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Zamknij smak tradycji w swoim produkcie
Szynka z hipermarketu nigdy nie będzie smakować tak jak ta produkowana w gospodarstwie wiejskim. 
Przekonuje się o tym coraz większa liczba konsumentów. Jeśli więc wyrobami, które twoja rodzina produkuje 
od pokoleń, zachwycają się wszyscy goście, pomyśl o produkcji na większą skalę. 

Zapach wędzonki czuć od samego progu. Przyjemnie łasko-
cze podniebienie i zaprasza do środka. – Czym chata bogata! 

– woła od progu gospodyni, pani Maria. Tak zachęceni, śmiało 
kierujemy się w stronę kuchni. Na przykrytym lnianym obrusem 
stole jest półmisek pełen mięsiw. Zachęcają już nie tyko swoj-
skim zapachem, ale też wyglądem. – Zostawcie sobie jeszcze 
miejsce na niespodziankę – puszcza do nas oko pani Marysia. 
Po kilkunastu minutach ze spiżarki wychodzi gospodarz. W ręce 
trzyma pęto kiełbasy. – A to nasza niespodzianka: metka, nasz 
produkt tradycyjny – mówi pan Wojciech, rolnik z województwa 
pomorskiego, od dwóch lat producent żywności tradycyjnej. – 
Ale metkę produkujemy od pokoleń. Mojego ojca nauczył tego 
mój dziadek, a  dziadka pradziadek. Przepis pozostał ten sam. 
Kiedyś metkę robiło się głównie na święta, odkąd zostałem pro-
ducentem regionalnym, właściwie przygotowuję ją przez okrą-
gły rok – przyznaje pan Wojciech. Wspomina czasy, kiedy przy 
świątecznym stole zjawiała się cała rodzina. Kuzyni przyjeżdżali 
z drugiego końca Polski. Metka zawsze była punktem kulmina-
cyjnym biesiady. – Jak żyję, nie znalazł się jeszcze taki, co by mu 
nie smakowała – przekonuje gospodarz.

Jakość i tradycja to dobrana para

Tradycyjną pomorską metkę przyrządza się z najlepszego mięsa 
wieprzowego. Mięso należy drobno zmielić, przyprawić między 

innymi papryką, następnie zaś włożyć do osłonek z  jelit, z któ-
rych formuje się około 25 centymetrowe odcinki. Tak przygoto-
wana metka dwa dni później nadaje się już do wędzenia, a po 
ostygnięciu do krojenia w plastry, a przede wszystkim smarowa-
nia nią chleba. – Przepis nie jest bardzo skomplikowany – przy-
znaje pan Wojciech. – Jego siłą jest jednak tradycja. Do produkcji 
prawdziwej swojskiej metki, takiej jak ta z  mojego gospodar-
stwa, używa się tylko naturalnych produktów. Nie ma mowy 
o żadnych ulepszaczach czy konserwantach – zapewnia. 

Dodaje, że odkąd jego wyroby mają certyfikat Gwarantowa-
nych Tradycyjnych Specjalności, zaczął produkować metkę na 
większą skalę, a przede wszystkim promować na targach czy jar-
markach w całym kraju. Zyskali też inni rolnicy w województwie 
pomorskim. – O metce zrobiło się głośno. I dobrze, bo tradycyj-
ne receptury, sposób ich przygotowywania, a także wyjątkowy 
smak to część naszego dziedzictwa – przekonuje gospodarz.

Smak reklamuje region 

Produkty regionalne zaczęły „wychodzić z ukrycia” dopie-
ro po roku 1990. Wcześniej gospodarstwa wiejskie przy-
gotowywały je głównie na użytek rodziny, znajomych czy 
w  ostateczności „letników”. Następnym krokiem były po-
szukiwania rynku zbytu. Gospodynie, wierne kulinarnym 
tradycjom, zaczęły prezentować swoje sery, pieczywo, 

nalewki czy wypieki na targach, kiermaszach i dniach kul-
tury. Ruszyły przydomowe masarnie i  niewielkie piekar-
nie czy zakłady cukiernicze. Produkty lokalne stawały się 
coraz bardziej popularne, bo konsumenci, zmęczeni jed-
nym smakiem większości wędlin z  hipermarketu, chcieli 
zasmakować czegoś naturalnego. Z  czasem produkty 
wiejskie bez stosowania chemicznych dodatków, często 
o  długim procesie technologicznym, zaczęły wypierać 
spulchnione chemicznie niezdrowe pieczywo, wypeł-
niane wodą wędliny czy sery z  konserwantami. Dziś naj-
słynniejsze polskie sery: oscypek, bryndza, gzik czy ser 
opalany „łaski”, znają konsumenci w całej Polsce, a nawet 
na świecie. Rola produktów tradycyjnych i  regionalnych 
urosła po wstąpieniu Polski do  Unii Europejskiej. Jednym 
z  podstawowych sposobów realizacji polityki jakości we 
Wspólnocie jest wyróżnianie znakami potwierdzającymi 
wysoką jakość wyrobów rolno-spożywczych pochodzą-
cych z konkretnych regionów, jak też charakteryzujących 
się tradycyjną metodą produkcji. 

Z kolei system ochrony i promocji takich wyrobów jest jed-
nym z najważniejszych czynników wpływających na zrównowa-
żony rozwój obszarów wiejskich. Dlaczego? – Ponieważ przyczy-
nia się on do zróżnicowania zatrudnienia na obszarach wiejskich 
,tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania oraz zwiększa 
dochody producentów rolnych.

Przewodnik producenta żywności tradycyjnej 
Chcesz, by Twoimi wyrobami zachwycała się już nie tylko rodzina i znajomi.  
Podpowiemy Ci, jak w prosty sposób zdobyć nowe rynki zbytu. Zapoznaj się z przewodnikiem odnoszącego 
sukcesy producenta żywności tradycyjnej.

Załóż  
przydomowy sklepik

Na początek trzeba wiedzieć, 
że uwarunkowania prawne 
sprzedaży produktów regio-
nalnych różnią się od tych 
ogólnie przyjętych – przydat-
ne informacje na temat sprze-
daży bezpośredniej, margi-
nalnej, ograniczonej i  lokalnej 
można znaleźć w rozporządze-
niach Ministerstwa Rolnictwa. 
Twój sklepik to nie musi być 
ani duży market, ani nawet 
nowo wybudowane pomiesz-
czenie. Może trochę miejsca 
możesz wygospodarować 
u siebie w domu? Ważne, żeby 
miejsce, w  którym rozkrę-
cisz swój biznes było zgodne 
z normami sanitarnymi: czyste, 
dobrze oświetlone i  przewie-
trzone. Kilka półek, lodówka, 
lada, kasa. Mile widziany bę-
dzie też kącik z  krzesłami dla 
klientów – miejsce do degu-
stacji. Nawiązując do tradycji, 
półki mogą być wyściełane 
np. haftowanymi serwetami. 
Ważny będzie także szyld z na-
zwą sklepu (i np. zdjęciem pro-
duktu), który widać z drogi. By 
łatwiej było trafić do Twojego 
sklepu, postaraj się o małe ta-
bliczki na słupkach z napisami: 
„Za 50 metrów skręć w  lewo”. 
Godziny otwarcia mogą być 
dostosowane do cyklu pro-
dukcyjnego. Może być otwar-
ty np. tylko 2 razy w tygodniu 
po 5 godzin.
Swój sklepik kilka miesięcy 
temu uruchomił pan Henryk, 
producent mazurskiego sera 
salami. – Sprzedaż wzrosła, bo 
klienci zyskali do mnie zaufa-
nie – mówi producent.  Jeśli 
założenie własnego punktu 
sprzedażowego wydaje Ci się 
zbyt skomplikowane, współ-
pracuj z  już istniejącymi skle-
pami. One chętnie zwiększą 
swój asortyment o  sprawdzo-
ne, certyfikowane produktu 
tradycyjne.

Wzajemna  
promocja

Jeśli nie stać Cię na założenie 
sklepiku, porozmawiaj z  in-
nymi producentami. Lepiej 
wyposażony sklep zawsze 
przyciągnie większą ilość 
klientów. Sposób na wzajem-
ną promocję znalezła grupa   
francuskich rolników, która 

w 2001 roku, w miejscowości 
Monistrol-sur-Loire założy-
ła sklep „Le panier paysan”.  
W  swojej ofercie posiada on 
warzywa, owoce, mięso i wę-
dliny, wina, słodycze oraz 
wiele innych produktów. 
Założyło go 5 rolników, po 
prawie dwóch latach przygo-
towań i  dyskusji. Przyznają, 
że to nie był łatwy czas. Teraz 
już wiedzą, że kluczem do 
ich sukcesu jest umiejętność 
współpracy i  komunikacji.  
Początki działalności sklepu 
wymagały dużego wysiłku. 
Trzeba było nauczyć się prze-
twarzania żywności, marke-
tingu i zarządzania. Dziś sklep 
prowadzi 9 partnerów, któ-
rzy się regularnie spotykają 
i  aktywnie uczestniczą w  za-
rządzaniu sklepem (obowiąz-
kiem każdego z  nich jest np. 
przepracowanie w sklepie pół 
dnia w  tygodniu). By wzbo-
gacić ofertę sklepu, towar 
dostarcza dodatkowo 24 do-
stawców – także okolicznych 
rolników. Przyjęto założenie, 
żeby nie tworzyć wzajemnej 
konkurencji, dlatego w  skle-
pie nie może być dwóch ta-
kich samych produktów od 
dwóch różnych producen-
tów. Każdy z  producentów 
odpowiedzialny jest za wła-
sny produkt, za zapewnienie 
regularnych dostaw (sklep 
działa od wtorku do soboty) 
oraz odbiór niesprzedanych 
produktów. Przez dziesięć lat 
działalności sklep dorobił się 
rzeszy stałych klientów, a jego 
obrót wzrósł trzykrotnie. 

Zaprzyjaźnij 
się z lokalnym 
restauratorem

Jemu też zależy i  na klienteli, 
i  na tradycyjnym smaku bez 
dodatków chemii (taka żyw-
ność staje się coraz bardziej 
popularna). Być może zdecy-
duje się z Tobą współpracować 
i przyrządzać potrawy z Twoich 
produktów. Dodatkową atrak-
cją dla gości  będzie kredens 
z  żywnością tradycyjną (np. 
miodami, piklami itd.), któ-
rej będzie można spróbować 
w  restauracji, a  potem kupić 
i  zabrać ze sobą do domu. 
W  takim przypadku warto 
zadbać o  ładne opakowanie 
produktów. Słoiczki mogą być 
obwiązane kolorowymi wstąż-

kami, wtedy będą nadawały 
się jako prezenty dla rodziny.

Częstuj, kogo się da

Największą siłą Twojego pro-
duktu jest jego smak, trady-
cyjny, tak jak u babci, dlatego 
często urządzaj degustacje. Je-
śli prowadzisz gospodarstwo 
agroturystyczne, częstuj swo-
imi produktami letników. Na 
pewno będą chcieli kupić od 
Ciebie swojskie wędliny, świe-
że warzywa i  owoce, sery czy 
miody i wziąć je do domu, by 
smakując takich potraw, wra-
cać myślami do przyjemnych 
wakacji spędzonych na wsi. 
Dzięki degustacjom klienci 
chętniej kupują produkty i mó-
wią o nich innym. Tak powstaje 
spora grupa klientów. Możesz 
także nawiązać współpracę 
z  lokalnymi organizacjami tu-
rystycznymi i  przewodnikami 
po Twojej okolicy. Jednym 
z  punktów zwiedzania może 
być wycieczka po Twoim go-
spodarstwie zakończona de-
gustacją i  zakupami w Twoim 
sklepiku.

Niech znajdą Cię 
w sieci

Załóż stronę internetową. 
Dziś nawet najlepszy sklepik 
nie może bez niej funkcjono-
wać. Możesz opowiedzieć 
o swojej rodzinie, historii 

Twojego produktu. Koniecz-
nie załącz zdjęcia, godziny 
otwarcia sklepiku (lub moż-
liwości kupna Twoich pro-
duktów, jeśli nie posiadasz 
sklepu), kontakt do siebie 
i  adres. Możesz wprowadzić 
też opcję zakupów przez in-
ternet. Za dodatkową opłatą 
produkty z  długą datą waż-
ności, niewymagające schło-
dzenia (np. miody) będziesz 
wysyłać klientom pocztą. Te 
z  krótką datą ważności do-
wozić do okolicznych miast. 
Dodatkową opcją mogą być 
organizowane przez Ciebie 
weselne stoły biesiadne. Po-
informuj o  takiej możliwości 
na Twojej stronie interneto-
wej.

Bierz udział 
w targach, 
kiermaszach 
i jarmarkach

To najlepszy sposób „wyjścia 
do klienta”, pokazania sie-
bie i  swoich wyrobów. Warto 
zdecydować się na gminne 
imprezy tego typu, ale też np. 
kilkudniowe jarmarki zdro-
wej żywności organizowane 
w  centrach handlowych. Za-
wsze miej ze sobą ulotki lub 
wizytówki, by klienci mogli 
znaleźć Cię później.

Stowarzyszaj się 
i współpracuj

Wymiana doświadczeń, szko-
lenia, nowe pomysły, sposoby 
na promocję a  nawet fundu-

sze. Takie możliwości dają 

stowarzyszenia producentów 
żywności tradycyjnej i  instytu-
cje rolnicze. Fundusz Promocji 
Produktu Regionalnego, Trady-
cyjnego, Ekologicznego, który 
działa m.in. w Rzeszowie wspie-
ra przedsiębiorców – produ-
centów i wytwórców. Poszukaj 
podobnej instytucji w  Twoim 
województwie. Działania infor-
macyjne i  promocyjne doty-
czące żywności wysokiej jako-
ści prowadzą także władze na 
szczeblu gminnym, powiato-
wym, wojewódzkim i  ministe-
rialnym. Sprawdź, jaką pomoc 
możesz uzyskać. Nie wahaj się 
zadawać pytania i  korzystać 
z pomocy instytucjonalnej. 

Zdobywaj 
certyfikaty

Twój produkt może być wy-
jątkowy, ale klienci chcą mieć 
tego gwarancję. By zdobyć ich 
zaufanie, postaraj się o zdoby-
cie odpowiednich certyfikatów 
jakości lub wpisanie Twojego 
produktu na Listę Produktów 
Tradycyjnych. Wszystkiego na 
temat składania wniosków 
o  rejestrację Twojego produk-
tu (rejestracja jako Chronione 
Nazwy Pochodzenia, Chronio-
ne Oznaczenia Geograficzne 
lub Gwarantowane Tradycyjne 
Specjalności) dowiesz się ze 
strony internetowej Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
www. minrol.gov.pl.
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Jak sprzedają z sukcesem
Targi, dni kultury, jarmarki, a może przydomowy punkt sprzedaży lub nawet restauracja.  
Poszukaj sprawdzonych sposobów. Warto przyjrzeć się doświadczeniom innych rolników

Zakopane słynie ze swojego oscypka, Kraków z  ob-
warzanka, Śląsk Opolski – żymloka, Siewierz może 

pochwalić się pieczoną gęsią, zaś marką cukierniczą Po-
znania i istotnym elementem promocji tego miasta są ro-
gale świętomarcińskie. Wyrabianie marek tych produktów 
trwało dziesięciolecia, producentom opłaciło się jednak 
dbanie o  tradycję i  oryginalne receptury. Dziś marka lo-
kalna stanowi informację dla konsumentów i  turystów, 
że sprzedawany produkt jest autentyczny. Jest gwaran-
cją miejsca pochodzenia, historii, sposobu wytwarzania. 
Sprawia, że produkt nie jest anonimowy, lecz kojarzony 
z konkretnym regionem, a coraz częściej konkretnym pro-
ducentem. – Budowanie wspólnej marki jest korzystne 
dla promocji regionu, ale też pojedynczych działających 
na danym terenie wytwórców – przekonują przedstawi-
ciele Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich. Marka, którą zdobył np. zakopiański oscypek, 
daje im m.in. rekomendację.

Z  roku na rok powiększa się pula rejestrowanych  pro-
duktów regionalnych i  tradycyjnych, te z kolei  zaczynają być  
postrzegane jako istotna wartość regionu podkreślająca jego 
unikalną tradycję, również kulinarną. Markowy produkt regio-
nalny może tworzyć atrakcyjny wizerunek obszaru, na którym 

jest wytwarzany, a tym samym przyczyniać się do rozwoju tu-
rystyki i  agroturystyki coraz bardziej docenianych w  Europie 
„małych ojczyzn”. 

Wszystko zaczyna się jednak od producenta.

Miód słynny, bo miejski

Do niedawna tylko dla siebie, sąsiadów i  rodziny. Tak zaczyna 
się historia niewielkiego gospodarstwa pszczelarskiego Romana 
Bochenka, mieszkańca Czeladzi w województwie śląskim. Wśród 
zieleni stoją ule. Dwadzieścia dużych, drewnianych, bogato zdo-
bionych pszczelich domków. Jeden wyjątkowy. Z  rzeźbionym 
dachem i  złotymi guziczkami – pałac królowej. Świeci słońce, 
więc pszczoły wesoło harcują. – Skoro mój miód cieszył się takim 
powodzeniem wśród znajomych, postanowiłem wyjść z cienia. 
Nawiązałem współpracę z urzędem miasta. Urzędnicy stwierdzi-
li, że miód, a także świece z pszczelego wosku mogą być świetną 
promocją tego terenu – wspomina pan Roman. Dodaje, że po 
wypełnione złocistym płynem słoiczki z  logo Czeladzi przyjeż-
dżają mieszkańcy całego Zagłębia i Śląska. – Zawsze lepiej utoż-
samiać miasto z jakimś wyjątkowym i smacznym produktem lo-
kalnym niż na przykład z autostradą – mówią czeladzkie władze 
miasta.

Łap kontakty

Sposobów na promocję produktu regionalnego i tradycyjnego 
jest wiele. Jednym z  nich, a  jednocześnie jednym z  najprost-
szych, jest udział w różnego rodzaju targach, jarmarkach i kier-
maszach, dniach kultury i lokalnych świętach, np. „Święcie śliwki” 
w Dolinie Dolnej Wisły.

Tego typu przedsięwzięcia odwiedza sporo osób, łatwo 
więc nawiązać kontakty z potencjalnymi klientami. Jednost-
kowymi, ale też np. handlowcami czy właścicielami sklepów, 
które mogą być dobrym dystrybutorem naszego produktu. 
– W ten sposób każdego miesiąca sprzedaję kilkadziesiąt ki-
logramów produkowanej w  moim gospodarstwie bryndzy 
podhalańskiej – mówi pan Krzysztof, producent z  Małopol-
ski. Zdradza, że kontakt z kilkoma sklepikarzami złapał dzięki 
jarmarkowi zorganizowanemu przez jedno z dużych centrów 
handlowych w  jego mieście. – Zaryzykowałem, zainwesto-
wałem i  się udało. Gdyby nie to, wciąż produkowałbym nie-
wielkie ilości bryndzy dla rodziny i zaprzyjaźnionych klientów 
– przyznaje pan Krzysztof.  

Udział w targach i jarmarkach jest nie tylko okazją, by zdo-
być nowych klientów, ale też wymienić się doświadczeniami 
z innymi producentami żywności tradycyjnej.

Francuzi odkrywają karty

Warto przyjrzeć się doświadczeniom rolników w innych krajach 
europejskich. Ciekawym przykładem jest np. farma krów mlecz-
nych w Chanaleilles  we Francji, którą wspólnie prowadzą dwie 
rodziny:  Chassefeyre i  Chaurant. Ta, produkująca ok. 450  000 
litrów mleka (55 krów rasy Montbeliarde) oraz ser o specjalnej, 
tradycyjnej recepturze, farma na początku swojej działalności 
też borykała się z problemami sprzedażowymi.

Obecnie ich ser, który ma już swoją renomę, sprzedawany 
jest w 60 proc. na lokalnych targach, reszta do pośredników oraz 
w tzw. sprzedaży domowej i pobliskim punkcie sprzedaży. 

Ponadto francuscy gospodarze zaangażowali się, wspólnie 
z  innymi rolnikami regionu, w  projekt  „Domaine du Sauvage”. 
W jego ramach prowadzą starą farmę leżącą na trasie pielgrzy-
mek (wiedzie tamtędy słynny pątniczy szlak św. Jakuba). Prze-
kształcili ją w schronisko turystyczne i punkt sprzedaży produk-
tów lokalnych. – To przykład umiejętnego budowania nowych 
relacji między rolnictwem a  turystyką – podkreślają przedsta-
wiciele Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich. Dodają, że warto jest korzystać ze sprawdzonych recept 
innych producentów. 

Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zaprasza na szkolenia prowadzone w ramach projektu: „Wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości i form działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich związanej z przetwórstwem na poziomie gospodarstwa
rolnego” realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Szkolenia rozpoczną się we wrześniu 2012 r.
i potrwają do marca 2013 r. Więcej informacji na stronie: www.ksow.pl.


