to takie produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości 
wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, za które uważa się metody wyko-
rzystywane od co najmniej 25 lat. Polska posiada odpowiednie warunki rozwoju produkcji 
produktów tradycyjnych i ekologicznych wysokiej jakości, m.in. ze względu na duże obszary 
nieskażonego środowiska, stosunkowo małe uprzemysłowienie i chemizację rolnictwa itp.

31 G. Russak, M. Hutnikiewicz, op. cit., s. 84.
32 http://produktyregionalne.pl [5.10.2015].
33 Z. Kruczek, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków 2005, s. 45.
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W UE powstał system prawnej ochrony produktów tradycyjnych oraz regionalnych, 
wdrożono także regulacje prawne dotyczące skutecznej promocji żywności wytwarzanej 
metodami tradycyjnymi przy użyciu lokalnych surowców. Producenci w poszczególnych 
państwach członkowskich mogą się ubiegać o wpisanie produktów tradycyjnych na Listę 
Produktów Tradycyjnych LPT, które jest swego rodzaju nobilitacją i formą ich promocji. 

Oryginalne oferty kuchni regionalnych i produkty tradycyjne są też wykorzystywane 
w promocji oraz budowaniu tożsamości poszczególnych regionów turystycznych. Promocja 
produktów tradycyjnych i kuchni regionalnych pełni ważną rolę w popularyzacji i pielę-
gnowaniu dziedzictwa kulinarnego, które jest integralną częścią dziedzictwa kulturowego 
regionów i państw.

Promocja produktów i kuchni regionalnych posiada swoją specyfikę w porównaniu 
z promocją realizowanej przez korporacje przemysłowe i usługowe (bankowe, handlowe, 
ubezpieczeniowe). Specyfika ta wynika z kilu przyczyn, m.in. ze specyfiki gospodarstw 
rolnych jako wytwórców produktów tradycyjnych, z ich zasobów kapitałowych, ze specyfiki 
samych produktów tradycyjnych i kuchni regionalnych itp.

W promocji produktów tradycyjnych i kuchni regionalnych wykorzystuje się różne 
formy/instrumenty promocji: opakowanie, reklamę, promocję osobistą, public relations, 
promocję sprzedaży itp. W promocji analizowanych produktów ważną, a nawet dominującą 
rolę odgrywają różnego rodzaju lokalne i regionalne imprezy folklorystyczne, festiwale, 
festyny, konkursy, dożynki oraz targi turystyczne. 

Konkursy na potrawy, napoje i wypieki regionalne, przyrządzane według tradycyjnych 
receptur, są relatywnie nowym trendem w promocji regionalnego dziedzictwa kulinarne-
go. Jeszcze inną, również stosunkowo nową formą promocji kuchni regionalnych jest 
organizacja i promowanie wojewódzkich sieci gospód serwujących potrawy regionalne. 

Ważną okazją do skutecznych działań promujących regiony turystyczne stały się dni 
miast, wsi oraz gmin. Wydarzenia te są areną prezentowania dziedzictwa kulturowego 
i integralnie związanego z nim dziedzictwa kulinarnego.

Rozwój i doskonalenie promocji produktów oraz kuchni regionalnych jest sposobem 
zachowania dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego. Dziedzictwo kulinarne poszcze-
gólnych regionów należy podtrzymywać i pielęgnować, by nie zaginęło, gdyż oznaczałoby 
to utratę jakiejś cząstki tożsamości narodowej.
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Streszczenie 

Produkty tradycyjne oraz oferty kuchni regionalnych są ważną przesłanką podejmowania decyzji 
przez miliony turystów o kierunkach podróży turystycznych. Produkty tradycyjne to takie, których 
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jakość lub wyjątkowe cechy wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Produkty tra-
dycyjne oraz potrawy i napoje są ważnym elementem dziedzictwa kulinarnego poszczególnych 
miejscowości i regionów turystycznych. Promocja produktów i kuchni regionalnych pełni ważną 
rolę w popularyzacji i pielęgnowaniu dziedzictwa kulinarnego. W promocji produktów tradycyj-
nych i kuchni regionalnych, oprócz podstawowych, ważną rolę odgrywają uzupełniające formy 
promocji, takie jak: lokalne i regionalne imprezy folklorystyczne, festiwale, festyny, konkursy, 
dożynki, targi turystyczne oraz dni miast i wsi.

Słowa kluczowe: turystyka, produkty regionalne, kuchnia tradycyjna, promocja 

Abstract

Traditional products and offers of regional cuisine are important decision-making information for 
millions of tourists in choosing directions of tourist destination. Traditional products are those 
whose quality and unique characteristics are resulting from the use of traditional methods of 
production. Traditional products and food and drinks are an important part of the culinary heritage 
of individual towns and tourist areas. Promotion of products and regional cuisine plays an impor-
tant role in popularizing and nurturing culinary heritage. In promotion of traditional and regional 
cuisine, in addition to basic promotion instruments, important role is played by complementary 
forms of promotion, such as local and regional folklore events, festivals, fairs, competitions, 
harvest festivals, fairs and days of towns and villages.

Keywords: tourism, local products, traditional cuisine, promotion
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turystyKa winiarsKa w polsce

WINE TOURISm IN POLAND

Wstęp

Turystyka winiarska (enoturystyka), zwłaszcza w Europie, jest coraz bardziej popular-
nym sposobem spędzania wolnego czasu. Dla osób praktykujących tę odmianę turystyki 
kulinarnej jest to atrakcyjny element stylu życia i swoisty wyznacznik pozycji społecznej. 
Enoturyści odnajdują przyjemność w podróżowaniu szlakiem winnic i wzbogacaniu swojej 
wiedzy kulinarnej i geograficznej dzięki kosztowaniu lokalnych win, próbowaniu specjałów 
miejscowej kuchni oraz poznawaniu ludzi i miejsc związanych z winem. Jednym z waż-
nych atrybutów regionów, w których turystyka winiarska odgrywa dużą rolę, jest uznana 
tradycja winiarska i licząca się lokalna produkcja wina. Przy tym założeniu pisanie o tu-
rystyce winiarskiej w Polsce może się wydawać żartem. Czy w kraju, w którym (jak się 
sądzi) klimat nie pozwala na uprawę winorośli, o lokalnej tradycji winiarskiej niewiele osób 
słyszało cokolwiek, a spożycie wina jest niewielkie, może istnieć enoturystyka nastawiona 
na odwiedzanie miejsc uprawy winorośli i produkcji wina? Okazuje się, że można na to 
i podobne pytania odpowiedzieć twierdząco.

Początki winiarstwa w Polsce

Uprawę winorośli (łac. Vitis vinifera) i produkcję wina zapoczątkowano na ziemiach 
Polski1 w średniowieczu. Ten okres względnego spokoju politycznego, cechujący się 
klimatem łagodnym2, sprzyjał ekspansji osadnictwa, rozwojowi rolnictwa i rozszerzaniu 
zasięgu upraw. Było to wspólne dzieło benedyktynów, cystersów i dominikanów. Zakła-
dane klasztory (X–XIII w.) promieniowały innowacjami. Opactwa stawały się ważnymi 
ośrodkami kultywującymi i upowszechniającymi kulturę, osiągnięcia nauki i medycyny, 
wprowadzającymi postęp w rzemiośle i rolnictwie. Zakonnicy rozwijali przy klasztorach 
ogrodnictwo i sadownictwo, w tym również uprawę winorośli, a ponadto hodowlę owiec 

1 W tym opracowaniu przyjęto, że ziemie Polski to ziemie, które niezależnie od okresu w historii powszechnej 
znajdują się na terytorium dzisiejszej Polski. 
2 To okres tzw. średniowiecznego optimum klimatycznego, odnotowanego praktycznie na całej półkuli północnej 
między IX a XV w.
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i innych zwierząt (m.in. ryb), rzemiosło (wytwarzanie rozmaitych narzędzi do pracy) i pro-
dukcję wina w celach liturgicznych i konsumpcyjnych3.

Trudno dziś precyzyjnie odtworzyć zasięg uprawy winorośli na ziemiach Polski w śre-
dniowieczu. Pewne jest, że winnice zakładano na dobrze nasłonecznionych, ciepłych 
zboczach dolin rzek i wygrzanych słońcem stokach wzgórz u stóp klasztorów i zamków, 
do których najczęściej należały. Najwięcej winnic znajdowało się w południowej Polsce: 
na przedgórzu Karpat, Wyżynie Małopolskiej – tu za sprawą benedyktynów tynieckich 
i dominikanów4, oraz na Śląsku wzdłuż odwiecznych szlaków handlowych. Liczne winni-
ce założono także w dolinie Wisły (Sandomierz, Czersk), aż po Płock (łac. sedes regni 
principales civitate Plocensi)5 i Toruń (łac. Torunium) na północy, a także w dolinie Warty 
(Poznań). Dalej na zachodzie, w dolinie Odry, w okolicach dzisiejszej Zielonej Góry 
(ówczesna czes. Zelená Hora i niem. Grünberg in Schlesien). Uprawę winorośli, oprócz 
zakonników, rozwijali też osadnicy z zachodniej Europy, głównie z Flandrii i Niemiec. 
Wielki wpływ na rozwój winnic w tym regionie wywarli piastowscy władcy Dolnego Śląska, 
zwłaszcza Henryk IX – tytułowany księciem zielonogórskim6. O zasięgu uprawy winorośli 
oraz istnieniu tradycji winiarskich mogą świadczyć nazwy miejscowości o średniowiecznym 
rodowodzie, nawiązujące do wina (np. Winna Góra, Winnica) i/lub ich herby – w Polsce 
są ich dziesiątki.

rozkwit winiarstwa 

Spożywanie miejscowych win stopniowo upowszechniało się – wino trafiało już nie tylko 
na stoły możnowładców i do ich piwnic, ale także do karczm przy głównych traktach. Wino 
było też przedmiotem intratnego eksportu, zwłaszcza do krajów skandynawskich, gdzie 
uprawa winorośli nie była możliwa. Obok przyklasztornych plantacji, często wydzierżawia-
nych osobom prywatnym (mieszczanom, kupcom), zaczęły powstawać coraz liczniejsze 
winnice świeckie, a przywileje królewskie, nadające prawo do produkcji wina i handlu 
nim7, dodatkowo sprzyjały rozwojowi plantacji winorośli. W XIV w. – apogeum rozwoju 
uprawy winorośli – wino wytwarzano w Krakowie, Lublinie, Sandomierzu, Płocku, Toruniu, 

3 Niewykluczone, że do rozwoju winnic i winiarstwa w Polsce przyczyniał się także fatalny stan dróg i wynikające 
stąd wysokie koszty dowiezienia wina z zagranicy – B. Keres, Zarys dziejów winiarstwa zielonogórskiego, Wyd. 
Poznańskie, Poznań–Zielona Góra 1966, s. 20. 
4 Pierwszą winnicę w Sandomierzu założyli prawdopodobnie w 1226 r. dominikanie, którzy wytwarzali wino litur-
giczne. Już w 1238 r. Leszek Czarny nadał im przywilej sprzedaży wina gronowego w całej Europie. Wino z tego 
rejonu, dzięki przebiegającym przez Sandomierz szlakom handlowym, znane było również w innych częściach 
Polski – http://www.ogrodinfo.pl/ [18.01.2013].
5 Królewskie miasto Płock.
6 A. Toczewski, Zielonogórskie Winobrania, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 
2005, s. 5. 
7 Kazimierz Wielki, potwierdzając dokument lokacyjny dla Biecza (1363 r.), zezwolił miastu zbudować dwie 
piwnice na wino przeznaczone dla detalicznego handlu (duo cellaria pro vino propinando) – F. Piekosiński, 
Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 3, Wyd. Komisji Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków 
1887, s. 161–162, [cyt. za:] T. Ślawski, Biecz i Gorlice. Ośrodki handlu winem od XIV w. do XVIII w., Towarzystwo 
Kulturalne Biecza i Regionu, Biecz 2001.
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Poznaniu, Zielonej Górze i kilku miejscowościach na Śląsku8. Wino stawało się w Polsce 
napojem konsumpcyjnym, produktem coraz bardziej pożądanym, o dużej wartości han-
dlowej, konkurującym z miodami, piwem i okowitą.

upadek tradycji winiarskich

Tradycje uprawy winorośli, produkcji wina i jego konsumpcji były już w Polsce dobrze 
ugruntowane, gdy w XVI w. sprzyjający uprawom klimat uległ stopniowo pogorszeniu. 
Nastała mała epoka lodowa (ang. Little Ice Age) – długotrwałe z punktu widzenia życia 
ludzkiego – ochłodzenie klimatu trwające w Europie (także w innych regionach) ponad 
300 lat (1570–1900). Mała epoka lodowa wywarła ogromny wpływ na gospodarkę i cywili-
zację, szczególnie na półkuli północnej. Z powodu chłodów skurczył się zasięg niektórych 
upraw, w tym roślin żywieniowych, a zakładanie w Polsce nowych plantacji winorośli i pie-
lęgnowanie starych stawało się znacznie mniej opłacalne. Zbiory winogron były mniejsze, 
a wytwarzane z nich wino bywało nazbyt kwaśne, gorzkie i zdecydowanie mniej smaczne 
od win, które zaczęły być przywożone z południa Europy. Do mroźnych zim, po których 
następowały chłodne i deszczowe lata, doszły w XVII w. długotrwałe wojny pustoszące 
kraj. Tradycja uprawy winorośli i wytwarzania wina w Polsce zdawała się upadać, jednak 
nie zmniejszało się zapotrzebowanie na wino.

Intratny import 

Substytutem dla krajowym win stały się wina importowane, przede wszystkim z Węgier 
(w mniejszych ilościach sprowadzano wina pochodzące z innych krajów, głównie z basenu 
Morza Śródziemnego). Regionem ich pochodzenia były wulkaniczne Góry Tokajsko-Slań-
skie (słow. Slanské vrchy, węg. Eperjes-Tokaji-hegység) na północy Wielkiej Niziny Wę-
gierskiej, z górą Tokaj (węg. Tokaji-hegy)9. Polska szybko stała się głównym rynkiem zbytu 
dla win węgierskich, zwłaszcza tokaju (węgrzyna – węg. tokaji szamorodni)10, a ich podaż 
z trudem nadążała za rosnącym popytem. Złoty okres dla węgrzyna nastąpił w wiekach 
XVI i XVII. Wino z tego regionu, z racji swej jakości i dzięki monopolowi polskich kupców, 
którzy przez stulecia wywieźli stamtąd miliony beczek wina, przyczyniło się zarówno do 
rozwoju produkcji tokaju na Węgrzech11, jak i do podtrzymania i utrwalenia istniejącej już 
od wieków kultury wina w Polsce.

Tradycje wytwarzania wina, umiejętność jego przechowywania i pielęgnacji były w XVI–
XVII-wiecznej Polsce tak silne, że świeże wino przywiezione z Węgier dopiero tu, po 
północnej stronie Karpat, składowane w beczkach w chłodnych piwnicach Jarosławia, 

8 B. Lubański., Tradycje winiarskie w Zielonej Górze i okolicach, [w:] Edukacyjny dialog na szlaku winnych 
wzgórz, red. P. Kuleczka, Klub PTTK Edukacji Krajoznawczej i Regionalizmu przy PWSZ w Sulechowie,  
Sulechów 2009, s. 122.
9 U podnóża góry Tokaj leży miasto Tokaj i tokajski region winiarski. 
10 Nazwa wywodzona z języka polskiego: „sam się rodzi”, „samorodny”.
11 Dziś jest to tokajski region winiarski (węg. Tokaj-hegyaljai borvidék).
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Biecza, Sandomierza i Krakowa (także wielu innych miast), dzięki staraniom winiarzy 
nabierało właściwego dobremu węgrzynowi smaku i aromatu. Dzisiaj te piwnice – dawne 
składy win oraz zachowane beczki są ważnymi punktami na szlakach enoturystycznych 
Polski. Wyrazem uznania dla kunsztu dawnych rzemieślników było znane ówczesnym 
powiedzenie sławiące dobre wino, czyli takie, które „na Węgrzech się rodziło a w Polsce 
było edukowane, kształtowane” (łac. in Hungariae natum, in Poloniae educatum)12.

upadek i renesans 

Druga wojna światowa spowodowała niemal całkowity upadek winiarstwa na ziemiach 
Polski, a okres powojenny dopełnił dzieła zniszczenia. W wyniku zmiany przebiegu granic, 
tereny upraw winorośli na Kresach Wschodnich znalazły się na Ukrainie, a w Rzeczypo-
spolitej – znane od wieków tereny winiarskie w okolicach Zielonej Góry. Innych większych 
obszarów uprawy winorośli na ziemiach Polski nie było. Tradycja winiarska jednak nie 
zanikła. Zostały też dokumenty (przywileje, nadania), nazwy miejscowości związanych 
z uprawą winorośli i handlem winem, pamięć o szlakach, którymi wino transportowano, 
i piwnice, w których je przechowywano – dziś to najcenniejsze skarby dla rozwijającej 
się enoturystyki. 

Ostatnie 25 lat przyniosło Polsce zmiany we wszystkich sferach życia. Pojawiła się 
wśród nich – nie wiadomo dokładnie kiedy ani w jaki sposób – turystyka winiarska. Jej 
powstanie i rozwój były raczej spowodowane współoddziaływaniem wielu czynników 
bądź współwystępowaniem różnych uwarunkowań i korzystnych zbiegów okoliczności, 
niż działaniem jakiegoś jednego, konkretnego czynnika lub realizacją konkretnych pla-
nów rozwoju regionalnego. Na pewno ogromną rolę odegrało tu otwarcie się Polski na 
świat i przystąpienie do Unii Europejskiej, które sprzyjały lawinowemu wzrostowi liczby 
turystycznych wyjazdów za granicę, przyjazdów do Polski cudzoziemców, pojawieniu 
się nowych towarów na półkach sklepów, w tym importowanych win, w dużym wyborze. 
Wraz z rozwojem turystyki, w tym podróży do krajów basenu Morza Śródziemnego, 
wino stawało się coraz bardziej modne, podobnie jak śródziemnomorska kuchnia i śród-
ziemnomorski styl życia, których jest elementem. Po prostu dla wina nastał w Polsce 
dobry klimat, a w bogacącym się społeczeństwie zaczęto je uważać za trunek bardziej 
wykwintny od np. piwa13.

Rosnące zainteresowanie winem rychło znalazło odbicie w statystykach. Wzrost jego 
spożycia w Polsce stał się faktem. W 2001 r. Polacy wypili około 50 mln litrów win gro-
nowych, w 2010 – 85 mln litrów, dwa lata później spożycie wina wyniosło już do 100 mln 
litrów, co daje średnie tempo wzrostu spożycia o 5–6% rocznie, a szacunki Euromonitor 
International na 2017 rok mówią już o 140 mln litrów14.

12 http://magazynwino.pl/Artykul/551/hungariae-natum-poloniae-educatum [20.10.2015].
13 Z danych CBOS (2010) wynika, że wino preferują mieszkańcy największych aglomeracji, a spośród grup 
zawodowych przede wszystkim kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla oraz prywatni przedsiębiorcy 
– M. Miłosz, Spożycie alkoholu w Polsce, http://forsal.pl/artykuły/.html [12.02.2014].
14 http://www.egospodarka.pl [14.02.2014].
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Innym przejawem wzrostu zainteresowania winem stał się rozwój uprawy winorośli 
w Polsce i powrót do wytwarzania wina gronowego. W 2012 roku według Agencji Rynku 
Rolnego winnice zajmowały w Polsce już około 500 ha, ich liczba sięgała 400, a produkcja 
wina szacowana na sezon 2013/2014 miała wynieść około 150 tys. litrów15. Do rozwoju 
winiarstwa w Polsce przyczyniły się też zmiany przepisów prawnych w latach 2008 i 2011, 
wcześniej mocno ograniczających produkcję i obrót winem. Dziś lokalne wina trafiają do 
sklepów i stają się przedmiotem handlu (Święto Wina w Janowcu – maj).

Czynnikiem sprzyjającym odradzaniu się winiarstwa i rozwojowi krajowej enoturystyki, 
zupełnie niezależnym od zmian politycznych i mody, stało się obserwowane od kilkudzie-
sięciu lat globalne ocieplenie klimatu (ang. Global Warming), już dziś przypominające 
średniowieczne optimum klimatyczne, kiedy to uprawa winorośli pojawiła się Polsce. Klimat 
zaczyna w istotny sposób sprzyjać uprawie winorośli w Polsce i daje szanse powrotu do 
liczącej się przecież tradycji winiarstwa.

Obszary, na których obecnie zakładane są plantacje winorośli, pokrywają się z daw-
nymi obszarami upraw, nierzadko mającymi korzenie średniowieczne. W wielu miejscach 
(okolice Sandomierza, Krakowa) odnaleziono ślady starych winnic, a nawet zdziczałe 
krzewy winorośli. Ważnym obszarem uprawy winorośli są okolice Zielonej Góry. Jeszcze 
w początkach XX w. winnice zajmowały tam 2,5 tys. hektarów, a na okolicznych polach 
do dziś można spotkać stare krzewy tak zacnych odmian, jak: Pinot Noir, Traminer, Pinot 
Gris czy Karmazyn (Tauberschwarz). Znana winnica „Miłosz” szczyci się szlachetnymi 
winami z tych starych odmian winogron, uprawianych tutaj co najmniej od XVI w. Szan-
se na odtworzenie „winnych krajobrazów” rosną, tym bardziej że wyhodowano nowe 
odmiany winnych krzewów, dobrze dostosowane do kaprysów aury właściwej klimatowi 
umiarkowanemu. 

Wzrost spożycia wina, rozwój plantacji winorośli i wytwarzanie polskich win to nie 
jedyne – choć może najłatwiej zauważalne – elementy świadczące o głębokich zmianach 
w upodobaniach i zainteresowaniach kulinarnych Polaków. Poza tym na rynku pojawiły 
się liczne publikacje: albumy, podręczniki, popularne i profesjonalne czasopisma doty-
czące wina, a ponadto różne szkolenia winiarskie prowadzone przez wykształconych 
za granicą sommelierów, imprezy wystawienniczo-degustacyjne, a także, w niespe-
cjalistycznych czasopismach czy sklepach, działy poświęcone winu i/lub akcesoriom 
winiarskim. To wszystko świadczy, że notowania wina w rankingu upodobań Polaków 
rosną. Proporcjonalnie do liczby winnic i smakoszy wina przybywa w Polsce miłośników 
enoturystyki, zgodnie z tezą Donalda Getz’a: „First came the wine, then came the wine 
consumer, and then the wine tourist”16.

15 http://magazynwino.pl/Artykul/2439/tropem-polskich-win [20.10.2015]. Trzeba jednak pamiętać, że statystyki 
uwzględniają tylko tych producentów, którzy spełniają wymogi stawiane przez prawo i mogą sprzedawać swoje 
wyroby. Oprócz nich istnieją setki innych małych winnic, nigdzie niezarejestrowanych. Ze względów formalnych 
nie można w nich kupić wina, ale można go spróbować w czasie zwiedzania winnicy – jako turysta.
16 Najpierw pojawiło się wino, potem przybył konsument wina, a następnie nastała turystyka winiarska [tłum. red.] 
– D. Getz, Explore Wine Tourism: Management, Development and Destinations, Tourism dynamics, Cognizant 
Communication Corporation, New York 2000.
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Początki enoturystyki w Polsce 

Początki enoturystycznych doświadczeń Polaków były skromne – to raczej przypadko-
we niż planowane wizyty w winnicach i zwiedzanie wytwórni win, które stanowiły atrakcyjne 
urozmaicenie wypoczynkowych wyjazdów turystycznych za granicę. Stopniowo jednak 
zwiedzanie winnic i degustacje wina na Słowacji, w Austrii, na Węgrzech, we Włoszech, 
w Hiszpanii i we Francji stały się celem samym w sobie, nawet wyjazdy do tak odległych 
krajów, jak Australia, Republika Południowej Afryki, Argentyna i Chile. Współcześnie propo-
zycje enoturystyczne w ofertach biur podróży goszczą na stałe i jest ich wiele. W 2011 r. tę 
formę wypoczynku za granicą, w postaci zorganizowanej przez biura podróży, wybrało 1–2 
tys. Polaków17. Prawdopodobnie wielokrotnie więcej osób robiło to na własną rękę – bez 
pośrednictwa biur podróży. Ale i polskie winnice też zaczęły być odwiedzane przez gości.

W Polsce enoturystyka łączona jest zwykle z agroturystyką – gospodarstwa z winnicą, 
własnym winem, gdzie uprawa winorośli i wytwarzane z nich wino – z jednej strony to jedna 
z dodatkowych atrakcji, mających skłonić turystę do wyboru konkretnej oferty. Z drugiej 
strony dla winiarza jest to szansa na bezpośrednią sprzedaż swojego wina, możliwość 
dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z gośćmi, na szerzenie wśród nich zamiłowania 
do wina – „zarażanie” ich swoją pasją do szlachetnych trunków. 

Miejsca, w których można się poczuć w Polsce enoturystą, są bardzo różne – od 
najtańszych, niewielkich winnic, gdzie degustacje odbywają się w warunkach niemal po-
lowych, po okazałe budynki (wręcz pałace) z restauracją, hotelem, spa, stadniną, a nawet 
własnym wyciągiem narciarskim dla zamożniejszych i bardziej wymagających klientów. 
Większość winiarzy stopniowo wzbogaca wyposażenie/zagospodarowanie swojej posia-
dłości dla celów enoturystycznych (budują altany, piwnice, sale degustacyjne, miejsca 
noclegowe, np. w postaci Bed & Breakfast) oraz poszerza ofertę – poza zwiedzaniem 
winnicy i degustacją wprowadza szkolenia i kursy, oferuje sprzedaż sadzonek winorośli, 
proponuje inne atrakcje na terenie swojego gospodarstwa (pasieka, ogródki ziołowe, bo-
iska, przejażdżki konne, wypożyczanie rowerów) lub poza nim (wycieczki do ciekawych 
miejsc – architektura, skałki, obserwowanie ptaków) albo ma takie plany.

Szlaki winiarskie w Polsce

W Polsce istnieje kilka szlaków winiarskich poprowadzonych w regionach turystycznych 
(na ogół agroturystycznych), znanych od dziesięcioleci także z innych niż wino atrakcji 
antropogenicznych i przyrodniczych. Najbardziej znanym regionem winiarskim są okolice 
Zielonej Góry, o długich tradycjach, sięgających XII w. 

Lubuski Szlak Wina i Miodu należy do najstarszych i najbardziej znanych. W Zielonej 
Górze święta wina i wydarzenia związane z winobraniem przetrwały przez cały okres 
powojenny (socjalizmu). Po 1989 r. nastąpił rozwój zarówno uprawy winorośli, jak i pro-
dukcji wina, dołączając do tradycyjnej na tym terenie hodowli pszczół i produkcji miodu. 

17 http://www.wiadomosciturystyczne.pl/ [12.02.2014].
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Na winnym szlaku możemy dziś odwiedzić – poza winnicami – także park etnograficzny 
i Muzeum Wina. Muzeum istnieje od 2006 r., w 2013 r. odwiedziło je 26 705 turystów – 
niektórzy zapewne przypadkowo, lecz inni intencjonalnie, jako enoturyści18. 

Inny znany szlak wina – Sandomierski Szlak Winiarski – powstał w wyniku współ-
pracy producentów jabłek, którzy są stowarzyszeni w ramach Sandomierskiego Szlaku 
Jabłkowego, oraz miłośników uprawy winorośli i produkcji wina. Obie grupy wykorzystują 
unikatowe warunki klimatyczne, które oferuje dolina Wisły w swoim biegu przez wyżyny 
południowej Polski (od Kotliny Sandomierskiej po Płaskowyż Nałęczowski). Obecnie San-
domierski Szlak Winiarski ma około 60 km i obejmuje sześć winnic, których właściciele 
przyjmują turystów (kilkanaście tysięcy rocznie – wg Świętokrzyskiej Izby Rolniczej)19 
i oferują własne wina do degustacji.

Winnice można odwiedzać i delektować się lokalnymi winami również w Małopol-
skim Przełomie Wisły, np. w okolicy Kazimierza Dolnego, Opola Lubelskiego, Podgórza 
i w Bronowicach. Atrakcją dla enoturystów jest Święto Wina, odbywające się w ruinach 
zamku w Janowcu nad Wisłą.

Na Podkarpackim Szlaku Winnic jest ponad 150 plantacji winogron o łącznej powierzch-
ni około 100 hektarów. Aż 60 z nich przyjmuje enoturystów. Najwięcej winnic koncentruje 
się wokół Jasła i Rzeszowa. Można je znaleźć także w okolicach Dębicy i Jarosławia. 
Uprawiane są tam głównie odmiany: Aurora, Jutrzenka, Muscat Odeski, Sibera i Seywal 
Blanc, wykorzystywane do produkcji win białych, oraz Rondo i Regent – na wina czer-
wone. Uprawiane odmiany winorośli dały nazwy miejscowym winom, gdyż tak ustalili ich 
producenci. Nazwy własne nadają tzw. kupażom, czyli winom powstałym z mieszania 
win różnych odmian. Winiarze Podkarpacia realizują różne strategie – zainteresowani 
enoturystami zakładają niewielkie plantacje w pobliżu pensjonatu, restauracji lub pokoi 
gościnnych (kwater turystycznych), aby przyciągnąć więcej turystów ofertą bogatszą niż 
konkurencja. Zdarzają się też prawdziwi pasjonaci winiarstwa, chociaż winna przygoda 
w Polsce to dopiero początki. Do uzyskania dobrych rezultatów potrzeba czasu, cierpli-
wości i odporności na niepowodzenia.

Podsumowanie 

Historia uprawy winorośli, wytwarzania wina i jego spożywania w Polsce jest dłuższa, 
niż powszechnie się przypuszcza. Nieco krótsza jest historia handlu winem (szlaki winne), 
jego składowania (składy winne) i dojrzewania. Tradycje winiarskie w Polsce sięgają bez 
mała tysiąca lat – to dobra podstawa dla rozwijającego się zainteresowania winem, uprawą 
winorośli (której coraz bardziej sprzyja ocieplający się klimat) i turystyką winiarską. Enotu-
rystyka praktykowana przez Polaków za granicą i w Polsce pojawiła się wraz z rozwojem 

18 Informacja uzyskana od p. Arkadiusza Cincio z Działu Winiarskiego Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 
w lutym 2013 r.
19 http://www.ogrodinfo.pl/aktualnosci/rosliny-jagodowe/dobry-rok-dla-sandomierskiego-szlaku-winiarskiego 
[18.01.2013].
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turystyki, w tym coraz liczniejszych podróży do krajów basenu Morza Śródziemnego, gdzie 
spożywanie wina jest elementem kultury kulinarnej. W Polsce wino zaczyna się stawać 
coraz bardziej modne, podobnie jak śródziemnomorska kuchnia i śródziemnomorski styl 
życia, których jest elementem. Dla wina nastał w Polsce dobry klimat, a tam, gdzie jest 
wino (przypomnijmy myśl Donalda Getza), są jego konsumenci, a z czasem pojawia się 
turystyka winiarska. Polska przeżywa ten właśnie okres. 

Właściciele winnic, zwłaszcza ci zaangażowani w przyjmowanie enoturystów, to najczę-
ściej amatorzy, ale jednocześnie osoby zafascynowane uprawą winorośli i wytwarzaniem 
wina. Są oni świadomi, jak trudno jest zdobywać klientów, uzyskiwać środki na rozwijanie 
działalności czy jakiekolwiek wsparcie ze strony lokalnych władz administracyjnych lub 
ośrodków badawczych. Dlatego też chętnie zrzeszają się w różne lokalne i regionalne 
stowarzyszenia winiarzy. Jednym z najczęściej deklarowanych celów tych organizacji 
jest pragnienie ukazania Polakom uroków i tajemnic wina, przyjemności jego spożywania 
i przypominanie o tysiącu lat tradycji winiarskich w Polsce. Służą temu liczne promocje 
win krajowych, oswajanie z technikami uprawy i wytwarzania wina, promocja turystyki 
winiarskiej. Ogromną rolę odgrywają działania w kierunku odrodzenia uprawy winorośli 
i produkcji win gronowych w regionach z dawnymi tradycjami winiarskimi.

Produkcja wina w Polsce z pewnością nie zagrozi jego tradycyjnym wytwórcom w kra-
jach Unii Europejskiej. Nie zagrozi też ani enoturystycznym krajom Europy, ani tym na 
innych kontynentach. Polska ma jednak szanse na wytwarzanie dobrych win regionalnych, 
a enoturystyka może się stać miłym uzupełnieniem turystyki na obszarach wiejskich 
w wielu regionach Polski. Aby odnieść sukces, turystyka winiarska powinna być częścią 
szerszej oferty turystycznej, obejmującej miejscowe walory przyrodnicze, zabytki kultury 
materialnej, miejscowe obyczaje, wydarzenia kulturalne i handlowe oraz miejscową (re-
gionalną) kuchnię.
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Streszczenie

W artykule zwrócono uwagę na trzy elementy, które złożyły się na rozwój turystyki winiarskiej 
w Polsce. Pierwszym jest historia uprawy winorośli, wytwarzania wina, handlu nim oraz składowa-
nia i dojrzewania win w Polsce. Świadectwa tych działań są elementami dziedzictwa kulturowego, 
do których nawiązują współcześni winiarze i rodząca się enoturystyka. Drugim elementem jest 
ocieplenie klimatu, które sprzyja powrotowi winorośli w miejsca, w których niegdyś ją w Polsce 
uprawiano. Zainteresowaniu uprawą winorośli i wytwarzaniem wina towarzyszy wzrost spożycia 
wina w Polsce, wynikający m.in. z wyjazdów enoturystycznych do krajów, w których mają one 
długą historię. Przyczynia się do tego moda na kuchnię śródziemnomorską, której wino jest nie-
odłącznym składnikiem – to trzeci element. Mimo iż Polska nie stanie się potęgą enoturystyczną, 
to turystyka winiarska może się przyczynić do rozwoju lokalnego. Aby odnieść sukces, powinna 
być częścią szerokiej oferty turystycznej.

Słowa kluczowe: Polska, turystyka winiarska (enoturystyka), szlaki winiarskie, dziedzictwo 
kulturowe 

Abstract

The article focuses on three issues that contributed to the development of wine tourism in Po-
land. The first is the history of viticulture, winemaking, its trade and the storage and maturation 
of wines in Poland. Certificates of these actions are part of the cultural heritage, to which refers 
contemporary winemakers and an emerging enotourism. The second issue is global warming, 
which favors return of vineyards in places where once it was cultivated in Poland. Interest in 
viticulture and wine production is accompanied by an increase in wine consumption in Poland, 
due touristic trips to countries where enotourism have a long history. This is accompanied by 
the fashion of the Mediterranean kitchen, where wine is an integral component – that’s the 
third issue. Although Poland will not become a power in an enotourism, but a wine tourism can 
contribute to the local development. To achieve success, enotourism should be a part of broad 
touristic offer.

Keywords: Poland, wine tourism, wine route, cultural heritage
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wyKorzystanie stewii do Kształtowania 
innowacyjnego wyrobu cuKierniczego o obniżonej 
zawartości cuKru

USE Of STEvIA fOR CREATION AN INNOvATIvE CONfECTIONERY 
PRODUCT WITh REDUCED SUgAR

Wstęp

Zmieniający się tryb życia i warunki ekonomiczne, wzrost świadomości żywieniowej 
społeczeństwa oraz nowe zalecenia dotyczące właściwego odżywiania mają wpływ na 
zmiany w sposobie odżywiania konsumentów. Prowadzi to coraz częściej do zmian składu 
wyrobów. Produkty wytwarzane tradycyjnymi metodami, często wysokokaloryczne, za-
stępowane są przez nowe, pożądane z żywieniowego punktu widzenia. W wyrobach tych 
zmienia się wartość żywieniowa, przy zachowaniu atrakcyjnego wyglądu oraz walorów 
smakowych i zapachowych. 

Jednym ze sposobów na redukcję kaloryczności wyrobów jest obniżenie w nich 
zawartości tłuszczów i cukrów poprzez ograniczenie lub zastąpienie wysokokalorycz-
nych surowców tymi o niższej kaloryczności. Na rynku żywnościowym istnieje duża 
różnorodność zamienników cukrów, zarówno naturalnych, jak i sztucznych substancji. 
Jednak konsumenci podchodzą do sztucznych substancji słodzących z pewną dozą 
ostrożności, co często wynika z dość kontrowersyjnego wpływu tych substancji na zdro-
wie. Dlatego dobrym rozwiązaniem są naturalne środki słodzące, które są bezpieczne 
dla konsumentów.

Celem niniejszego opracowania była ocena możliwości wykorzystania preparatu stewii 
do częściowego zastąpienia cukru (sacharozy) w wybranym wyrobie cukierniczym (babce 
ucieranej). Do realizacji tego celu wykorzystano literaturę przedmiotu oraz przeprowadzono 
badania technologiczne.
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Cukier (sacharoza) i jego technologiczna rola

Najpopularniejszym środkiem słodzącym jest sacharoza. Cukier (sacharoza) pełni 
wiele technologicznych ról w produkcji żywności. Są to:

 – kształtowanie smaku słodkiego wyrobu spożywczego;
 – nadawanie tekstury;
 – utrudnianie dyfuzji lotnych związków smakowych oraz zapachowych, co stabilizuje 

i chroni przed utlenianiem;
 – obniżanie aktywności wody (w stężeniu powyżej 65% hamowanie rozwoju drożdży, 

a pleśni – w stężeniu powyżej 85%); 
 – przedłużanie trwałości wyrobów; 
 – hamowanie procesu denaturacji białek; 
 – utrzymywanie odpowiedniego poziomu zawartości wody; 
 – stabilizowanie barwy i aromatu; 
 – zwiększanie plastyczności ciasta w przypadku wyrobów ciastkarskich; 
 – umożliwienie wprowadzenia składników smakowych i zapachowych; 
 – stanowienie pożywki dla drożdży w procesach fermentacyjnych;
 – wytwarzanie karmelu1.

Sacharoza i produkty z jej udziałem charakteryzują się szybkim wchłanianiem gluko-
zy. Nieumiarkowane ich spożycie może powodować przyrost masy ciała i występowanie 
zespołu metabolicznego. Zwiększają ryzyko wystąpienia cukrzycy, otyłości i próchnicy 
zębów, dlatego też coraz częściej są zastępowane przez inne produkty, np. substancje 
intensywnie słodzące2 w celu ograniczenia wartości energetycznej produktów. 

Substancje silnie słodzące jako zamienniki cukru

Środki intensywnie słodzące to substancje o różnym składzie chemicznym, naturalne 
i syntetyczne, których struktura przestrzenna powoduje silne oddziaływanie na receptory 
smaku słodkiego. Charakteryzują się one wysokim, kilkadziesiąt lub kilka tysięcy razy 
wyższym stopniem intensywności słodyczy w porównaniu z sacharozą, dlatego są stoso-
wane w niewielkich ilościach (tabela 1)3. Poza kilkoma wyjątkami, np. aspartam (4 kcal/g), 

1 K. Miśkiewicz, J. Rosicka-Kaczmarek, E. Nebesny, Substancje słodzące w produktach spożywczych, „Przemysł 
Piekarski i Cukierniczy” 2012, t. 60, nr 2, s. 58–59; K. Świąder, B. Waszkiewicz-Robak, F. Świderski, Substancje 
intensywnie słodzące w żywności, „Przemysł Spożywczy, 2011”, t. 65, nr 5, s. 32–35; B. Waszkiewicz-Robak, 
Substancje słodzące, [w:] Żywność wygodna i funkcjonalna, red. F. Świderski, WNT, Warszawa 2006, s. 91–107.
2 K. Świąder, B. Waszkiewicz-Robak, F. Świderski, Substancje intensywnie słodzące – korzyści i zagrożenia, 
„Problemy Higieny i Epidemiologii” 2011, t. 92, nr 3, s. 392–396; B.M. Popkin, S.J. Nielsen, The sweetening of the 
world’s diet, „Obesity Research” 2003, Vol. 11, No. 11, s. 1325–1332; W.H. Saris, Sugars, energy metabolism and 
body weight control, „The American Journal of Clinical Nutrition” 2003, Vol. 78, No. 4, s. 850–857; M.B. Schulze et 
al., Sugar-sweetened beverages, weight gain, and incidence of type 2 diabetes in young and middle-age women, 
„The Journal of the American Medical Association” 2004, Vol. 292, No. 8, s. 927–934; Q. Yang, Gain weight by 
„going diet”? Artificial sweeteners and the neurobiology of sugar cravings, „Yale Journal of Biology and Medicine” 
2010, Vol. 83, No. 2, s. 101–108.
3 W. Leszczyński, Zamienniki sacharozy, „Przegląd Piekarski i Cukierniczy” 2001, t. 49, nr 6, s. 36–39; B. Wasz-
kiewicz-Robak, Substancje słodzące…, op. cit. 
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neohesperydyna (2 kcal/g), taumatyna (4 kcal/g), charakteryzują się brakiem lub bardzo 
niską wartością energetyczną. Ilość dostarczanej przez nie energii nie ma praktycznego 
znaczenia, określane są więc jako nieposiadające wartości odżywczej (ang. non nutrative)4. 

Wiele z tych substancji charakteryzuje się smakiem czysto słodkim (aspartam, neotam, 
sukraloza, sól aspartamu i acesulfamu K), inne wykazują posmaki gorzki i metaliczny (ace-
sulfam K, neohesperydyna DC, sacharyna i jej sole), słodko-kwaśny (kwas cyklaminowy 
i jego sole), lukrecjowy (taumatyna, neohesperydyna DC). Słodycz substancji intensywnie 
słodzących można dodatkowo zwiększyć poprzez zastosowanie ich w połączeniu z inny-
mi substancjami, z którymi wykazują działanie synergistyczne. Niektóre z nich wykazują 
zdolność do wzmacniania oraz utrwalania określonych smaków i aromatów. Umożliwia to 
zamaskowanie pojedynczych wad substancji słodzącej, np. maskowanie niepożądanego 
gorzkiego i metalicznego posmaku wyższych stężeń acesulfamu K lub pozostającego 
niekorzystnego posmaku sukralozy czy opóźnionego odczuwania smaku słodkiego. Na 
przykład aspartam wzmacnia i utrwala smaki owocowe, neotam wzmacnia smaki owocowy, 
miętowy, witaminowy, waniliowy, a taumatyna – smak cytrusowy5.

Środki intensywnie słodzące powinny się charakteryzować następującymi cechami:
 – być bezpieczne dla zdrowia, nietoksyczne, ulegać prawidłowej przemianie materii 

w organizmie oraz być odporne na trawienie w przewodzie pokarmowym;
 – posiadać słodycz przynajmniej taką samą jak sacharoza lub wyższą;
 – być łatwe do zastosowania, łatwo rozpuszczalne w wodzie, stabilne w wysokich tem-

peraturach i podczas przechowywania, odporne na zmiany pH;
 – być funkcjonalne oraz tanie.

Środki intensywnie słodzące nie powinny natomiast: dostarczać energii wcale (bez-
kaloryczność) lub niewiele (niskokaloryczność); wpływać na zapach, barwę produktu; 
reagować z pozostałymi składnikami żywności, co mogłoby pogorszyć trwałość wyrobu 
zarówno w czasie produkcji, jak i podczas składowania. Nie powinny wywoływać próchnicy 
zębów i efektów ubocznych, np. biegunek, alergii6.

Wszystkie zarejestrowane substancje słodzące i sposób ich wykorzystania są uregu-
lowane przez krajowe7 oraz unijne akty prawne8. 

4 B. Waszkiewicz-Robak, F. Świderski, Wybrane właściwości funkcjonalne substancji intensywnie słodzących, 
„Przemysł Spożywczy” 2000, t. 54, nr 4, s. 24–27; B. Waszkiewicz-Robak, Substancje słodzące…, op. cit.
5 K. Świąder, B. Waszkiewicz-Robak, F. Świderski, Substancje intensywnie słodzące w żywności, op. cit.
6 B. Waszkiewicz-Robak, Substancje słodzące…, op. cit; K. Miśkiewicz, J. Rosicka-Kaczmarek, E. Nebesny, 
op. cit.
7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. 
z 2010, nr 232, poz. 1525); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z 2011, nr 91, poz. 525).
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
dodatków do żywności; Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1131/2011 z 11 listopada 2011 r. zmieniające załącz-
nik II do rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do glikozydów 
stewiolowych.
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Tabela 1. Wybrane substancje słodzące dopuszczone do stosowania w Polsce

Substancja 
słodząca

Siła 
słodyczy 

w stosunku 
do 

sacharozy

Smak czysto 
słodki

Posmaki

gorzki 
i metaliczny

słodko-
kwaśny lukrecjowy

sacharoza 1 +
Substancje słodzące syntetyczne
aspartam  
(E 951) 160÷200 +

acesulfam K  
(E 950) 150÷200 +

neohesperydyna DC 
(E 959) 400÷2000 + +

sukraloza  
(E 955) 400÷800 +

kwas cyklaminowy 
i jego sole: sodowa 
i wapniowa (E 952)

30÷50 + 
(duże stężenia) +

sacharyna i jej sole: 
sodowa, potasowa 
i wapniowa (E 954)

300÷500 +

neotam (E 961) 7000–13000 +
Substancje słodzące naturalne
taumatyna (E 957) 2000–3000 +
glikozydy stewiolowe 
(E 960):
stewiol
stewiolbiozyd
stewiozyd
rebaudiozyd A
rebaudiozyd B
rebaudiozyd C
rebaudiozyd D
rebaudiozyd E
rebaudiozyd F
dulkozyd A

210–300
114

200–450
150–350
30–120
221–450
150–300

200
30–120
90–125

Najbardziej pożądany profil smakowy ma rebaudiozyd A, 
z uwagi na wysoką intensywność smaku słodkiego, z małą 

intensywnością posmaków gorzkiego i kwaśnego oraz 
lukrecjowego. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie 9.

9 K. Świąder, B. Waszkiewicz-Robak, F. Świderski, Substancje intensywnie słodzące – korzyści i zagrożenia, 
op. cit; B. Bugaj et al., Charakterystyka i prozdrowotne właściwości Stevia rebaudiana Bertoni, „Żywność. Nauka, 
Technologia. Jakość” 2013, t. 88, nr 3, s. 27–38; J.C. Fry, N. Yurtt, K.L. Biermann, The sweetness concentration-re-
sponse behavior of rebiana at room and refrigerator temperatures, „Journal Food Science” 2011, Vol. 6, No. 9, 
s. 545–548; H.M.A.B. Cardello, M.A.P.A. Da Silva, M.H. Damasio, Measurement of the relative sweetness of stevia 
extract, aspartame and cyclamate/ saccharin blend as compared to sucrose at different concentrations, „Plant 
Foods for Human Nutrition” 1999, Vol. 54, No. 2, s. 119–129; I. Prakash, J.F. Clos, V.S. Prakash Chaturvedula, 
Stability of rebaudioside. A under acidic conditions and its degradation products, „Food Research International” 
2012, Vol. 48, No. 1, s. 65–75.



Wykorzystanie stewii do kształtowania innowacyjnego wyrobu cukierniczego… 177

Słodycz większości sztucznych substancji słodzących pojawia się z opóźnieniem, 
ale za to utrzymuje się dłużej niż cukrowców naturalnych. Z technologicznego punktu 
widzenia właściwość ta może korzystnie lub negatywnie wpływać na produkt finalny. Przy 
wyborze danej substancji do zastosowania w produkcie bierze się pod uwagę również 
inne właściwości, takie jak: rozpuszczalność, pH, odporność na temperaturę czy trwałość 
w czasie przechowywania. Większość substancji słodzących, z wyjątkiem aspartamu 
oraz soli aspartamu i acesulfamu, charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością w wodzie. 
Wykazują stabilność w środowisku kwaśnym, a niektóre substancje także w zasadowym, 
np. kwas cyklaminowy, który nie zmienia właściwości w zakresie pH od 2 do 10, jest 
odporny na wysoką temperaturę i trwały podczas przechowywania. Z kolei aspartam, 
ze względu na słabą rozpuszczalność i nieodporność na wysoką temperaturę, wyma-
ga w procesach technologicznych specjalnych warunków. Niezachowanie temperatury 
i właściwego sposobu przechowywania prowadzi do powstania szkodliwego dla zdrowia 
związku –diketopiperyzyny.

Właściwości stewii

Stewia (Stevia rebaudiana Bertoni) jest wieloletnim krzewem, który należy do rodziny 
astrowatych. W Ameryce Południowej używana jest od przeszło 1,5 tys. lat do słodzenia 
i jako środek leczniczy10. Poza Ameryką Południową stała się znana po odkryciu jej przez 
botanika Antonio Bertoniego11. Obecnie uprawiana jest m.in. w Brazylii, Paragwaju, Chi-
nach, Kanadzie, Tajwanie, Izraelu oraz Japonii, która jest jej głównym producentem12.

Glikozydy stewiolowe, pochodzące z rośliny o nazwie Stevia rebaudiana, są jednymi 
z naturalnych zamienników cukru. W czystej postaci charakteryzują się wysoką intensyw-
nością słodyczy (ok. 200–300 razy słodsze od sacharozy) i są bezkaloryczne. Charaktery-
zują się różnym profilem smakowym i potencjałem słodzącym w porównaniu z sacharozą 
(tabela 1). Największą siłę słodzącą w porównaniu z sacharozą ma stewiozyd i rebaudiozyd 
C. Najbardziej pożądany profil smakowy i akceptowalność ma rebaudiozyd A. Posiada on 
wyższą intensywność smaku niż stewiozyd i mieszaniny glikozydów stewiolowych oraz 
mniejszą – niekorzystnych posmaków w porównaniu ze stewiozydem : gorzkim i lukrecjo-
wym oraz o smaku kwaśnym. Ponadto charakteryzuje się większą stabilnością termiczną 
i lepszą rozpuszczalnością w wodzie13.

10 S.K. Goyal, R.K. Samsher Goyal, Stevia (Stevia rebaudiana) a bio-sweetener: a review, „International Journal 
of Sciences and Nutrition” 2010, Vol. 61, No. 1, s. 1–10; R. Lemus-Mondaca et al., Stevia rebaudiana Bertoni, 
source of a high-potency natural sweetener. A comprehensive review on the biochemical, nutritional and functional 
aspects, „Food Chemistry” 2012, Vol. 132, No. 1, s. 1121–1132.
11 M.C. Carakostas et al., Overview: The history, technical function and safety of rebaudioside A, a naturally 
occurring steviol glycoside, for use in food and beverages, „Food and Chemical Toxicology” 2008, Vol. 46, No. 7, 
Supplement, s. 1–10. 
12 J. Matuska, Stewia – nowe możliwości, „Przegląd Piekarski i Cukierniczy” 2010, t. 60, nr 5, s. 69; D.J. Brusick, 
A critical review of the genetic toxicity of steviol and steviol glycosides, „Food and Chemical Toxicology” 2008, 
Vol. 46, Supplement 7, s. 83–91.
13 B. Bugaj et al., op. cit; W. Kolanowski, Glikozydy stewiolowe – właściwości i zastosowanie w żywności, „Bro-
matologia i Chemia Toksykologiczna” 2013, t. 46, nr 2, s. 140–150; J.C. Fry, N. Yurtt, K.L. Biermann, op. cit. 
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W listopadzie 2011 r. glikozydy stewiolowe zostały dodane do listy substancji słodzą-
cych dozwolonych do stosowania w żywności na obszarze UE. Mogą być stosowane do 
przetworów owocowych i warzywnych, fermentowanych przetworów mlecznych, pieczywa 
cukierniczego i wyrobów ciastkarskich, zup, bulionów, napojów aromatyzowanych, lodów, 
piwa, przekąsek na bazie ziemniaków, zbóż, mąki i skrobi, śniadaniowych przetworów 
zbożowych. Można je uznać za obiecujące substancje słodzące, które w przyszłości mogą 
zmienić wiele branż związanych z produkcją żywności niskokalorycznej. 

Wykazano, że stewia jest źródłem białka, węglowodanów oraz błonnika. Jednak pod-
stawowe składniki chemiczne nie mają znaczenia praktycznego, gdyż spożywana jest 
ona w niewielkich ilościach (tabela 2). W liściach stewii występują również witaminy: C, 
B2, kwas foliowy14, a także wiele składników mineralnych, w tym znaczne ilości potasu, 
wapnia, magnezu, fosforu, sodu i siarki, oraz w śladowych ilościach mikroelementy: 
żelazo, cynk, mangan, miedź, kobalt, selen, molibden15. Liście stewii mogą być cennym 
źródłem niezbędnych aminokwasów, gdyż zidentyfikowano w nich 17 aminokwasów 
(kwas glutaminowy, kwas asparaginowy, lizynę, izoleucynę, serynę, alaninę, prolinę, 
tyrozynę, metioninę, argininę, histydynę, fenyloalaninę, leucynę, walinę, treozynę, gli-
cynę, cysteinę)16. 17

Tabela 2. Skład chemiczny stewii

Składniki Zawartość 

Białko [g/100 g s.m.] 9,8÷20,4

Tłuszcz [g/100 g s.m.] 1,9÷5,6

Węglowodany ogółem [g/100 g s.m.] 35,2÷61,9

Błonnik [g/100 g s.m.] 15,0÷18,5

Witaminy17 [zaw. w 100 g suchego wyciągu (mg)]: 
witamina C 
witamina B2 
kwas foliowy 
niacyna, tiamina, witamina B6 

14,98
0,43
52,18

0

14 I. Kim et al., The antioxidant activity and the bioactive compound content of Stevia rebaudiana water extracts, 
„Food Science and Technology” 2011, Vol. 44, No. 5, s. 1328–1332.
15 R. Lemus-Mondaca et al., op. cit.; M.B. Tadhani, R. Subhash, Preliminary studies on Stevia rebaudiana leaves: 
Proximal composition, mineral analysis and phytochemical screening, „Journal of Medical Sciences” 2006, Vol. 6, 
No. 3, s. 321–326 
16 E.A. Abou-Arab, F.M. Abu-Salem, Evaluation of bioactive compounds of Stevia rebaudiana leaves and callus, 
„African Journal of Food Science” 2010, Vol. 4, No. 10, s. 627–634, R. Lemus-Mondaca et al., op. cit.
17 I. Kim et al., op. cit.
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Składniki mineralne [mg/100 g s.m.] potas 21,2÷2510
wapń 17,7÷1550
magnez 3,3÷500
fosfor 11,4÷350
sód 14,9÷190
siarka 0,12
żelazo 3,9÷55,3* 
cynku 1,3÷6,4*
mangan 9,8*
miedź 1,0*

Zawartość wody [g/100 g s.m.] 4,65÷7,7

Sucha masa (w liściach) [%]
stewiozyd – 5,8

rebaudiozyd A – 1,8
 rebaudiozyd C – 1,3

dulkozyd – 0,3

*zawartość w suszonych liściach
Źródło: opracowanie własne na podstawie18.

W oleju z liści stewii zidentyfikowano również sześć kwasów tłuszczowych: palmitynowy 
C16 (27,51 g/100 g oleju z liści), palmitooleinowy C16:1 (1,27 g/100 g), stearynowy C18 
(1,18 g/100 g), oleinowy C18:1 (4,36 g/100 g), linolenowy C18:3 (21,59 g/100 g) i znaczne 
zawartości pożądanego w diecie kwasu linolowego C18:2 (12,40 g/100 g)19.

W liściach rośliny Stevia rebaudiana występują także związki biologicznie czynne: 
chlorofile, flawonoidy, kwasy organiczne, sterole, mono- i disacharydy, terpeny, sole 
nieorganiczne20, saponiny, alkaloidy21 oraz związki o działaniu antyodżywczym: garbniki 
i kwas szczawiowy22. Związkami zaliczanymi do fitochemicznych, obecnymi w stewii, 
są: austroinulina (należąca do diterpenów), β-karoten, dulkozyd, ryboflawina, stewiol, 
stewiozyd23. Naturalnie występują w niej substancje słodzące – glikozydy stewiolowe: 
stewiol, stewiozydy, stewiolobiozydy, rebaudiozyd A, B, C, D, E, F i dulkozyd A24. Glikozydy 
stanowią – w zależności od regionu uprawy i warunków klimatycznych, odmiany, części 

18 R. Lemus-Mondaca et al., op. cit; B. Bugaj et al., op. cit;. M.B. Tadhani, R. Subhash, op. cit;. C. Gardana, 
M. Scaglianti, P. Simonetti, Evaluation of steviol and its glycosides in Stevia rebaudiana leaves and commercial 
sweetener by ultra-high-performance liquid chromatography mass spectrometry, „Journal of Chromatography A” 
2010, Vol. 1217, No. 9, s. 1463–1470; S. K. Goyal, R.K. Samsher Goyal, op. cit
19 M.B. Tadhani, R. Subhash, op. cit. 
20 C. Gardana, M. Scaglianti, P. Simonetti, op. cit.
21 M.B. Tadhani, R. Subhash, op. cit. 
22 S.M. Savita et al., Stevia rebaudiana – a functional component for food industry, „Journal Human Ecology” 
2004, Vol. 15, No. 4, s. 261–264.
23 S. Jayaraman, M.S. Manoharan, S. Illanchezian, In vitro antimicrobial and anti-tumor activities of Stevia rebau-
diana (Asteraceae) leaf extracts, „Tropical Journal of Pharmaceutical Research” 2008, Vol. 7, No. 4, s. 1143–1149. 
24 W. Kolanowski, op. cit. 
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rośliny – średnio od 4 do 15% masy świeżych liści25. Najwięcej występuje ich w liściach, 
następnie w kwiatach, łodygach i nasionach stewii26. 

Stevia rebaudiana jest również stosowana z powodu wielu właściwości prozdrowot-
nych, takich jak:

 – działanie hipotensyjne stewii u osób cierpiących na nadciśnienie27;
 – działanie antyoksydacyjne28, antybakteryjne, przeciwgrzybiczne i przeciwwirusowe, 

dzięki czemu jest wykorzystywana w leczeniu przewlekłych infekcji i przeziębień29;
 – przyśpieszone gojenie ran czy oparzeń; 
 – normalizacja poziom cukru we krwi30 – uważa się, że stymulujące wydzielanie insuliny 

pod wpływem stewiozydu i stewiolu może pełnić potencjalną rolę środków przeciwhi-
perglikemicznych w leczeniu cukrzycy typu 231;

 – zwalczanie uzależnienia od tytoniu czy alkoholu; 
 – hamowanie rozwoju płytki nazębnej i korzystne oddziaływanie na dziąsła32, jak również 

przeciwdziałanie próchnicy zębów, gdyż bakterie powodujące próchnicę nie wyko-
rzystują substancji słodzących jako źródła cukrów i nie rozkładają tych substancji do 
kwasów uszkadzających szkliwo zębów33;

 – działanie moczopędne, żółciopędne, zapobieganie owrzodzeniom w odcinku żołąd-
kowo-jelitowym34;

25 J.M. Geuns, Comments to the paper by Nunes et al.: Analysis of genotoxic potentiality of stevioside by comet 
assay, „Food and Chemical Toxicology” 2003, Vol. 45, No. 12, s. 662–666. 
26 J.E. Brandle, A.N. Staratt, M. Gijzen, Stevia rebaudiana: Its agricultural, biological and chemical properties, 
„Canadian Journal of Plant Science” 1998, Vol. 78, No. 4, s. 527–536; C. Giraldo, L.D. Marin, D.I. Habeych, 
Obtenciόn de Edulcorantes de Stevia Rebaudiana Bertoni, „Revista CENIC. Ciencias Biologicas” 2005, Vol. 36, 
Especial, s. 1–9. 
27 M. Hsieh et al., Efficacy and Tolerability of Oral Stevioside in Patients with Mild Essential Hypertension: 
A Two-Year, Randomized, Placebo-Controlled Study, „Clinical Therapeutics” 2003, Vol. 25, No. 11, s. 2797–2808; 
K.C. Maki et al., The hemodynamic effects of rebaudioside A in healthy adults with normal and low-normal blood 
pressure, „Food and Chemical Toxicology” 2008, Vol. 46, Supplement 7, s. 40–46. 
28 J.E. Thomas, M.J. Glade, Stevia: It’s Not Just About Calories, „The Open Obesity Journal” 2010, Vol. 2, 
s. 101–109.
29 T. Tomita et al., Bactericidal activity of a fermented hot-water extract from Stevia rebaudiana Bertoni towards 
enterohemorrhagic Escherichia coli 0157:H7 and other food-borne pathogenic bacteria, „Microbiology and Im-
munology” 1997, Vol. 41, No. 12, s. 1005–1009; S. Ghosh, E. Subudhi, S. Nayak, Antimicrobial assay of Stevia 
rebaudiana Bertoni leaf extracts against 10 pathogens, „International Journal of Integrative Biology” 2008, Vol. 2, 
No. 1, s. 27–31.
30 S. Gregersen et al., Antihyperglycemic effects of stevioside in type 2 diabetic subject, „Metabolism” 2004, 
Vol.53, No. 1, s. 73–76. 
31 P.B. Jeppesen et al., Stevioside Acts Directly on Pancreatic 13 Cells to Secrete Insulin: Actions Independent 
of Cyclic Adenosine Monophosphate and Adenosine Triphosphate-Sensitive K+-Channel Activity, „Metabolism” 
2000, Vol. 49, No. 2, s. 208–214. 
32 K. Gęsiński, E. Majcherczak, G. Gozdecka, Stewia (Stevia rebaudiana Bertoni) jako źródło wybranych mikro-
elementów, „Inżynieria i Aparatura Chemiczna” 2013, t. 53, nr 2, s. 74–75.
33 C. Hayes, The effect of non-carciogenic sweeteners on the prevention of dental caries: A review of the evi-
dence, http://www.penta-sense.de/wp-content/uploads/2011/12/The-effect-of-non-cariogenic-sweeteners-on-t
he-prevention-of-dental-caries.pdf [10.04.2014]; S. Das et al., Evaluation of the cariogenic potential of the intense 
natural sweeteners stevioside and rebaudioside A, „Caries Research” 1992, Vol. 26, No. 5, s. 363–366; T.H. Grenby, 
Dental aspects of the use of sweeteners, „Pure and Applied Chemistry” 1997, Vol. 69, No. 4, s. 708–714.
34 V.T. Kochikyan et al., Combined Enzymatic Modification of Stevioside and Rebaudioside A, „Applied Bioche-
mistry and Microbiology” 2006, Vol. 42, No. 1, s. 31–37.
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 – zapobieganie nowotworom i wzmacnianie naczyń krwionośnych35.
Stosowanie diety o wysokim stężeniu rebaudiozydu A nie powodowało zatrucia, jednak 

uważa się, że stewia może powodować reakcje alergiczne u osób uczulonych na rośliny 
z rodziny astrowatych36. Nie zaleca się spożywania stewii przez kobiety w ciąży37. 

Na rynku polskim znajduje się wiele rodzajów i form preparatów zawierających stewię 
w postaci: tabletek, proszku, fluidu, suszonych liści, soku z liści. Preparaty te różnią się 
zawartością glikozydów stewiolowych i substancji wypełniających. Zawartość rebaudiozydu 
A wynosi zwykle 97% i 98%. Jako wypełniacze stosuje się maltodekstrynę, dekstrozę, 
inulinę, glukozę, diwęglan sodu, co podnosi kaloryczność produktu.

W Polsce również produkowane są wyroby zawierające stewię. Są to: słodziki stołowe, 
m.in.: PlantaDulce, Steviapol, Better Stevia, Stevia Zielony Listek, SteviGold Sweetiva; 
napoje, np. dla dzieci Jupik (firmy Hoop Polska); herbata Nestea Green Tea o trzech 
smakach i napój Sprite (koncernu Coca-Cola), herbaty mrożone Green Lemon i Green 
Mango (koncernu PepsiCo) oraz produkty mleczarskie słodzone stewią, m.in. jogurty Twist 
0% tłuszczu i cukru (firmy Bakoma), Activia Light (Danone), jogurty marki Amorozo (OSM 
Ozorków), a także słodycze: czekolady, praliny, batony, kremy czekoladowe, cukierki, 
czekolada na gorąco. 

Materiał badawczy i metody badań własnych

Wyrobem cukierniczym, jaki użyto w celu realizacji badań, było ciasto ucierane, któ-
re należy do łatwych w wykonaniu, a w jego składzie są tanie i powszechnie dostępne 
składniki.

Substancją słodzącą w recepturze ciasta był preparat stewii (tabletki marki Stevia-
pol). Oprócz preparatu stewii jako substancję zastępującą strukturotwórcze działanie 
sacharozy wykorzystano ksylitol (prod. Danisco Sweeteners Oy w Finlandii, dystrybutor 
GAJA). Zgodnie z informacjami na opakowaniu wartość energetyczna preparatu wynosiła 
240 kcal (1000 kJ/100 g), węglowodany w postaci polioli stanowiły ≥ 99 g; z informacji 
podanych przez producenta wynika, że tabletki stewii zawierały 35% ekstraktu roślinnego 
Stevia rebaudiana o zawartości rebaudiozydów 98%, wodorowęglan sodu, kwas winowy 
i stearynian magnezu.

W pierwszej fazie badań, przy użyciu metody parzystej dokonano oceny sensorycznej 
słodyczy cukru i użytego do badania preparatu stewii. Ocen sensorycznych dokonywał  
siedmioosobowy zespół ekspertów w zakresie ocen sensorycznych z Katedry Technologii 
Gastronomicznej i Higieny Żywności SGGW w Warszawie. Oceniającym prezentowano 
dwie zakodowane próbki roztworów wodnych cukru (1%) i stewii (stężenia: 0,012%; 

35 L. Barriocanal et al., Apparent lack of pharmacological effect of steviol glycosides used as sweeteners in hu-
mans, a pilot study of repeated exposures in some normatensive and hypotensive individuals and in type 1 and 
type 2 diabetics, „Regulatory Toxicology and Pharmacology” 2008, Vol. 51, No. 1, s. 37–41. 
36 A.I. Nikiforov, A.K. Eapen, A 90-day oral (dietary) toxicity study of rebaudioside A in Sprague-Dawley rats, 
„International Journal of Toxicology” 2008, Vol. 27, No. 1, s. 65–80.
37 L. Serio, La Stevia rebaudiana, une alternative au sucre, „Phytothérapie” 2010, Vol. 8, No. 1, s. 26–32.
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0,010%; 0,0085%; 0,0075%). Zadaniem oceniającego był wybór próbki bardziej słodkiej. 
Interpretację uzyskanych wyników przeprowadzono, korzystając z tablic statystycznych 
dla metody parzystej38. Do dalszych badań wybrano stężenie 0,0085%, gdyż oceniający 
uznali smak słodki tego produktu za najbardziej zbliżony do roztworu sacharozy. 

W doświadczeniu wstępnym próbowano cukier całkowicie zastąpić preparatem stewii. 
Okazało się, że jest to niemożliwe z uwagi na brak możliwości uzyskania odpowiedniej 
i pożądanej struktury ciasta (i objętości), zbytnią słodycz ciasta i wyczuwalny intensywnie 
nienaturalny, obcy posmak. Jedynie zapach był zbliżony do wyrobu podstawowego (bez 
modyfikacji w składzie).

Skład surowcowy ciasta ustalono eksperymentalnie. W badaniu wykorzystano wyrób 
w trzech wersjach: 

 – I – w wersji oryginalnej, z cukrem (100% cukru); 
 – II – w wersji, w której cukier zastąpiono ksylitolem (50% cukru i 50% ksylitolu);
 – III – w wersji, w której zastosowano ksylitol i preparat stewii (50% cukru, 25% ksylitolu 

i 25% preparatu stewii) (tabela 3). 
Technologia ciasta ucieranego polegała na połączeniu składników: żółtek utartych 

z cukrem i margaryną na puszystą masę, mleka, przesianej mąki pszennej, proszku do 
pieczenia, oraz w końcowej fazie mieszania – ubitej na sztywną pianę białek, a następnie 
wypieku w temperaturze 180ºC przez 45 minut. Po wyjęciu z piekarnika ciasto studzono 
przez 10 minut w formie.

Tabela 3. Skład surowcowy ciasta ucieranego

Składniki Ciasto podstawowe
udział w stosunku do mąki pszennej (%)

I II III
Mąka pszenna typ 500 280 g 100 100 100
Jaja 5 szt. 100 100 100
Margaryna zwykła 125 g 44,64 44,64 44,64
Cukier 200 g 71,43 35,71 17,86
Ksylitol - - 35,71 17,86
Preparat stewii - - - -
Mleko spożywcze 3,2% 60 ml 21,43 21,43 21,43
Proszek do pieczenia 15 g 5,36 5,36 5,36

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Przygotowane ciasto poddawano ocenom sensorycznym. Oceny dokonywał 200-oso-
bowy zespół pracowników i studentów z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Kon-
sumpcji oraz Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie, przeszkolony w zakresie 
wykonywania analiz sensorycznych i sprawdzony ze względu na indywidualną wrażliwość 
sensoryczną. 

38 PN-EN ISO 5495:2007. Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda parzysta. 
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Otrzymane ciasto oceniano sensorycznie przy użyciu metody skalowania39. Badania 
przeprowadzono trzykrotnie w pomieszczeniu wolnym od zapachów. Zakodowane (trzy-
cyfrowymi liczbami) próbki ciasta podawano do oceny po wystudzeniu, w jednorazowych 
pojemnikach z tworzywa sztucznego. Ocenę przeprowadzano bezpośrednio po podaniu 
oceniającym. Do neutralizacji smaku między ocenami podano wodę niegazowaną, 

W metodzie skalowania jako narzędzie wykorzystano nieustrukturowaną skalę graficz-
ną (0–10 j.u.40), którą stanowił 10-centymetrowy odcinek prostej, oddzielny dla każdego 
wyróżnika jakości. Oceniane wyróżniki i określenia brzegowe przedstawiono w tabeli 
4. Mając wyznaczone skrajne punkty skali, oceniający umieszczał ocenę próbki ciasta 
w miejscu odpowiednim dla odbieranego indywidualnego wrażenia. Wyniki ocen uzyskano, 
odmierzając w centymetrach odcinek od lewego punktu krańcowego skali do miejsca, 
gdzie została zaznaczona ocena próbki. 

Tabela 4. Oceniane wyróżniki i określenia brzegowe w metodzie skalowania 

Wyróżnik określenia brzegowe
Barwa niepożądana bardzo pożądana
Zapach niepożądany bardzo pożądany
Konsystencja w ustach niepożądana bardzo pożądana
Struktura gąbczasta niepożądana bardzo pożądana
Smak niepożądany bardzo pożądany
Obcy posmak brak posmaku bardzo intensywny posmak

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane wyniki poddano weryfikacji statystycznej przy zastosowaniu programu Excel 
dla Windows 7. Do wyznaczenia istotności różnic między próbami, wyników oceny senso-
rycznej, posłużono się analizą przy zastosowaniu testu t-Studenta na poziomie istotności 
p<0,05. 

omówienie wyników badań własnych i dyskusja

ocena rzeczywistej słodyczy preparatu stewii

Zastosowanie preparatu stewii jako zamiennika cukru wymagało sprawdzenia jego 
słodyczy. Do oceny słodyczy preparatu w porównaniu z cukrem użyto wodnych roztwo-
rów tych substancji. Wybór odpowiedniej ilości preparatu stewii do dalszych badań został 
dokonany na podstawie wyników oceny sensorycznej metodą parzystą. Otrzymane wyniki 
przedstawiono w tabeli 5.

39 PN-ISO 4121: 1998. Analiza sensoryczna. Metodologia. Ocena produktów żywnościowych przy użyciu metod 
skalowania.
40 j.u. – jednostki umowne.
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Tabela 5. Wyniki oceny sensorycznej metodą parzystą roztworów wodnych cukru i stewii

Stężenie roztworu preparatu stewii 
[%]

Liczba wskazań próbki słodszej w parze
1% roztwór cukru roztwór preparatu stewii

0,012 3 46
0,010 17 32
0,0085 25 24
0,0075 42 7

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Z przeprowadzonych badań wynika, że 1% roztwór cukru odpowiadał 0,0085% stężeniu 
roztworu preparatu stewii Steviapol pod względem smaku słodkiego. To stężenie zostało 
użyte w dalszych badaniach. Okazało się, że jedna tabletka preparatu miała większą 
intensywność słodzenia, niż zadeklarował producent. Z własnych wyliczeń na podstawie 
oceny sensorycznej ustalono, że 0,06 g (jedna tabletka) ocenianego preparatu odpowiada 
ilości 6,98 g cukru. Przyjęto, że 100 g cukru to są 14,3 tabletki preparatu Steviapol. 

Właściwości technologiczne wypiekanego ciasta

Wypiek ciast o różnych recepturach (A – 100% cukru, B – 50% cukru i 50% ksylitolu, 
C – 50% cukru, 25% ksylitolu i 25% preparatu stewii) odbywał się w takich samych warun-
kach. Uzyskano ciasta różniące się w wyglądzie zewnętrznym i na przekroju (rycina 1, 2):

 – ciasto A – miało delikatną skórkę i widać wyraźne pęknięcie, świadczące o większym 
wzroście objętości podczas wypieku;

 – ciasto B – miało również pęknięcie, świadczące o wzroście objętości;
 – ciasto C – miało wyraźnie twardszą skórkę i mniejszy wzrost objętości.

Rycina 1. Porównanie powierzchni ciast o różnym składzie recepturowym: A – 100% cukru, B – 50% 
cukru i 50% ksylitolu, C – 50% cukru, 25% ksylitolu i 25% preparatu stewii

Źródło: opracowanie na podstawie badań 
własnych.



Wykorzystanie stewii do kształtowania innowacyjnego wyrobu cukierniczego… 185

Rycina 2. Przekrój ciast o różnym składzie recepturowym: A – 100% cukru, B – 50% cukru i 50% ksylito-
lu, C – 50% cukru, 25% ksylitolu i 25% preparatu stewii (III powtórzenia)

I powtórzenie

II powtórzenie

III powtórzenie

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Pomiaru wysokości wypieku dokonano od podstawy ciasta do najwyższego punktu 
(tabela 6). Kawałek ciasta pochodził z przekroju geometrycznego ciasta. Najwyższymi 
wysokościami względnymi wypieku, mierzonymi w najwyższym punkcie, charakteryzowały 
się ciasta kontrolne A (zawierające tylko cukier) oraz ciasta B, w których cukier w poło-
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wie zastąpiono ksylitolem. Ciasta, w których cukier częściowo zastąpiono przez ksylitol 
i preparat stewii (wariant C), posiadały mniejszą wysokość wypieku. Średnia wysokość 
z trzech serii była w tym cieście niższa o 0,5 cm w porównaniu z ciastem kontrolnym 
i ciastem z cukrem i ksylitolem.

Tabela 6. Wyniki pomiarów wysokości różnych wariantów ciasta

Seria badań

Wysokość ciasta [cm]
Warianty recepturowe ciasta

A – 100% cukru B – 50% cukru i 50% ksylitolu C – 50% cukru, 25% ksylitolu 
i 25% preparatu stewii

1 7,6 7,5 7,0
2 7,8 7,7 7,3
3 7,3 7,5 6,9

Średnia 7,57 ±0,3 7,57 ±0,1 7,07 ±0,2

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Cukier jest jednym z podstawowych składników każdego rodzaju ciasta. Spełnia on 
wiele technologicznych ról. Pomaga napowietrzyć ciasto podczas ucierania, co korzystnie 
wpływa na jego dobrą strukturę gąbczastą i teksturę końcowego produktu. Zatrzymuje 
wilgoć, przedłuża świeżość i kształtuje odpowiedni kolor skórki. Redukcja poziomu sa-
charozy w cieście oddziałuje więc na właściwości strukturalnie i sensoryczne produktu, co 
wykazano w niniejszych badaniach41. Cukier wpływa ponadto na wzajemne oddziaływanie 
białek i skrobi podczas wypieku, dlatego też nie jest możliwe całkowite zastąpienie cukru 
w ciastach środkami intensywnie słodzącymi bez zastosowania substancji wypełniają-
cych. Niewielki asortyment dostępnych na rynku ciast, które nie zawierają cukru, wynika 
z wielu problemów technologicznych, które trzeba rozwiązać w celu uzyskania pożądanej 
smakowitości, barwy czy tekstury charakterystycznej dla ciasta, w którym użyto cukru42.

Jak wykazano w literaturze, zmniejszenie ilości sacharozy w wyrobie może powodo-
wać wyczuwalne straty, jeśli chodzi o wygląd, teksturę, smak, i wrażenia w jamie ustnej43. 
Szczególnie różnice w porównaniu z wyrobami bez redukcji sacharozy mogą wystąpić 
we właściwościach reologicznych i teksturze ciasta. Aspekty te mają fundamentalne 
znaczenie, ponieważ nowa żywność, oprócz właściwości odżywczych i zdrowotnych, 
powinna satysfakcjonować konsumenta. Wykazano, że ciasta bezcukrowe są bardziej 
trwałe i elastyczne, o większej odporności na działanie sił rozciągających. Obecność 
fruktozy i sacharozy wpłynęła na bardziej miękką i lepką konsystencję. Wykorzystanie 
alternatywnych słodzików, szczególnie tych o wysokiej intensywności słodzenia, wiąże 

41 G. Manisha, C. Soumya, D. Indrani, Studies on interaction between stevioside, liquid sorbitol, hydrocolloids 
and emulsifiers for replacement of sugar in cakes, „Food Hydrocolloids” 2012, Vol. 29, No. 2, s. 363–373.
42 A. Orzechowska, I. Błasińska, M. Jeżewska, Badania jakości i akceptacji konsumenckiej ciast otrzymanych 
z koncentratów w proszku, z udziałem zamienników cukru, „Biuletyn Informacyjny Koncentratów Spożywczych” 
1997, t. 37, nr 3, s. 8–13.
43 M. Mariotti, C. Alamprese, About the use of different sweeteners in baked goods, Influence on the mechanical 
and rheological properties of the doughs, „Food Science and Technology” 2012, Vol. 48, No. 1, s. 9–15.
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się z wyzwaniem technologicznym, polegającym na kompletnym zastąpieniu właściwości 
funkcjonalnych sacharozy, takich jak: słodzenie, napowietrzanie, wiązanie wody, tekstu-
rowanie, fermentacja itp. W takim przypadku do produktów o niskiej zawartości cukru 
powinny być dodane inne składniki, np. środki zwiększające objętość44.

Analizując koszty zakupu składników potrzebnych do wypieku ciast, okazało się, 
że najdroższy był wariant ciasta B (z cukrem i ksylitolem). Koszt takiego ciasta wyniósł 
10,33 zł, co spowodowane było kosztem ksylitolu. Był on kilkanaście razy droższy niż 
cukier. Ciasto, w którym cukier zastąpiono częściowo ksyliotolem i preparatem stewii 
(wariant C), kosztowało 7,86 zł i było o około 47% droższe od ciasta zawierającego tylko 
cukier (wariant A – koszt 4,67 zł), ale tańsze od ciasta z cukrem i ksylitolem.

ocena jakości sensorycznej ciasta 

Barwa ciasta. Na podstawie przeprowadzonej oceny sensorycznej stwierdzono, że 
pożądaną przez oceniających barwę miały ciasta zawierające 50% cukru i 50% ksylitolu 
(średni wynik 7,4 w skali 0–10 j.u.) oraz 100% cukru (średni wynik 6,98). Najgorzej oceniono 
barwę ciasta, w którego recepturze zastosowano wariant: 50% cukru, 25% ksylitolu i 25% 
preparatu stewii. To ciasto było jaśniejsze, uzyskano ocenę 5,98 (rycina 3). 

Zapach ciasta. Najbardziej pożądany przez oceniających zapach posiadało ciasto 
zawierające 100% cukru – A, średnia ocena wyniosła 6,7. Zapach ciasta, w którym cukier 
częściowo zastąpiono przez ksylitol, oraz ciasta zawierającego cukier, ksylitol i preparat 
stewii oceniono średnio po 6,6 j.u. (rycina 3).

Struktura gąbczasta. Według oceniających bardziej pożądaną strukturę gąbczastą 
posiadało ciasto zawierające cukier i ksylitol – oceniono je średnio na 7,0. Z analizowanych 
trzech ciast najmniej pożądaną dla oceniających strukturę gąbczastą posiadało ciasto 
zawierające cukier, ksylitol i stewię, które zostało ocenione na 5,3 (rycina 3). 

Konsystencja. Oceniający najwyżej ocenili konsystencję ciasta zawierającego cukier 
i ksylitol oraz tylko cukier (średnia w przypadku ciasta B wyniosła 7,11, a ciasta A – 6,94). 
Ciasto, które zawierało w swoim składzie preparat stewii, oceniono niżej: na 5,98 (rycina 3).

Smakowitość. Pod względem smakowitości oceniający najlepiej ocenili ciasto B, za-
wierające cukier i ksylitol (średnia ocen 7,13), następnie ciasto A, zawierające tylko cukier 
(7,0). Smak ciasta C, w którym cukier został częściowo zastąpiony przez ksylitol i stewię, 
w mniejszym stopniu niż dwa pozostałe odpowiadał oceniającym. Średnia z trzech ocen 
w przypadku tego ciasta wniosła 6,22 (rycina 3). 

obcy posmak. Zdaniem oceniających obcy posmak był intensywniej wyczuwany 
w cieście, które w swoim składzie zawierało: cukier, ksylitol i preparat stewii. Potwierdza 
to obserwację doświadczenia wstępnego, gdzie stwierdzono, że obcy posmak był mniej 
intensywny w cieście, które zawierało tylko cukier (rycina 3).

44 M. Mariotti, C. Alamprese, op. cit.
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Rycina 3. Profil sensoryczny ciast o różnym składzie recepturowym: A – 100% cukru, B – 50% cukru 
i 50% ksylitolu, C – 50% cukru, 25% ksylitolu i 25% preparatu stewii (III powtórzenia)

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Otrzymane wyniki analizy statystycznej oceny sensorycznej przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Wyniki analizy testu t-Studenta dla serii prób ciast, przy α = 0,05

oceniane wyróżniki 
jakości

Porównywane warianty ciasta
A i B A i C B i C

Barwa NS 0,000001 0,00019
Zapach NS NS NS
Konsystencja NS 0,000001 0,00000009
Smak NS 0,000021 0,00000052
Intensywność obcego 
posmaku NS 0,000239 0,000074

A – 100% cukru, B – 50% cukru i 50% ksylitolu, C – 50% cukru, 25% ksylitolu i 25% preparatu stewii
NS – różnica nieistotna statystycznie

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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Stwierdzono, że różnice pomiędzy wariantem ciasta A i B dotyczące wszystkich oce-
nianych wyróżników nie były istotne statystycznie, natomiast wariant ciasta z cukrem, 
ksylitolem i stewią (C), w porównaniu z pozostałymi wariantami, różnił się istotnie w za-
kresie barwy, konsystencji, smaku i intensywności obcego zapachu, co wynika z niższych 
wartości ocen dla poszczególnych wyróżników. Należy jednak stwierdzić, że mimo iż te 
różnice były statystycznie istotne, to żadna ze średnich ocen poszczególnych wyróżników 
ciasta zawierającego preparat stewii nie była poniżej wartości pięć, co oznaczałoby brak 
akceptacji ze strony oceniających dla tego wariantu ciasta. Możliwe jest więc dokonywanie 
zmian w recepturach ciasta odnośnie do stosowanego środka słodzącego, bez znacznego 
negatywnego wpływu na oceny sensoryczne. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę 
na takie parametry ciasta, jak: barwa, konsystencja i intensywność obcego posmaku. 

Niewiele jest badań dotyczących stosowania stewii w produktach cukierniczych i pie-
karskich. Janelle Walter i Luann Soliah45 stosowali w cieście i kruchych ciasteczkach różne 
kombinacje sacharozy i stewii (100% sacharozy, 100% stewii, 50% sacharozy i 50% ste-
wii). Oceniali takie parametry, jak: kruchość, objętość i utratę wilgoci w trakcie pieczenia. 
W przypadku ciasteczek najlepiej oceniono te zawierające 50% sacharozy i 50% stewii. 

Ciasto zawierające 100% stewii, jako zamiennika cukru, było najgorzej ocenione pod 
względem jakości sensorycznej. Taki dodatek stewii do ciasteczek powodował uzyskanie 
produktu o zmniejszonej objętości i kruchości niż ciasteczek z dodatkiem 100% sacharozy 
lub 50% sacharozy i 50% stewii. 

Wiele obserwacji poczynionych przez innych naukowców46 znalazło potwierdzenie 
w badaniach własnych. Częściowe zastąpienie cukru ksylitolem oraz ksylitolem i prepara-
tem stewii wpłynęło na jakość sensoryczną ciasta. Spośród badanych wyrobów najwyższą 
pożądalnością charakteryzowało się ciasto, w którym cukier częściowo zastąpiono przez 
ksylitol. Cechy sensoryczne tego ciasta były zbliżone do ciasta zawierającego tylko cukier. 

Rodzaj zastosowanej/zastosowanych substancji słodzących miał wpływ na struk-
turę gąbczastą oraz wysokość ciasta. Częściowe zastąpienie cukru preparatem stewii 
pogorszyło strukturę. Znalazło to potwierdzenie w badaniach Manueli Mariotti i Cristiny 
Alamprese47. Produkcja dobrej jakości ciasta bez dodatku cukru lub ze znaczną jego 
eliminacją wymaga zastosowania odpowiednich składników, które mogą zastąpić cukier 
pod względem słodyczy i właściwości strukturotwórczych.

określenie wartości odżywczej ciasta

Zastosowanie ksylitolu i preparatu stewii pozwoliło obniżyć wartość energetyczną 
ciasta o 9,5% i 13% (tabela 8). Dzięki zastosowaniu ksylitolu jako zamiennika cukru udało 
się zmniejszyć wartość energetyczną badanego ciasta o 202,8 kcal w całym cieście, co 

45 J.M. Walter, L. Soliah, Objective Measures of baked Products Made with Stevia, „Journal of the American 
Dietetic Association” 2010, Vol. 110, No. 9, s. A54.
46 F. Ronda et al., Effects of polyols and nondigestible oligosaccharides on the quality of sugar-free sponge cakes, 
„Food Chemistry” 2005, Vol. 90, No. 4, s. 549–555. 
47 M. Mariotti, C. Alamprese, op. cit.



190 Magdalena Pajka, Andrzej Janicki, Ewa Czarniecka-Skubina 

daje redukcję kaloryczności tego wyrobu w 40 g porcji o 10 kcal. Z kolei zastąpienie 100 
g cukru przez ksylitol i preparat stewii obniżyło wartość kaloryczną 40 g porcji o 14,1 kcal 
(35 kcal/100 g).

Tabela 8. Wartość energetyczna poszczególnych wariantów ciasta

Wartość energetyczna
[kcal]

Warianty recepturowe ciasta

A – 100% cukru B – 50% cukru i 50% 
ksylitolu

C – 50% cukru, 
25% ksylitolu i 25% 

preparatu stewii
Całe ciasto 2119,55 1916,75 1837,55
Porcja 105,98 95,84 91,88

Źródło: obliczono na podstawie tabel wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw.

Uzyskane w badaniu własnym wyniki potwierdzają wyniki badań innych autorów. Su-
sann Zahn i wsp.48 podjęli próbę częściowego (30%) zastąpienia sacharozy glikozydami 
stewiolowymi (rebaudiozydem A) w muffinach. Produkt z rebaudiozydem A z dodatkiem 
inuliny lub polidekstrozy posiadał zbliżone właściwości do próby kontrolnej (wyłącznie 
z sacharozą). Częściowe zastąpienie sacharozy rebaudiozydem A i dodatek błonnika 
pozwoliły zredukować wartość energetyczną produktu o 6 kJ/100 kJ w produkcie z do-
datkiem inuliny i o 5 kJ/100 kJ w produkcie z dodatkiem polidekstrozy.

Podsumowanie

Częściowe zastąpienie cukru ksylitolem oraz mieszaniną ksylitolu i preparatu stewii 
miało wpływ na jakość sensoryczną ciasta ucieranego. Najwyższą pożądalnością charak-
teryzowało się ciasto, w którym cukier został częściowo zastąpiony przez ksylitol. Cechy 
sensoryczne tego ciasta były zbliżone do ciasta kontrolnego (z cukrem). Ciasto przygo-
towane z dodatkiem ksylitolu i stewii było oceniane gorzej w zakresie struktury, barwy, 
konsystencji i smaku niż ciasto z cukrem lub cukrem i ksylitolem. Wyczuwano w nim też 
większą intensywność niepożądanego posmaku.

Rodzaj zastosowanej/zastosowanych substancji słodzących wpłynął na strukturę oraz 
wysokość ciasta. Zastąpienie części cukru preparatem stewii pogorszyło tę strukturę. 
Produkcja wysokiej jakości ciasta bez dodatku cukru lub ze znaczną jego eliminacją wy-
maga zastosowania odpowiednich składników, które mogą zastąpić cukier nie tylko pod 
względem słodyczy, ale również właściwości strukturotwórczych. 

Środki słodzące, takie jak ksylitol oraz glikozydy stewiolowe, mogą być stosowane 
w wyrobach cukierniczych, jednak jakość sensoryczna tych wyrobów będzie nieco gor-
sza niż wyrobów z cukrem. Zastosowanie wymienionych składników w cieście obniżyło 
wartość energetyczną wyrobów odpowiednio o 9,5% i 13%. Zastosowanie tego rodzaju 

48 S. Zahn et al., Combined use of rebaudioside A and fibres for partial sucrose replacement in muffins, „LWT – 
Food Science and Technology” 2013, Vol. 50, No. 2, s. 695–701. 
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zamienników cukru pozwoli na poszerzenie asortymentu produktów przeznaczonych dla 
osób z nadwagą, otyłością i diabetyków. 

Bibliografia
1. Abou-Arab E.A., Abu-Salem F.M., Evaluation of bioactive compounds of Stevia rebaudiana leaves 

and callus, „African Journal of Food Science” 2010, Vol. 4, No. 10.
2. Barriocanal L. et al., Apparent lack of pharmacological effect of steviol glycosides used as swe-

eteners in humans, a pilot study of repeated exposures in some normatensive and hypotensive 
individuals and in type 1 and type 2 diabetics, „Regulatory Toxicology and Pharmacology” 2008, 
Vol. 51, No. 1. 

3. Brandle J.E., Staratt A.N., Gijzen M., Stevia rebaudiana: Its agricultural, biological and chemical 
properties, „Canadian Journal of Plant Science” 1998, Vol. 78, No. 4. 

4. Brusick D.J., A critical review of the genetic toxicity of steviol and steviol glycosides, „Food and 
Chemical Toxicology” 2008, Vol. 46, Supplement 7. 

5. Bugaj B. et al., Charakterystyka i prozdrowotne właściwości Stevia rebaudiana Bertoni, „Żywność. 
Nauka. Technologia. Jakość” 2013, t. 88, nr 3.

6. Carakostas M.C. et al., Overview: The history, technical function and safety of rebaudioside 
A, a naturally occurring steviol glycoside, for use in food and beverages, „Food and Chemical 
Toxicology” 2008, Vol. 46, No. 7, Supplement. 

7. Cardello H.M.A.B, Da Silva M.A.P.A, Damasio M.H., Measurement of the relative sweetness of 
stevia extract, aspartame and cyclamate/saccharin blend as compared to sucrose at different 
concentrations, „Plant Foods for Human Nutrition” 1999, Vol. 54, No. 2.

8. Das S. et al., Evaluation of the cariogenic potential of the intense natural sweeteners stevioside 
and rebaudioside A, „Caries Research” 1992, Vol. 26, No. 5.

9. Fry J.C., Yurtt N., Biermann K.L., The sweetness concentration-response behavior of rebiana at 
room and refrigerator temperatures, „Journal Food Science” 2011, Vol. 6, No. 9. 

10. Gardana C., Scaglianti M., Simonetti P., Evaluation of steviol and its glycosides in Stevia rebau-
diana leaves and commercial sweetener by ultra-high-performance liquid chromatography mass 
spectrometry, „Journal of Chromatography A” 2010, Vol. 1217, No. 9.

11. Geuns J.M., Comments to the paper by Nunes et al.: Analysis of genotoxic potentiality of stevio-
side by comet assay, „Food and Chemical Toxicology” 2003, Vol. 45, No. 12. 

12. Gęsiński K., Majcherczak E., Gozdecka G., Stewia (Stevia rebaudiana Bertoni) jako źródło 
wybranych mikroelementów, „Inżynieria i Aparatura Chemiczna” 2013, t. 53, nr 2.

13. Ghosh S., Subudhi E., Nayak S., Antimicrobial assay of Stevia rebaudiana Bertoni leaf extracts 
against 10 pathogens, „International Journal of Integrative Biology” 2008, Vol. 2, No. 1.

14. Giraldo C., Marin L.D., Habeych D.I., Obtenciόn de Edulcorantes de Stevia rebaudiana Bertoni, 
„Revista CENIC. Ciencias Biologicas” 2005, Vol. 36, Especial. 

15. Goyal S.K., Samsher Goyal R.K., Stevia (Stevia rebaudiana) a bio-sweetener: a review, „Inter-
national Journal of Sciences and Nutrition” 2010, Vol. 61, No. 1.

16. Gregersen S. et al., Antihyperglycemic effects of stevioside in type 2 diabetic subject, „Metabo-
lism” 2004, Vol. 53, No. 1.

17. Grenby T.H., Dental aspects of the use of sweeteners, „Pure and Applied Chemistry” 1997, 
Vol. 69, No. 4. 



192 Magdalena Pajka, Andrzej Janicki, Ewa Czarniecka-Skubina 

18. Hsieh M. et al., Efficacy and Tolerability of Oral Stevioside in Patients with Mild Essential Hy-
pertension: A Two-Year, Randomized, Placebo-Controlled Study, „Clinical Therapeutics” 2003, 
Vol. 25, No. 11. 

19. Jayaraman S., Manoharan M.S., Illanchezian S., In vitro antimicrobial and anti-tumor activities 
of Stevia rebaudiana (Asteraceae) leaf extracts, „Tropical Journal of Pharmaceutical Research” 
2008, Vol. 7, No. 4. 

20. Jeppesen P.B. et al., Stevioside Acts Directly on Pancreatic 13 Cells to Secrete Insulin: Ac-
tions Independent of Cyclic Adenosine Monophosphate and Adenosine Triphosphate-Sensitive 
K+-Channel Activity, „Metabolism” 2000, Vol. 49, No. 2. 

21. Kim I. et al., The antioxidant activity and the bioactive compound content of Stevia rebaudiana 
water extracts, „Food Science and Technology” 2011, Vol. 44, No. 5.

22. Kochikyan V.T. et al., Combined Enzymatic Modification of Stevioside and Rebaudioside A, 
„Applied Biochemistry and Microbiology” 2006, Vol. 42, No. 1.

23. Kolanowski W., Glikozydy stewiolowe – właściwości i zastosowanie w żywności, „Bromatologia 
i Chemia Toksykologiczna” 2013, t. 46, nr 2. 

24. Lemus-Mondaca R. et al., Stevia rebaudiana Bertoni, source of a high-potency natural swe-
etener. A comprehensive review on the biochemical, nutritional and functional aspects, „Food 
Chemistry” 2012, Vol. 132, No. 1. 

25. Leszczyński W., Zamienniki sacharozy, „Przegląd Piekarski i Cukierniczy” 2001, t. 49, nr 6. 
26. Maki K.C. et al., The hemodynamic effects of rebaudioside A in healthy adults with normal and 

low-normal blood pressure, „Food and Chemical Toxicology” 2008, Vol. 46, Supplement 7. 
27. Manisha G., Soumya C., Indrani D., Studies on interaction between stevioside, liquid sorbitol, 

hydrocolloids and emulsifiers for replacement of sugar in cakes, „Food Hydrocolloids” 2012, 
Vol. 29, No. 2.

28. Mariotti M., Alamprese C., About the use of different sweeteners in baked goods, Influence on 
the mechanical and rheological properties of the doughs, „Food Science and Technology” 2012, 
Vol. 48, No. 1.

29. Matuska J., Stewia – nowe możliwości, „Przegląd Piekarski i Cukierniczy” 2010, t. 60, nr 5.
30. Miśkiewicz K., Rosicka-Kaczmarek J., Nebesny E., Substancje słodzące w produktach spożyw-

czych, „Przemysł Piekarski i Cukierniczy” 2012, t. 60, nr 2.
31. Nikiforov A.I., Eapen A.K., A 90-day oral (dietary) toxicity study of rebaudioside A in Sprague-Daw-

ley rats, „International Journal of Toxicology” 2008, Vol. 27, No. 1.
32. Orzechowska A., Błasińska I., Jeżewska M., Badania jakości i akceptacji konsumenckiej ciast 

otrzymanych z koncentratów w proszku, z udziałem zamienników cukru, „Biuletyn Informacyjny 
Koncentratów Spożywczych” 1997, t. 37, nr 3.

33. Popkin B.M., Nielsen S.J., The sweetening of the world’s diet, „Obesity Research” 2003, Vol. 
11, No. 11.

34. Prakash I., Clos J.F., Prakash Chaturvedula V.S., Stability of rebaudioside A under acidic condi-
tions and its degradation products, „Food Research International” 2012, Vol. 48, No. 1.

35. Ronda F. et al., Effects of polyols and nondigestible oligosaccharides on the quality of sugar-free 
sponge cakes, „Food Chemistry” 2005, Vol. 90, No. 4. 

36. Saris W.H., Sugars, energy metabolism, and body weight control, „The American Journal of 
Clinical Nutrition” 2003, Vol. 78, No. 4.



Wykorzystanie stewii do kształtowania innowacyjnego wyrobu cukierniczego… 193

37. Savita S.M. et. al., Stevia rebaudiana – A functional component for food industry, „Journal Human 
Ecology” 2004, Vol. 15, No. 4.

38. Schulze M.B. et al., Sugar-sweetened beverages, weight gain, and incidence of type 2 diabetes 
in young and middle-age women, „The Journal of the American Medical Association” 2004, Vol. 
292, No. 8.

39. Serio L., La Stevia rebaudiana, une alternative au sucre, „Phytothérapie” 2010, Vol. 8, No. 1.
40. Świąder K., Waszkiewicz-Robak B., Świderski F., Substancje intensywnie słodzące w żywności, 

„Przemysł Spożywczy” 2011, t. 65, nr 5.
41. Świąder K., Waszkiewicz-Robak B., Świderski F., Substancje intensywnie słodzące – korzyści 

i zagrożenia, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2011, t. 92, nr 3.
42. Tadhani M.B., Subhash R., Preliminary studies on Stevia rebaudiana leaves: Proximal com-

position, mineral analysis and phytochemical screening, „Journal of Medical Sciences” 2006, 
Vol. 6, No. 3. 

43. Thomas J.E., Glade M.J., Stevia: It’s Not Just About Calories, „The Open Obesity Journal” 2010, 
Vol. 2.

44. Tomita T. et al., Bactericidal activity of a fermented hot-water extract from Stevia rebaudiana 
Bertoni towards enterohemorrhagic Escherichia coli 0157:H7 and other food-borne pathogenic 
bacteria, „Microbiology and Immunology” 1997, Vol. 41, No. 12.

45. Yang Q, Gain weight by „going diet”? Artificial sweeteners and the neurobiology of sugar cravings, 
„Yale Journal of Biology and Medicine” 2010, Vol. 83, No. 2.

46. Walter J.M., Soliah L., Objective Measures of baked Products Made with Stevia, „Journal of the 
American Dietetic Association” 2010, Vol. 110, No. 9.

47. Waszkiewicz-Robak B., Świderski F., Wybrane właściwości funkcjonalne substancji intensywnie 
słodzących, „Przemysł Spożywczy” 2000, t. 54, nr 4.

48. Waszkiewicz-Robak B., Substancje słodzące, [w:] Żywność wygodna i funkcjonalna, red. F. Świ-
derski, WNT, Warszawa 2006.

49. Zahn S. et al., Combined use of rebaudioside A and fibres for partial sucrose replacement in 
muffins, „LWT – Food Science and Technology” 2013, Vol. 50, No. 2. 

Dokumenty prawne

1. PN-EN ISO 5495:2007. Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda parzysta. 
2. PN-ISO 4121:1998. Analiza sensoryczna. Metodologia. Ocena produktów żywnościowych przy 

użyciu metod skalowania.
3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1131/2011 z 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do 

rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do gliko-
zydów stewiolowych. 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z 2011, nr 91, poz. 525).

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji 
dodatkowych (Dz. U. z 2010, nr 232, poz. 1525).

6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie dodatków do żywności.



194 Magdalena Pajka, Andrzej Janicki, Ewa Czarniecka-Skubina 

Strony internetowe

1. Hayes C., The effect of non-carcinogenic sweeteners on the prevention of dental caries: A review 
of the evidence, http://www.penta-sense.de/wp-content/uploads/2011/12/The-effect-of-non-cari
ogenic-sweeteners-on-the-prevention-of-dental-caries.pdf [10.04.2014].

Streszczenie

Glikozydy stewiolowe pochodzące z rośliny Stevia rebaudiana stosuje się jako substancje 
słodzące. Charakteryzują się słodkim smakiem i niską wartością energetyczną. Celem badań 
była ocena możliwości wykorzystania preparatu stewii do kształtowania smaku słodkiego babki 
ucieranej. Stwierdzono, że zamiana cukru w cieście przez ksylitol oraz ksylitol i preparat stewii 
obniżyła wartość energetyczną wyrobów oraz wpłynęła na zmianę jakości wyrobu w zakresie 
barwy, konsystencji, struktury, smaku i intensywności obcego posmaku.

Słowa kluczowe: Stevia rebaudiana, ksylitol, ciasto, jakość sensoryczna 

Abstract

Steviol glycosides from the plant Stevia rebaudiana are used as sweeteners. They are character-
ized by sweet taste and a low energy value. The aim of the study was to evaluate the possibility 
of using stevia preparation to create the taste of the sweeteness cake. It was found that, replace-
ment of sugar in the dough by xylitol and xylitol/ stevia preparation affected the assessment of 
the quality of product in the range of color, structure, taste and intensity of aftertaste. 

Keywords: Stevia rebaudiana, ksylitol, cake, sensory quality
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telności naukowej, takie jak ghostwriting i honorary (guest) authorship. Redakcja dokumentuje 
wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowią-
zujących w nauce, dlatego wykryte przypadki oszustwa będą ujawniane, włącznie z powiado-
mieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, 
stowarzyszeń edytorów naukowych itp.).

Wszystkie teksty powinny być przygotowane według zasad podanych w Informacjach dla autorów 
na stronie internetowej wydawnictwa (www.wydawnictwa.wstijo.edu.pl).






