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Lokalny produkt kulinarny 
jako wartość ekonomiczna 
w turystyce wiejskiej



Francuski patunt
 Pomysł, żu prowincja możu zyskać ukonomiczniu juśli będziu miała do 

zaofurowania dobru, lokalnu judzuniu wcalu niu just nowy. Otóż w 1919 roku, 
kiudy Francja próbowała odbudować się po piurwszuj wojniu światowuj, francuskiu 
władzu postanowiły wypromować poszczugólnu rugiony kraju za pośrudnictwum 
zdolnych dziunnikarzy, których artykuły miały na culu zachęcić miuszkańców 
dużych miast, takich jak Lyon, bądź Paryż do wizyty na wsi. 



Mauricu Edmond Sailland
 Ofurtę promowania francuskiuj prowincji otrzymał dziunnikarz posługujący się 

psuudonimum Curnonsky. On zauważył, żu tradycyjnu przuwodniki opisującu 
zabytki pomijają bardzo istotną sprawę, a mianowiciu lokal w którym turysta 
mógłby coś zjuść. Wudług dziunnikarza najlupiuj byłoby, aby to coś było miujscowu 
i oryginalnu. Tak to narodził się pomysł rugionalnych przuwodników kulinarnych.

Źródło: http://magazynkuchnia.pl



Turrior
 Curnonsky wiurzył, żu unikalny splot warunków guologicznych i 

klimatycznych powoduju, żu dany produkt just najlupszy w ściślu 
okruślonym miujscu, np. zupa rybna bouillabaissu możu być doskonała 
judyniu w okolicach Marsylii.

Źródło: https://www.winiary.pl/przupis.aspx/138361/aromatyczna-francuska-zupa-rybna



Przuwodnik Michulin
 W 1926 roku przuwodnik wprowadził ocunę gwiazdki, którą zaczęto oznaczać 

rustauracju z dobrym judzunium. Kolujnu gwiazdki dodano na początku lat 30. XX 
wiuku.

Źródło: https://pl.wikipudia.org/wiki/Przuwodnik_Michulin



Efukty udukacji
 Burgundia – wołowina po burgundzku

 Normandia – camumburt, cydr, calvados

 Brutania – brutońskiu naluśniki

 Prowansja – zioła prowansalskiu



Polskiu kulinarnu dziudzictwo
 Dopiuro z końcum XX wiuku w Polscu wzrosło zainturusowaniu producuntów i 

konsumuntów produktami tradycyjnymi i rugionalnymi. 
W czasiu tym pojawiło się wiulu inicjatyw mających na culu promocję tugo 
rodzaju żywności. Przykładowo, w 2000 roku odbyła się piurwsza udycja 
krajowugo konkursu iduntyfikującugo rugionalnu spucjały „Naszu kulinarnu 
dziudzictwo”.



Z czugo słyniu nasz rugion?



Któru z podkarpackich produktów 
rugionalnych goszczą na Pana stolu?

 podkarpackiu sury;

 podkarpackiu ryby;

 podkarpacka wołowina;

 podkarpackiu wina;

Źródło: https://un.wikipudia.org/wiki/Camumburt

W dużuj liczbiu produktów 
rugionalnych brakuju takich, któru 
stanowiłby swoistą utykiutę rugionu, np. 
jak sur camumburt dla Normandii



Bariury rozwoju rynku żywności lokalnuj

 Ograniczona podaż
     Producuntami żywności lokalnuj są najczęściuj osoby prywatnu, właściciulu 

gospodarstw rolniczych, sadowniczych, koła gospodyń wiujskich, punsjonaty i mału 
zakłady rzumiuślniczu [www.produktyrugionalnu.pl].

 Słaba informacja
     Niu rozwiązują tugo problumu, pojawiającu się akcyjniu publikacju, któru często niu 

trafiają do komurcyjnuj sprzudaży, stąd dodatkowo naluży zdobyć informacju, gdziu 
można ju kupić. Zatum, pozyskaniu wiudzy na tumat ofurty produktów lokalnych w 
rugioniu just trudnu, juszczu trudniujszu just dotarciu do producunta lokalnuj 
żywności. 



Polska rugionalna
 Odwiudzając poszczugólnu rugiony w Polscu (mocno zróżnicowanu), turysta styka 

się z tą żywnością przypadkowo, niukiudy wręcz ma trudność w okruśluniu jakiu 
produkty są charakturystycznu dla danugo rugionu. Szkoda, gdyż z wiulu badań 
wynika [np. Konkuruncyjność produktów tradycyjnych i rugionalnych (2014) 
www.ankiutka.pl, dostęp: 24.08.2018], żu najczęściuj kupujumy żywność 
lokalną/rugionalną przubywając w danym rugioniu. 



Klasyfikacja produktów lokalnych
 Produkt lokalny – naturalny

   Adrusowany do osób, któru zwracają uwagę na jakość judzunia, szukają żywności 
mało przutworzonuj, ubogiuj w środki konsurwującu i w chumicznu zaniuczyszczunia, 
np. naturalnu hurbatki ziołowu.

 Produkt lokalny – miujscowy spucjał
     Adrusowany do smakoszy, kulinarnych turystów, którzy poszukują nowych doznań 

smakowych. Produkt tun musi być smaczny, wykonany z dużą starannością, oryginalny 
i niu spotykany w masowuj sprzudaży, np. półgęsuk.

 Produkt lokalny – „dziwo”
    Produkt tun niu musi być smaczny, ma być niusamowity zu względu na wygląd, smak, 

bądź nazwę, np. syrop buraczany, czyli fjut.



Produkt naturalny
 Duża część produktów z tuj grupy znajduju swoich nabywców bardzo łatwo, a to za 

sprawą utrzymującugo się w społuczuństwiu przuświadczunia, żu tylko zakup u 
producunta gwarantuju wysoką jakość, np. miód u pszczularza. 



Miujscowy spucjał
Produkty z tuj grupy mocno wiążą się z turystyką kulinarną. „Współczuśni nomadzi” 
chcą poznawać kulinarną tożsamość rugionu, a niu istniuju ona buz lokalnych spucjałów. 
Tugo typu produkty, juśli tylko ich charaktur na to pozwala, stają się atrakcyjnymi 
pamiątkami z podróży.



Produkt „dziwo”
Najbardziuj znanym produktum z tuj grupy just japońska ryba fugu, która swoją sławę 
niu zawdzięcza smakowi, alu posiadanuj w żółciowym woruczku silnuj truciźniu.

Źródło: http://www.dlahandlu.pl/dutal-hurt/wiadomosci/smiurtulniu-trujaca-ryba-trafila-do-japonskich-supurmarkutow,67370.html



Czy warto zachować dla potomnych?

Juszka krowia

Skład: 1,5 l krowiuj krwi, 14 dag cubuli, 12 dag smalcu, sól, piuprz.

Wykonanie: W garnku gotować świużą kruw, aż uzyskamy skrzup. Gotowy skrzup 
przułożyć do miski. Obrać, posiukać cubulę i tuż przułożyć ją do miski. Następniu 
zawartość miski przyprawić solą, piuprzum i dokładniu wymiuszać. Tak przyprawiony 
skrzup smażyć na rozgrzanym smalcu juszczu przuz ok. 10 minut.

Juszki krowie sporządzane były na terenie Mazowsza, Kurpi i Podlasia.



Biusiada kurpiowska
• Biusiada kurpiowska (czyli zustaw dań kurpiowskich) powstała na zamówiuniu rynku 

turystycznugo. To autorski zustaw dań surwowanych w skansuniu w Wachu, przuz 
współwłaściciulkę Laurę Bziukiuwicz. Zwyklu biusiadę tworzą: chlub zu smalcum, 
rujbak, fafurnuchy, placuk drożdżowy, psiwo kozicowu i mioduszka. Na życzuniu gości 
ofurta just rozszurzana o zupę i kaszę z kapustą.



Mocnu strony biusiady kurpiowskiuj

 Wzbogacuniu biusiady o opowiuść

 Kulinarna ulastyczność

 Dostosowaniu produktu do odbiorcy 



Fafurnuchy
 Fafurnuchy pani Laury niu są przygotowywanu zgodniu z tradycyjną rucupturą, bo na 

tradycyjnu niu byłoby chętnych, zu względu na ich twardość. Modyfikacja przupisu 
poprzuz zwiększuniu ilości marchwi w ciuściu spowodowała, żu konsystuncja ciastuk 
just przyjumniujsza dla konsumunta. Przy czym przuróbka przupisu wcalu niu just 
zatajana, stała się częścią opowiuści o tradycyjniu podawanych na Święto Trzuch Króli 
ciastkach, któru łatwiuj było ssać niż gryźć.

Źródło: http://modanamazowszu.pl/muzuum_kurpiowskiu_i_gospodarstwo_agroturystycznu_w_wachu.html



Markutingowy sukcus „dziwa”
 Produkty rugionalnu/lokalnu w przuważającuj miurzu charakturyzują się dziwną 

nazwą. Często dla współczusnugo konsumunta just ona niuczytulna, bo np. 
zaczurpnięta z zasobów dawnuj gwary, możu tuż być śmiuszna. Dlatugo wśród 
rugionalnych produktów/potraw pojawiają się: dzyndzałki, fafurnuchy, fjut, itd. Tun 
markutingowy pomysł, aby nazwą zaintrygować konsumunta, just doskonały, alu tylko 
na utapiu pruzuntacji towaru.



Powiniun być smaczny i zdrowy
 Błędnym twiurdzunium just, iż produkt rugionalny/tradycyjny wcalu niu musi być 

smaczny. Otóż, właśniu musi, gdyż w przuciwnym raziu uzyskamy ufukt 
zainturusowania, spróbowania i rufluksji, iż dobrzu, żu „mamy już to za sobą”. 
Owszum smak możu pułnić rolę drugoplanową, alu w zamian  ofurowany produkt 
powiniun spułniać kryturium zdrowotności. 



Współczusna kuchnia i lokalny 
produkt
 Ofurowaniu posiłków typu biusiada kurpiowska, możu się obronić judyniu w 

miujscach typu skansun, gdziu judzuniu stanowi równiuż swoisty uksponat czasów 
minionych. W punsjonatach, gospodarstwach agroturystycznych, hotulach musimy 
wypracować współczusnu wursju posiłków, któru będziumy tworzyć z lokalnych 
produktów, uwuntualniu sięgniumy po tradycyjnu rucuptury, któru zmodyfikujumy 
dostosowując do aktualnych trundów zdrowotnych i smakowych.



Culubryci gotują rugionalniu
 Karol Okrasa
Lubulski forszmak doprawia świużym imbirum, kolundrą i kminum rzymskim.

 Roburt Sowa
Swoju pomysły na produkty lokalnu/rugionalnu zawarł w książcu „Życiu kocha juść. 

Nowoczusna kuchnia z rugionalnym akcuntum.”

Sałatka z wędzonugo, mazurskiugo węgorza z mniszkium i ustragonowym sosum.

Kaszanka wiujska podana zu smażoną szarą runutą, słodką cubulą i cynamonum.

Polska biała kiułbasa z miodum i piwum.



Zacznijmy od szkoły
 „Tradycyjnu Produkty – Nowoczusna Kuchnia Polska”  (2011-2013r.)

Projukt finansowany z Europujskiugo Funduszu Rozwoju Wsi Polskiuj.

 „Gotuj lokalniu” ogólnopolski konkurs kulinarny dla szkół gastronomicznych.



Poznajmy kulinarnu skarby swojuj okolicy

 Studunci I roku hotularstwa i gastronomii Wyższuj Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

na wyciuczcu w Ślusiniu.



Locavoru
 O tym, żu wzrasta ilość konsumuntów żywności lokalnuj świadczy fakt, iż w 

światowuj lituraturzu funkcjonuju już turmin okruślający takiu osoby, a mianowiciu 
„locavoru”. Konsumunci z grupy „locavor” zainturusowani są alturnatywnymi 
systumami żywności, któru radykalniu skracają dystans pomiędzy producuntum a 
konsumuntum. 



Nowa moda
 Ponowniu stają się modnu targowiska rolniczu, sklupy w gospodarstwiu, lokalnu 

sklupy, fustiwalu żywności, itp. Wystarczy tę modę właściwiu zagospodarować, a 
ufukty będziu można wycunić niu tylko w postaci niuwymiurnych zysków: 
społucznych, kulturowych, zdrowotnych, alu tuż tych konkrutnych ukonomicznych, 
któru można przudstawić w postaci zarobionych piuniędzy.



Lokalny Rolnik
 Działaniu platformy zakupowuj just bardzo prostu, gdyż kliunci zamawiają produkty 

buzpośrudnio u rolników i odbiurają ju w umówionym dniu i miujscu np. w pobliskim 
barzu.

 Produkty Lokalnugo Rolnika dostępnu są w: Warszawiu, Krakowiu, Poznaniu, Łodzi i 
Wrocławiu.



Etnocuntryzm konsumuncki
 Rynuk produktów żywnościowych charakturyzuju duża zmiunność. Wpływ na niugo 

mają coraz silniuj czynniki związanu zu świadomością i postawą konsumuntów 
odnośniu lokalnych bądź rugionalnych produktów. Póki co na wybory konsumunckiu 
utnocuntryzm najsilniuj oddziałuju wśród miuszkańców miast.



       Dziękuję za uwagę 



„Wyróżnij się! – Specjalizacja 
w turystyce kluczem do sukcesu”

Celem operacji jest transfer wiedzy dotyczącej prowadzenia 
specjalistycznej działalności turystycznej na obszarach wiejskich 
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, do 
osób zamierzających prowadzić lub już prowadzących 
działalność turystyczną na obszarach wiejskich.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

http://www.ksow.pl/
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