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Po powrocie z wakacji np. z Włoch 
oprócz wspomnień o zabytkach 
często opowiadamy o walorach 
kulinarnych wyjazdu: o jakości 
szynki parmeńskiej, smaku serów 
parmigiano reggiano czy grana 
padano, a także frutti di mare.



A czym pachnie 
nam Polska????



ALPEJSKO-KARPACKI MOST WSPÓŁPRACY

A co zostanie w pamięci turysty 
odwiedzającego Podkarpackie? 
W pamięci tradycyjnego smaku?



ALPEJSKO-KARPACKI MOST WSPÓŁPRACY



Tym bardziej, że wiemy gdzie w Podkarpackiem można znaleźć najlepsze 
wędliny, miody, sery, chleby, ryby, alkohole…



Lista Produktów 

Tradycyjnych 

MRiRW – 1728



Proziaki - tradycja ich wyrobu ma już ponad 
150 lat. To placuszki wyrabiane z mąki i 
kwaśnego mleka z dodatkiem sody i soli, 
wypiekane na metalowej blasze na 
tradycyjnej kuchni .  Jak każde jedzenie 
biedaków smakują wyśmienicie. Najlepiej z 
masłem czosnkowym lub z podkarpackim 
miodem i regionalnymi konfiturami.

Dereń nazywano kiedyś „polską oliwką”. 
Z owoców derenia wytwarzana jest słynna 
dereniówka, pyszne konfitury czy 
kompoty. Prawdziwym przysmakiem i 
tradycyjną potrawą jest kiszony dereń 
produkowany już w XVII w. w kuchni 
dworskiej. Dodawano go do sosów do 
pieczonego mięsa. 

TOP Lista 10 Podkarpackich Smaków



Serowarstwo podkarpackie –
owcze sery zagrodowe, świeże sery smakowe, 
kozie sery wędzone białe i wołoskie

Boczek wędzony z Wierzeic – dwusetny 
produkt z Podkarpacia na Liście Produktów 
Tradycyjnych. Produkowany według 
tradycyjnej receptury. 
Przygotowywany na bazie przypraw takich jak: 
pieprz, sól, ziele angielskie, liść laurowy.



Rosolisy – likiery które były znane w Europie już w XIV w. Jako pierwsi zaczęli je 
wyrabiać Włosi, najpierw alchemicy, a później zakonnicy i likworyści. Alchemikom 
zawdzięczają rosolisy swoją nazwę, pochodzącą od łacińskiego określenia "ros 
solis", czyli rosa słoneczna. Nalewki te uważano nie tylko za przysmaki, ale i za 
lekarstwa. W Łańcucie rosolisy produkowane są od czasów Alfreda I hr. 
Potockiego. Obecnie w Polsce tylko Fabryka Wódek "POLMOS ŁAŃCUT" posiada 
prawo ich wytwarzania. Receptury rosolisów stanowią tajemnicę Firmy. Etykiety 
są wzorowane na XIX-wiecznych oryginałach, które można obejrzeć w należącym 
do Spółki Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie.



Podkarpackie słynie z produkcji serów. W szczególności kozich i owczych. 
Najsłynniejszym z nich jest bryndza kozia wytwarzana w Beskidzie Niskim, 
według tej samej metody od XV w. Charakterystyczny smak bryndzy wynika ze 
specyfikacji podkarpackich łąk i pastwisk, na których gospodaruje się dziś tylko 
metodami ekologicznymi.
Bryndzę kozią można skosztować w Rodzinnym Gospodarstwie Ekologicznym 
"Figa" u Państwa Maziejuków w Mszanie.



Naleśnik Gigant z jagodami to 
Bieszczadzki Produkt Lokalny. Swoim 
wyglądem przypomina wielkiego 
racucha z jagodami, ale sposób jego 
przyrządzania i użyte składniki nie 
mają nic wspólnego z racuchem. 
Jest on podawany z bieszczadzkimi 
jagodami, ale także z truskawkami, 
twarogiem, jabłkami, sezonowymi 
owocami, w związku z tym jest 
słodki i kaloryczny. Jego nazwa, re-
ceptura i wygląd są od 2013 r. za-
strzeżone w Urzędzie Patentowym 
RP.
Podawany jest tylko w jednym 
miejscu w Polsce – w Karczmie 
Chata Wędrowca w bieszczadzkiej 
Wetlinie.



Z tradycji łemkowsko-bojkowskiej wyrastają hreczanyki - kotlety z kaszy gryczanej 
(hreczki) zmieszanej z mielonym mięsem, jajkami, czosnkiem i przyprawami, które 
pamięta niejeden turysta wędrujący po bieszczadzkich szlakach turystycznych.



Z kolei fuczki smaży się, jak placki ziemniaczane, ale robi z kiszonej 
kapusty. Najważniejszym składnikiem jest dobra, naturalnie kiszona 
kapusta. Najpierw należy mocno odcedzić kapustę, a następnie posiekać 
ją i wymieszać z ciastem naleśnikowym. Składniki ciasta to jajka, mąka i 
mleka (mleko można zastąpić wodą), jak to robiło się w biedniejszych 
łemkowskich chyżach. Obecnie najczęściej podawane są z prawdziwą, 
lekko kwaskowatą, wiejską śmietaną.



W ofercie działającej od niedawna firmy Leda – Ser 
z Wólki Krowickiej znaleźć można jedne z 
najlepszych serów z mleka krowiego: sery 
wędzone, białe z czarnuszką, czosnkiem i papryką 
oraz ziołowe, makaron serowy, warkocze serowe, 
masło domowe, a także sery ziołowe panierowane 
w papryce, czosnku niedźwiedzim oraz pieprzu 
cytrynowym. Leda-Ser uzyskuje sery z mleka, które 
otrzymuje od krów ze własnego gospodarstwa 
rolnego i od sprawdzonych dostawców.



Do TOP 10 pretendują także 
podkarpackie ryby słodkowodne: 
Gospodarstwo Rybackie w Starzawie 
obejmuje zespół stawów o 
powierzchni 800 ha. Prowadzą tu 
hodowlę karpia królewskiego oraz 
amura, tołpygi, suma europejskiego, 
szczupaka, lina, jazia oraz karasi. 
Mają własną linię karpia, tzw. „linię 
starzawska”. Od maja 2016 r.  działa 
tu smażalnia ryb z jednym z 
największych grillów w Polsce. 
Można tu kupić smażone ryby, można 
samemu sobie usmażyć.  



Wyroby wysokiej jakości 
– oparte o dobre, 
rodzinne tradycje 

Zakład prowadzony przez rodzinę Osipów 
we wsi Wierzawice k. Leżajska jest 
spełnieniem marzeń nestora rodu, 
związanych z wyrobem wędlin typowo 
wiejskich, opartych na tradycji, często 
zapomnianych recepturach, a po części 
będących kontynuacją rodzinnej tradycji. 
W produkcję dystrybucję i marketing 
zaangażowana jest cała rodzina. Zakład 
przerabia miesięcznie około 30 ton mięsa, 
produkując wędliny: szynki, schaby, 
kiełbasy wiejskie, kiełbasy szynkowe, 
balerony, boczki, salcesony i pieczenie 
rzymskie.

Zdjecie taty



Szczególnym powodem do dumy są produkty, które zyskują nagrody oraz 
wyróżnienia na różnego rodzaju typu konkursach oraz produkty wpisane 
na Listę Wyrobów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Aktualnie Masarnia Osip ma już cztery takie produkty: 



Za kiełbasę swojską z Wierzeic podczas 
wielkiego finału XIV edycji konkursu „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” W 
Poznaniu na międzynarodowych targach 
Polagra Food otrzymaliśmy nagrodę Perła 
2015.

Kiełbasa Szynkowa zwyciężyła w konkursie 
„Mój Rynek-Mój Produkt” na Podkarpackim 
Jarmarku Ogrodniczym w Boguchwale, nasza 
polędwiczka z Wierzeic  zwyciężyła na 
Festiwalu Podkarpackich Smaków w Górnie, 
schab czosnkowy otrzymał nagrodę podczas 
Podkarpackiego Pikniku Produktów 
Tradycyjnych i Regionalnych w Rzeszowie, a 
na XI Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła w 
Baszni Dolnej naszym salcesonem zachwycał 
się sam Jakub Kuroń.

zdjecia



Zdjęcia 
z gazet i targów





„O jakości można mówić, kiedy tym co do nas wraca są klienci a nie produkty”

Dzięki tradycyjnym recepturom opartym 
przede wszystkim na prostocie wykonania, 
produkty Osipów cechuje jakość, 
charakterystyczny  oraz  niepowtarzalny 
nigdzie indziej smak. Tradycyjny sposób 
wytwarzania wyrobów mięsnych pozwolił 
Masarni Osip na zdobycie silnej i  
ugruntowanej pozycji na rynku. Dzięki  temu 
firma cieszy się coraz większą renomą i 
uznaniem  klientów, którzy zgłaszają się do 
Wierzawic z całej Polski przysparzając 
właścicielom satysfakcji i zadowolenia. 



Pod skrzydłami  Urzędu 
Marszałkowskiego oraz 
Podkarpackiego Ośrodka 
Doractwa Rolniczego, przy 
współpracy z Polską Izbą 
Produktu Regionalnego i 
Lokalnego jak również Klastra 
Podkarpackie Smaki, mamy 
możliwość promowania naszych 
produktów na arenie 
lokalnej,ogólnopolskiej oraz 
międzynarodowej. Taka 
współpraca pozwala na pełniejsze 
przedstawienie bogactwa kultury, 
historii i  obyczajów regionu 
południowo-wschodniej Polski.



Podkarpackie – to kraina prawdziwego, dobrego smaku



Dziękuję za uwagę:

Weronika Osip
veronikavera@wp.pl

794-637-136
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