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Dobry czas na podejmowanie
odważnych decyzji
This is a good time to make bold decisions
SZANOWNI PAŃSTWO!

W poprzednim numerze przedstawialiśmy jedne z największych targów spożywczych w Europie Środkowo-Wschodniej
– Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra Food,
które odbywały się w stolicy Wielkopolski, w Poznaniu.
Mamy już nowy 2013 rok. Tradycyjnie od targów „Zielony
Tydzień” w Berlinie rozpoczyna się nowy sezon targowo-wystawienniczy. Takie imprezy są doskonałą okazją do prezentacji najnowszych osiągnięć i spotkań ludzi z branży. Nie mniej ważne
jest jednak to, że w mniej oficjalnej atmosferze mogą spotykać
się politycy, odpowiedzialni w swoich krajach za kwestie dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa i przemysłu spożywczego.

LADIES AND GENTLEMEN!
In the previous issue, we presented one of the largest food
trade fair in Eastern Europe - Polagra Food International Food Trade
Fair, which was held in the capital city of Wielkopolska, in Poznań.
We already have the new year 2013. Traditionally, the new
exhibition and fair season starts with the “Green Week” in Berlin. Such events are an excellent opportunity to present the
latest achievements and to meet the people from the industry. Of equal importance, however, is also the fact that politicians, responsible in their countries for the issues of widely
understood agriculture and food industry, may meet in the
less official atmosphere.

Rozpoczęty właśnie rok jest szczególnie waż- The year that has just started is particularly
ny i trudny zarazem. Wchodzimy w niego important and also difficult. We are entering
z wieloma obawami, ale i z nadzieją.
it with a lot of concerns, but also with hope.
Mamy w dalszym ciągu przedłużający się kryzys w gospodarce. W moim przekonaniu jest to jednak dobry czas, na podejmowanie odważnych decyzji, a takie są właśnie przed nami.
Wciąż nie jest rozstrzygnięta ostatecznie kwestia przyszłości
Wspólnej Polityki Rolnej. To dobry moment na przypomnienie
dzisiaj najbogatszym krajom, że u zarania tej pierwszej wspólnotowej polityki przeznaczano na nią około 90% unijnego budżetu
i państwa te bardzo z tego korzystały. Obecnie mamy do czynienia z bardzo trudnymi rozmowami, a cały budżet WPR stanowi

Still, we have a prolonged crisis in the economy. In my opinion, however, this is a good time to make bold decisions and
such decisions are just awaiting us. The issue of the Common
Agricultural Policy’s future is not decided yet. It is a good moment to remind those countries which are the richest today that
at the dawn of that first Community policy about 90% of the EU
budget were allocated for it and those countries made use of
that to a great extent. Now, we have to deal with very difficult
negotiations, and the entire CAP budget is just about 40% of the
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zaledwie około 40% całości. Dyskusje o unijnym budżecie pokazały, że ciężko nam się porozumieć w tym zakresie, a mówimy
zaledwie o 1% PKB Unii Europejskiej.

whole. Discussions on the EU budget have shown that it is difficult for us to come to an understading in this area and we are
talking about 1% of the European Union GDP only.

Zwracam uwagę, że polscy rolnicy, pomimo
nierównych warunków, skutecznie podejmują wyzwania konkurencji. Nie mogą jednak
wciąż być w gorszej sytuacji.

I wish to stress that Polish farmers, despite
the unequal conditions, effectively take the
challenges of competition. However, they
may not permanently be at a disadvantage.

Rozumiemy czasy kryzysu, ale nie znajdujemy żadnych argumentów, przemawiających za dalszym utrzymywaniem historycznych tytułów do płatności. Swobodne przemieszczanie
osób w UE z pewnością przyczyniło się do tego, że nikt już nie
ma wątpliwości, że dziś polskie rolnictwo, to nie to samo rolnictwo, dla którego przyjmowano kryteria wpływające na płatności bezpośrednie.
Niestety, negocjacje nad reformą WPR są bardzo silnie uzależnione od tempa prac nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi.
Zarówno Parlament Europejski, jak i Rada jasno dają do zrozumienia, że nie podejmą żadnych decyzji związanych z reformą
WPR, dopóki nie będzie jasności co do wysokości przyszłego
wieloletniego budżetu UE i sposobu podziału jego środków.
W tej sytuacji przebieg ostatniego Szczytu Europejskiego
i propozycje Przewodniczącego Van Rompuy’a budzą duży
niepokój. Propozycja redukcji budżetu WPR, głównie kosztem
budżetu polityki rozwoju obszarów wiejskich, tj. drugiego filara WPR, stawia pod znakiem zapytania możliwość realizacji
ambitnych celów Komisji, jakie wynikają z dotychczasowych
dokumentów strategicznych UE i samych propozycji prawnych
w zakresie WPR.
Dlatego też podtrzymujemy nasz postulat zasadniczej reformy WPR. Zwracamy uwagę, że propozycje pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej zostały podporządkowane zasadzie
utrzymania transferów budżetowych do państw członkowskich
kosztem rzeczywistych i prorozwojowych zmian w tej polityce.
Propozycje te są sprzeczne z ideą uproszczenia WPR, ponieważ
są skomplikowane i idą w kierunku dalszego wzrostu biurokracji.
Dotyczy to przede wszystkim płatności bezpośrednich.
Podkreślę z całą mocą, że sprzeciwiamy się alokacji środków
na płatności bezpośrednie, wynikającej z wielkości i intensywności produkcji w odległym okresie historycznym. Tymczasem
zaproponowane przez Komisję wyrównanie płatności bezpośrednich, to jedynie drobna korekta finansowa.
Apeluję, abyśmy się wznieśli ponad doraźne cele i spojrzeli
na przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej zaczynając od idei jej powołania, a kończąc na planach dalekosiężnych, dotyczących europejskiego rolnictwa w kolejnych dziesięcioleciach. Rolnictwo,
to nie przemysł, zawsze będzie miało swoją specyfikę i zawsze
będzie też uzależnione od warunków pogodowych. Warto o tym
pamiętać, podejmując konkretne decyzje.

We understand the times of crisis, but we cannot find any
arguments for the further maintenance of historical titles to payment. Free movement of persons within the EU certainly contributed to the fact that no one has any doubts that modern
Polish agriculture is not the same agriculture for which the criteria affecting direct payments were adopted.
Unfortunately, the negotiations on the CAP reform are
very strongly dependent on the rate of works on the Multiannual Financial Framework. Both the European Parliament and
the Council clearly give us to understand that they will not make
any decisions related to the CAP reform, until the amount of the
future multiannual EU budget and method of distribution of its
resources are clear.
In this situation, the course of the recent European Summit
and proposals by President Van Rompuy raise great concerns.
The proposal to reduce the CAP budget, mainly at the expense
of the rural development policy budget i.e. the second CAP pillar,
puts into question the possibility of achieving the Commission’s
ambitious objectives resulting from the existing EU strategic
documents and legal proposals with regard to CAP.
Therefore, we maintain our postulate regarding the fundamental CAP reform. We would like to stress that the proposals
of the European Commission legislative package were subordinated to the principle of maintaining budgetary transfers to
the Member States at the expense of actual and developmentoriented changes in this policy. These proposals are inconsistent
with the idea of CAP simplification, because they are complex
and head for the further growth of bureaucracy. This refers to,
first of all, direct payments.
I wish to stress strongly that we oppose to the allocation of
funds for direct payments, resulting from the volume and intensity of production in a distant historical period. Whereas the
equalisation of direct payments proposed by the Commission is
only a minor financial adjustment.
I appeal for going beyond the ad-hoc objectives and looking
at the future of the Common Agricultural Policy, starting from
the idea of its establishment and ending with the far-reaching
plans regarding European agriculture in subsequent decades.
Agriculture is not the industry, it will always have its specific
nature and will also always depend on weather conditions. It is
worth keeping this in mind when making specific decisions.
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Kampania ARiMR, promująca PROW 2007-2013, zdobyła „rolniczego Oskara” w międzynarodowym konkursie UE
The ARMA campaign promoting the RDP 2007-2013, won the
“agricultural Oscar” in the EU international competition

Rolniczy Oskar zdobyty
Agricultural Oscar won

K

Kampania, przygotowana przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, promująca Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, za pośrednictwem piątej
części serialu "Ranczo", zwyciężyła w konkursie na najlepszy
innowacyjny projekt komunikacyjny, dotyczący rolnictwa
i rozwoju obszarów wiejskich (CAP COMMUNICATION AWARDS 2012). To bezprecedensowy sukces ARiMR, ponieważ nigdy
wcześniej kampania promocyjna nie zwyciężyła w żadnym
innym międzynarodowym konkursie. Konkurs CAP COMMUNICATION AWARDS 2012 zorganizowała Dyrekcja ds. Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej z okazji przypadającego w tym roku 50-lecia Wspólnej Polityki Rolnej. Ze względu
na ogromne zainteresowanie, którym się cieszy, określany jest
mianem "rolniczych Oskarów".
Kampania ARiMR zapisała się już na zawsze w historii UE.
Będą ją mogli obejrzeć mieszkańcy całej Unii Europejskiej, bowiem Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
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The ARMA campaign promoting the RDP 2007-2013, won
the “agricultural Oscar” in the EU international competition
The campaign, prepared by the Agency for Restructuring
and Modernisation of Agriculture and promoting the Rural Development Programme 2007-2013 by the agency of the fifth season of the “Ranczo” TV series won the competition for the best
innovative communication project regarding agriculture and rural development (CAP COMMUNICATION AWARDS 2012). It is the
unprecedented success of ARMA, because never before has any
promotional campaign won any international competition. The
CAP COMMUNICATION AWARDS 2012 competition was organised by the Directorate for Agriculture and Rural Development of
the European Commission to celebrate this year’s 50th anniversary of the Common Agricultural Policy. Due to great interest it
enjoys, it is referred to as the “agricultural Oscars”.
The ARMA campaign went down in the EU’s history forever.
All inhabitants of the entire European Union will be able to see

Komisji Europejskiej, wpisała ją do bazy danych, która zawiera
najlepsze projekty w dziedzinie społecznego komunikowania w
Europie. Nasza kampania jest znakomitym przykładem do naśladowania w innych państwach.
Zgodnie z regulaminem konkursu o nagrody można się
było ubiegać w kilku kategoriach, a w każdej z nich do ostatecznej rozgrywki zostały nominowane po trzy najlepsze projekty.
Kampania ARiMR, po pokonaniu wcześniejszych etapów konkursowych, znalazła się w finałowej trójce najbardziej cenionej
i prestiżowej kategorii: INNOWACYJNA KOMUNIKACJA.
O wejściu kampanii ARiMR do finału konkursu CAP COMMUNICATION AWARDS 2012 zadecydowało niezależne Jury
złożone z wybitnych europejskich ekspertów ds. komunikacji
społecznej oraz specjalistów w dziedzinie Wspólnej Polityki Rolnej. Kampania, przygotowana przez ARiMR, polegała na wprowadzeniu wątków, związanych z wdrażanym przez Agencję
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do
13 odcinków piątej części serialu "Ranczo", który został wyemitowany w TVP w 2011 r. W ten sposób do dialogów bohaterów
serialu została włączona tematyka PROW 2007-2013. Program
ten był również promowany w krótkich filmikach, pokazujących "kulisy powstawania" poszczególnych odcinków tego
serialu oraz w zwiastunach, zachęcających do jego oglądania.
Ten pomysł na popularyzację w całym społeczeństwie możliwości skorzystania ze środków, rozdzielanych w ramach PROW
2007-2013 oraz efektów, osiągniętych dzięki wypłaconym już
środkom, okazał się wielkim sukcesem, bowiem każdy odcinek
piątej serii "Rancza" oglądało średnio 6,65 mln widzów.

it because the Directorate-General for Agriculture and Rural Development entered it to the database, which contains the best
projects in the field of social communication in Europe. Our
campaign is a good example to follow in other countries.
In accordance with the rules of the competition, it was allowed to compete for the prizes in several categories and three
best projects were nominated in each of them to the final round.
The ARMA campaign, after winning the previous competition
stages, was included in the final three in the most appreciated
and prestigious category: INNOVATIVE COMMUNICATION.
The nomination of the ARMA campaign to the final round
of the CAP COMMUNICATION AWARDS 2012 competition was
decided by the independent Jury composed of the eminent
European experts for social communication and the specialists
in the field of the Common Agricultural PolicyThe campaign,
prepared by ARMA, consisted in introducing the motives related to the Rural Development Programme 2007-2013, implemented by the Agency, into 13 episodes of the fifth season of
the “Ranczo” TV series which was aired on TVP in 2011. In this
way, the dialogues of the series protagonists included the issues of RDP 2007-2013. This Programme was also promoted
in the short films, showing the “making of” the individual episodes of that series and in the trailers encouraging to watch it.
This idea to disseminate within the society the opportunity to
benefit from the resources allocated under the RDP 2007-2013
and the effects achieved thanks to measures already paid out,
was a great success, because each episode of the fifth season of
the “Ranczo” TV series was watched by, on average, 6,65 million
viewers.

ARIMR ZWYCIĘŻYŁA W KATEGORII INNOWACYJNA KOMUNIKACJA. DYREKTOR DEPARTAMENTU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ARIMR MAREK KASSA (Z PRAWEJ) I WIESŁAW STEFANIAK NACZELNIK
W DKS (Z LEWEJ) W TOWARZYSTWIE DACIANA CIOLOSA, KOMISARZA UE DS. ROLNICTWA, Z NAGRODĄ ZA ZAJĘCIE 1 MIEJSCA ARMA HAS WON IN THE “INNOVATIVE COMMUNICATION” CATEGORY.
THE DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL COMMUNICATION AT ARMA, MAREK KASSA (RIGHT) AND WIESŁAW STEFANIAK, HEAD AT DKS (LEFT) ACCOMPANIED BY DACIAN CIOLOS, EU
AGRICULTURE COMMISSIONER, WITH THE PRIZE FOR WINNING THE FIRST PLACE
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SMAK POLSKI

POLISH TASTE

PIERNIKI WYWODZĄ SIĘ ZE STAROSŁOWIAŃSKICH MIODOWNIKÓW, CZYLI MIESZANINY MIODU Z GRUBO MIAŻDŻONĄ PSZENICĄ
GINGERBREAD COME
FROM SLAVIC HONEY CAKES, THAT IS
A MIXTURE OF HONEY AND COARSELY
CRUSHED WHEAT.

Piernik z tradycjami
Gingerbread with tradition

SMAK POLSKI

Święta Bożego Narodzenia mają w Polsce szczególną oprawę i są wyjątkowe. Boże Narodzenie obok Wielkanocy jest najuroczyściej obchodzonym świętem. Jest to święto rodzinne,
które tradycjami sięga nawet czasów słowiańskich. Atmosfera
przygotowań, przeżyć duchowych i wspólnego biesiadowania
w gronie najbliższych jest niepowtarzalna. Każdy jej element ma
swoje wiekowe tradycje, zwyczaje i znaczenie.
Jednym z obrzędów jest dekorowanie choinki. W wielu domach do tego celu używane są specjalne na tę okazję wypiekane ciasteczka – pierniczki. Na świątecznych stołach pojawia
się zaś ciemne, korzenne, często przekładane powidłami ciasto
– piernik.
Historia tych wypieków jest bardzo długa. Pierwsze zmianki
sięgają nawet wieku XIII, choć słowo piernik pojawia się po raz
pierwszy dwieście lat później. Receptura tego wypieku była ściśle strzeżona przez cech. W wiekach XV do XVIII rozwinęło się całe
rzemiosło piernikowe, a pierniki stały się niemal dziełami sztuki.
Szczególnym wyróżnikiem jest proces przygotowania ciasta,
które musiało wiele lat leżakować, a bywało, że nawet przez dwadzieścia lat. O znaczeniu tego wyrobu może świadczyć fakt, iż
bywało tak, że ciasto zarabiano już przy urodzeniu dziecka, aby
upiec pierniki na wesele. Bywało też, że zaczyn traktowano jako
część posagu panny młodej.
Cóż takiego było w tym cieście, że stało się ono takie cenne?
Pierniki wywodzą się ze starosłowiańskich miodowników,
czyli mieszaniny miodu z grubo miażdżoną pszenicą. Miód
używany był jako jedyna, ogólnodostępna substancja słodząca.
Później, gdy w XIV wieku zaczęto dodawać pieprzną przyprawę
korzenną, zwaną „pierne”, nazwa zmieniła się na pierniki.
Główne składniki to miód, mąka, spirytus i przyprawy korzenne. Oczywiście dokładny skład i sposób przyrządzania zawsze był
szczególnie chroniony. Uważano, że największa tajemnica tkwi
w samym zaczynie, który ma być tym lepszy im dłużej leżakował.
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Christmas in Poland has a special character and is unique.
Next to the Easter, Christmas is most solemnly celebrated holiday. It is a family holiday, the traditions of which date back even
to the Slavic time. The atmosphere of preparation, spiritual experiences and joint festivities in the company of family are unique.
Each element has its own ancient traditions, customs and importance.
One of the rituals is decorating the Christmas tree. For this
purpose, in many homes special cookies are baked for this occasion - gingerbread. Dark, spicy, often layered with jam cakes
appear on Christmas tables – honey cake.
The history of these pastries is very long. Although the word
gingerbread appears for the first time two hundred years later
the first records date back to the thirteenth century. The recipe of
this pastry was closely guarded by the guild. From the fifteenth
to the eighteenth century the whole gingerbread craft developed and gingerbread have become practically works of art.
A special feature is the process of preparing the dough,
which had to mature for many years and at times, even for twenty years. The importance of this product may be illustrated by
the fact that at times the dough was made at the birth of a child
to bake gingerbread for its wedding. Sometimes, the leaven was
treated as part of the dowry of the bride.
What did the cake contain that it became so valuable?
Gingerbread come from Slavic honey cakes, that is a mixture
of honey and coarsely crushed wheat. Honey was used as the
only publicly available sweetener. Later, when in the fourteenth
century people began to add a peppery spice called "pierne", the
name was changed to gingerbread.
The main ingredients are honey, flour, alcohol and spices. Of
course, the exact composition and the method of preparation
have always been particularly protected. It was believed that the
biggest secret lies in the leaven, which is to be the better the

POLISH TASTE
Przeważnie ciasto leżakowało w glinianym naczyniu przykrytym
ściereczką. Taki sposób wyrobu gwarantował, że przez wieki wyrób ten był i jest wyjątkowy i niepowtarzalny.
Z jego historią i sposobem wyrobu można się zapoznać
w jedynym Muzeum Piernika, które znajduje się w Toruniu, miejscu szczególnie związanym z piernikiem, rzec można miejscem
narodzin tego specjału.
Pierniki, których jakość lub wyjątkowe cechy wynikają ze
stosowania tradycyjnych metod produkcji i dziedzictwa kulturowego regionu, wpisane są na prowadzoną przez ministerstwo
rolnictwa i rozwoju wsi, Krajową Listę Produktów Tradycyjnych.
Na liście jest: Piernik lubelski, Piernik żydowski, Pierniczki ozdobne, Piernikowa chatka znad rzeki Mrogi, Piernik z marchwi, Piernik
z kamionki, Pierniki żywieckie, Śląski piernik tradycyjny, Piernik
z żytniej mąki, Pierniki szczecińskie. Wypieki, pochodzące z poszczególnych regionów Polski, różnią się nieco odmiennymi cechami wytwarzania i składem. Są na przykład pierniki z bakaliami,
powidłami lub dodatkiem marchwi, a także drobne, o różnych
kształtach pierniczki lukrowane lub zdobione orzechami.
Dziś często wyrabia się pierniczki w domu. To świetna zabawa dla całej rodziny, która bierze udział w przygotowaniu samego ciasta, jak i tworzeniu przeróżnych form do jego wypieku. Na
tym jednak zabawa się nie kończy, gdyż jej zwieńczeniem jest
udekorowanie pierniczkami świątecznego drzewka.
Święta mają swój szczególny urok, gdy korzenny zapach
pierniczków roznosi się po całym domu i miesza z zapachami
tradycyjnych potraw, co w połączeniu z atmosferą, starannie wysprzątanych pomieszczeń, tworzy tę jedyną i niepowtarzalną, rodzinną atmosferę Świat Bożego Narodzenia, którą każde polskie
dziecko zapamiętuje na całe życie.

more it is mature. Usually the dough has been aged in a clay pot
covered with a cloth. Such a manner of production guaranteed
that for centuries the product was and is special and unique.
Its history and the way of producing it can be learned at the
only Gingerbread Museum, which is located in Toruń, a place
specifically associated with gingerbread, one may say, the birthplace of this delicacy.
Gingerbread, whose quality and unique features resulting
from the application of traditional methods of production and
cultural heritage of the region are entered into the National List
of Traditional Products managed by the Ministry of Agriculture
and Rural Development. The list contains: Lublin Gingerbread,
Jewish Gingerbread, ornamental gingerbread, gingerbread cottage from the Mroga River, carrot Gingerbread, stoneware Gingerbread, Żywiec Gingerbread, Silesian traditional gingerbread,
rye flour Gingerbread, Szczecin gingerbread. Pastries from various regions of Poland slightly differ in characteristics of production and composition. There is, for example, gingerbread with
nuts and dried fruit, jam, or the addition of carrots, as well as
small, iced gingerbread cookies of various shapes and decorated
with nuts.
Today gingerbread is often made at home. It's great fun for
the whole family involved in the preparation of the dough, as
well as the creation of a variety of shapes for the baking. But that
fun does not stop there, because its culmination is the decoration of the Christmas tree with gingerbread cookies.
Christmas has its special charm when the spicy scent of gingerbread spreads around the house and is mixed with the smells
of traditional foods, combined with the atmosphere of carefully
cleaned rooms creates this unique and unrepeatable, family atmosphere of Christmas that every Polish child remembers for life.

TEKST BY : DARIUSZ MAMIŃSKI/MRIRW
ZDJĘCIA PHOTOS BY : FOTOLIA
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JEDNA Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH, TRADYCYJNYCH, NARODOWYCH, POLSKICH POTRAW
– ROSÓŁ DOCZEKAŁ SIĘ SWOJEGO FESTIWALU. W NIEDZIELĘ, W POŁOWIE PAŹDZIERNIKA BLISKO KRAKOWA, W PARKU KULTURY
I WYPOCZYNKU W TOMASZKOWICACH, ODBYŁ SIĘ FESTIWAL ROSOŁU. BYŁ TO JUŻ DRUGI KONKURS NA NAJLEPSZY POLSKI ROSÓŁ,
ORGANIZOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINA RABY
ROSÓŁ (A TYPE OF BROTH) – ONE OF THE
BEST-KNOWN, TRADITIONAL POLISH DISHES
– FINALLY HAS ITS OWN FESTIVAL. THE ROSÓŁ
FESTIVAL WAS HELD IN MID-OCTOBER, IN THE
CULTURE AND RECREATION PARK IN TOMASZKOWICE NEAR KRAKÓW. IT WAS ALREADY THE
SECOND EDITION OF THE BEST POLISH ROSÓŁ
COMPETITION, ORGANISED BY THE ASSOCIATION OF THE LOCAL ACTION GROUP “DOLINA
RABY”.

Festiwal Rosołu
Rosół Festival

P

Pretekstem do zorganizowania festiwalu był fakt powstania
właśnie na tych terenach pierwszej, polskiej książki kucharskiej
pt. „Compendium ferculorum albo zebranie potraw”. Napisał ją
Stanisław Czerniecki, sekretarz królewski i kuchmistrz wojewody krakowskiego Aleksandra Michała Lubomirskiego na Zamku
w Nowym Wiśniczu. Rosół polski, a dokładnie szesnaście sposobów jego przygotowania, rozpoczyna zbiór przepisów kulinarnych. Przygotowując je autor chętnie korzystał z inspiracji dziedzictwa kulinarnego Małopolski oraz własnego doświadczenia.
Należy podkreślić, że Stanisław Czerniecki odegrał też dużą rolę
w krzewieniu, na ziemiach małopolskich, kultury kulinarnej i języka polskiego.
Festiwal Rosołu to impreza, która przyczynia się do rozwoju
rynku tradycyjnej żywności. Jej celem jest kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat rosołu, jako polskiej
potrawy narodowej, a także budowanie więzi wewnątrz społeczności lokalnych.
14
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The fact that the first Polish cookbook, Compendium Ferculorum or a Collection of Dishes, had been written in this area, served as
a pretext to organise the festival. The book was written by Stanisław
Czerniecki, royal secretary and chef for the Kraków voivode Aleksander Michał Lubomirski in the Nowy Wiśnicz castle. Sixteen different ways to prepare the Polish rosół open this compilation of culinary recipes. The author based the book on his own experience, as
well as inspirations from the culinary heritage of Lesser Poland. It is
worth mentioning that Stanisław Czerniecki played a crucial part in
popularising culinary culture and the Polish language in the region.
The Rosół Festival is an event promoting the development
of the traditional food market. Its aim is to cultivate, spread
and broaden the knowledge of rosół as a national Polish dish,
as well as to strenghten the bonds within local communities.
The dishes prepared by the participants were evaluated by
an expert jury, who selected the “Tastiest Polish Rosół” in the category of professionals, amateurs and guests.

DISCOVER POLISH FOOD
Potrawy, przygotowane przez uczestników konkursu, oceniało fachowe jury, które dokonało wyboru „Najsmakowitszego Rosołu Polskiego” w kategoriach profesjonalistów, amatorów i gości.
Oprócz rosołu, który był tego dnia najważniejszą potrawą, na stoiskach prezentowano także inne tradycyjne produkty regionalne: domowe ciasta, pieczywo, wędliny, pierogi i miody. Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników ugotowało na kuchni polowej swój rosół,
którego mógł spróbować każdy festiwalowy gość.
Na pięknie przystrojonym stole, poza wspaniałym rosołem, przygotowanym przez mieszkańców, znalazły się też inne przysmaki, takie jak
domowe ciasto czy smalczyk, po który wielu gości imprezy wracało raz
po raz twierdząc, że jest najsmaczniejszy ze wszystkich produktów.
Lokalna Grupa Działania miała możliwość zaprezentowania swojego
produktu regionalnego – kiełbasy lisieckiej, która tym bardziej smakowała, że można jej było skosztować razem z prawdziwym wiejskim chlebem, upieczonym przez mieszkankę Gminy Mogilany w prawdziwym
piecu chlebowym, opalanym drewnem.
Zabawa była przednia, atmosfera swojska, a brzuchy pełne!

Apart from rosół, which was the most important
dish on that day, other traditional regional products
were presented: homemade pie, bread, meat, pierogi
and honey. The Association of Cooks and Confectioners
of Lesser Poland prepared their own rosół on a cooker
and offered a taste to every visitor of the festival.
On the richly decorated table, apart from the exquisite rosół prepared by the local inhabitants, you
could find many other delicacies, such as homemade
pie or lard. The latter was extremely popular among the
guests, who claimed that lard is the tastiest of all the
available products.
The Local Action Group had a chance to present
their regional product – kiełbasa lisiecka (a type of sausage), which was even tastier with the bread baked in
a real wood-fired oven by one of the inhabitants of the
Mogilany commune.
Everyone could enjoy the homely ambiance and fill
their stomachs with delicacies!

TEKST BY : MAŁGORZATA KSIĄŻYK/MRIRW
ZDJĘCIA PHOTOS BY : FOTOLIA

OPRÓCZ ROSOŁU, KTÓRY BYŁ TEGO DNIA NAJWAŻNIEJSZĄ POTRAWĄ, W STOISKACH PREZENTOWANO TAKŻE INNE TRADYCYJNE PRODUKTY REGIONALNE: DOMOWE CIASTA, PIECZYWO, WĘDLINY, PIEROGI
I MIODY APART FROM ROSÓŁ, WHICH WAS THE MOST IMPORTANT DISH ON THAT DAY, OTHER TRADITIONAL REGIONAL PRODUCTS WERE PRESENTED: HOMEMADE PIE, BREAD, MEAT, PIEROGI AND HONEY
15
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Polska na Targach Slow Food
“Salone del Gusto” w Turynie
Poland at the Slow Food Fair
“Salone del Gusto” in Turin
JUŻ PO RAZ TRZECI POLSKIE MINISTERSTWO ROLNICTWA WRAZ Z AMBASADĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W RZYMIE ZORGANIZOWAŁY,
PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW SLOW FOOD – „SALONE DEL
GUSTO”, POLSKIE STOISKO IT IS THE THIRD TIME THAT THE POLISH MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, TOGETHER WITH THE
POLISH EMBASSY IN ROME, ORGANISED A POLISH STALL AT THE INTERNATIONAL SLOW FOOD FAIR “SALONE DEL GUSTO”.
16
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Targi, które odbyły się w Turynie w drugiej połowie października 2012 r. to największe targi żywności wysokiej jakości, podczas
których prezentowane są, między innymi, produkty oraz potrawy
z produktów zarejestrowanych przez Komisję Europejską jako
Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne lub Gwarantowane Tradycyjne Specjalności oraz aplikujące
do tych systemów.
W polskim stoisku prezentowane były także produkty regionalne i tradycyjne, oraz produkty uczestniczące w systemie rolnictwa ekologicznego. Odbywały się tu degustacje i różne animacje,
jak np. pokaz pucenia (wytwarzania) oscypka, tłoczenia soków
z owoców. Największym zainteresowaniem cieszyły się pokazy kulinarne, przygotowywane przez polskich szefów kuchni. Targowi
goście mogli spróbować takich przysmaków, jak: borowiki duszone w śmietanie z oscypkiem, rydze z kiełbasą lisiecką na klarowanym maśle i pierożki z jabłkiem łąckim w syropie z żurawiny.
Na turyńskich targach było więcej polskich akcentów. Swoje
stoisko miał również Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Prezentowane były produkty charakterystyczne dla tego
regionu. Organizacja Slow Food Polska promowała, między innymi, sery owcze i krowie oraz miody pitne.
W tegorocznej, dziewiątej edycji Targów Slow Food –“Salone
del Gusto” udział wzięło ponad 1000 wystawców z całego świata,
a liczba zwiedzających była o 10% większa niż w poprzedniej edycji.

TEKST BY : DARIUSZ GOSZCZYŃSKI/MRIRW
ZDJĘCIA PHOTOS BY : MRIRW
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The meeting, held in Turin in second half of October 2012, is
the biggest international fair of high quality food, providing an
occasion to present, among other delicacies, products and dishes based on products registered by the European Commission as
protected designations of origin (PDO), protected geographical
indications (PGI) and traditional specialities guaranteed (TSG), as
well as products applying to be enlisted in those registers.
The Polish stall also presented traditional and regional products, as well as products from our organic farms. Among the numerous attractions, such as food tasting and various animations,
the visitors could discover how to make the traditional oscypek
cheese or how to press juices from fresh fruit. Culinary shows
prepared by Polish chefs were among the most popular events.
The visitors could taste such delicacies as: king boletes braised
in cream with oscypek, saffron milk caps with kiełbasa lisiecka (a
type of sausage) fried on clarified butter and pierogi with apples
from Łącko in cranberry syrup.
At the international fair, there were more Polish accents. The
Marshal Office of the Lesser Poland Voivodeship prepared its
own stall, presenting regional specialties. The Slow Food Polska
organisation also marked its presence by promoting Polish products, such as cheese made from sheep’s and cow’s milk or meads.
This year the Slow Food Fair “Salone del Gusto” was held for
the ninth time and hosted more than a thousand exhibitors from
all over the world, and the number of visitors grew by 10% in
comparison to the last year’s edition.

W POLSKIM STOISKU PREZENTOWANE BYŁY TAKŻE PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE, ORAZ PRODUKTY FIRM UCZESTNICZĄCYCH W SYSTEMIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO THE POLISH STALL ALSO
PRESENTED TRADITIONAL AND REGIONAL PRODUCTS, AS WELL AS PRODUCTS FROM OUR ORGANIC FARMS
17
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Żywność w walce
z cukrzycą
Food against diabetes

Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA WALKI Z CUKRZYCĄ, OBIAD, PRZYGOTOWANY W RAMACH CYKLU CZWARTKOWYCH OBIADÓW U DIABETYKÓW, MIAŁ CHARAKTER SZCZEGÓLNY. ODBYWAŁ
SIĘ W UROCZYSTEJ ATMOSFERZE, W NAJSTARSZEJ POLSKIEJ WYŻSZEJ UCZELNI ROLNICZEJ –
SZKOLE GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE ON THE OCCASION OF THE
WORLD DIABETES DAY, THE DINNER FROM THE SERIES “THURSDAY DINNERS OF DIABETICS” WAS
CELEBRATED IN A SPECIAL WAY, IN A SOLEMN ATMOSPHERE. IT WAS HELD IN THE OLDEST POLISH
AGRICULTURAL UNIVERSITY – THE WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES.

T

W rolę hetmana Jana Klemensa Branickiego wcielił się
tego wieczoru wicemarszałek województwa podlaskiego
Mieczysław Baszko, który po staropolsku powitał zebranych
gości w imieniu ostatniego polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wicemarszałek przyjechał do Warszawy
ze specjałem swojego regionu, a mianowicie z serem korycińskim. Ser ten, wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych,
od stuleci stanowi lokalny przysmak, który zyskał uznanie
także w innych regionach kraju. Tradycja produkcji takiego
sera jest nadal kultywowana w niektórych gospodarstwach,
położonego na Podlasiu Korycina.
Kluczowym elementem czwartkowego spotkania było
wspólne przygotowanie obiadu przez wiceminister rolnictwa Zofię Szalczyk, wicemarszałka Mieczysława Baszko
i rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego. Pani
wiceminister powierzono przygotowanie deseru ze śliwek
i owoców aronii podawanych w gorzkiej czekoladzie.
18
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Mieczysław Baszko, Deputy Marshal of Podlaskie Voivodeship, played the part of hetman (highest military officer) Jan
Klemens Branicki. He welcomed the fine guests in an old Polish
fashion, on behalf of the last Polish king, Stanisław August Poniatowski. The Deputy Marshal brought a specialty from his region,
namely the cheese from Korycin (ser koryciński). The cheese, enlisted on the Traditional Products List, has been a local delicacy
for many centuries and became a valued product in other regions of Poland. Today, some housewives from Korycin, located
in the Podlasie region, still know how to produce this kind of
cheese in a traditional way.
The main attraction of the Thursday meeting was the preparation of dinner by Zofia Szalczyk, Deputy Minister of Agriculture,
Mieczysław Baszko, Deputy Marshal of Podlasie, and prof. Alojzy
Szymański, rector of the Warsaw University of Life Sciences. Zofia
Szalczyk made a dessert composed of plums and chokeberries
covered in dark chocolate.

DISCOVER POLISH FOOD
Czwartkowe Obiady Diabetyków to piękne przedsięwzięcie,
będące odpowiedzią na potrzeby wielu osób, a także mające na
celu promocję zdrowych nawyków żywieniowych, zdrowego
trybu życia i tradycyjnej, zdrowej, ekologicznej i wysokojakościowej żywności.
Oprócz przyjemności dla podniebienia, w postaci zdrowej ekologicznej żywności, uczestnicy spotkania mogli również skosztować deseru
artystycznego w formie
koncertu zespołu Cymes
Kapela oraz wysłuchać
ciekawych wykładów dotyczących zdrowego żywienia, diagnostyki oraz
nowoczesnych metod leczenia cukrzycy.
Idea Czwartkowych
Obiadów u Diabetyków
zrodziła się blisko 5 lat
temu. Jest to projekt, który
dzięki swej nowatorskiej
formie, aczkolwiek zainspirowanej XVIII-wiecznymi
czwartkami, organizowanymi przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, na wzór paryskich
salonów literackich, łączy w sobie przyjemne z pożytecznym,
edukację z rozrywką, profilaktykę z miłym spotkaniem towarzyskim przy dobrym, zdrowym jedzeniu.

Thursday Dinners of Diabetics are a noble undertaking, responding to the needs of many people. Its aim is also to promote
healthy eating habits, healthy lifestyle and traditional, healthy,
high-quality organic food.
Apart from the delicious, healthy food, sensory pleasures
were provided to the guests by the artistic “dessert” – a concert
of the Cymes Kapela band. During the meeting, there were also
many interesting
lectures on healthy
nutrition, diagnostics and modern
methods of treating diabetes.
The idea of
Thursday Dinners
of Diabetics was
born almost 5 years
ago. This project,
owing to its innovative form, yet
inspired by the 17th
century tradition of
Thursday dinners
organised by King
Stanisław August
Poniatowski and
the literary salons
in Paris, combines pleasure with utility, education with entertainment, and prevention with a nice social gathering accompanied
by good, healthy food.

TEKST BY : RENATA KANIA/MRIRW
ZDJĘCIA PHOTOS BY : FOTOLIA

CZWARTKOWE OBIADY DIABETYKÓW TO PIĘKNE PRZEDSIĘWZIĘCIE, BĘDĄCE ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY WIELU OSÓB, A TAKŻE MAJĄCE NA CELU PROMOCJĘ ZDROWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH,
ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA I TRADYCYJNEJ, ZDROWEJ, EKOLOGICZNEJ I WYSOKOJAKOŚCIOWEJ ŻYWNOŚCI THURSDAY DINNERS OF DIABETICS ARE A NOBLE UNDERTAKING, RESPONDING TO THE NEEDS OF
MANY PEOPLE. ITS AIM IS ALSO TO PROMOTE HEALTHY EATING HABITS, HEALTHY LIFESTYLE AND TRADITIONAL, HEALTHY, HIGH-QUALITY ORGANIC FOOD
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Z uczniami o chlebie
Celebrating bread in schools
TYDZIEŃ CHLEBA W SZKOLE – TO TYTUŁ PAŹDZIERNIKOWEJ KAMPANII, W KTÓREJ UDZIAŁ WZIĘŁY SZKOŁY, PODLEGŁE RESORTOWI
ROLNICTWA “THE WEEK OF BREAD IN SCHOOLS” IS THE TITLE OF THE
OCTOBER CAMPAIGN WITH THE PARTICIPATION OF SCHOOLS SUBORDINATE TO THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT.
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Bądź dobry jak chleb – to przesłanie, które toBe as good as bread – this is the key message for all the
warzyszyło wszystkim uczestnikom spotkania participants of the meeting with bread. The aim of the camz chlebem. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na paign is to raise awareness of the problem of wasting bread,
problem marnowania chleba, a także podniesienie as well to inform the consumers about the beneficial qualities
świadomości konsumentów na temat zdrowotnych of bread baked from feremnted rye, according to traditional
właściwości chleba na zakwasie, wypiekanego tra- methods.
dycyjnymi metodami.
The Week of Bread was an occasion to reflect upon one’s
Tydzień chleba był okazją do zastanowienia się diet and to start to care more about one’s health. Bread made
nad swoją dietą i do tego by z większą troską pomy- with fermented rye flour was the main hero of this year’s camśleć o swoim zdrowiu. Głównym bohaterem tego- paign. A special emphasis was put on motivating young peorocznej kampanii był chleb żytni na zakwasie. Szcze- ple to eat more bread of this particular kind, prepared from
gólny nacisk został położony na zmotywowanie fermented rye flour based on properly milled grain.
młodych ludzi do spożywania większej ilości
takiego właśnie chleba,
prz ygotowywanego
z mąki żytniej, z ziarna
z pełnego przemiału
i na zakwasie.
Miejsce tradycyjnego chleba w diecie
młodych ludzi coraz
częściej zajmują płatki, chrupki, makarony,
chipsy oraz szybkie
ZNAKOMITYMI PARTNERAMI W KAMPANII OKAZALI SIĘ NAUCZYCIELE, KTÓRZY POŚWIĘCILI JEJ WIELE UWAGI. UCZNIOWIE NA ZAJĘCIACH PRAKTYprzekąski. Tymczasem CZNYCH WYPIEKALI CHLEB ŻYTNI Z RÓŻNYMI NASIONAMI TEACHERS PROVED TO BE EXCELLENT PARTNERS IN THE CAMPAIGN, DEVOTING A LOT
zapomina się o tym, OF THEIR TIME AND ATTENTION. DURING PRACTICAL CLASSES, STUDENTS BAKED RYE BREAD WITH VARIOUS GRAINS
że chleb ma działanie
prozdrowotne i niektóre jego rodzaje mogą być poIn the young people’s diet, the traditional bread is often
mocne w profilaktyce chorób, np. układu krążenia, replaced by cereal, crisps, pasta, chips and snacks. Meanwhile,
cukrzycy typu 2 czy osteoporozy.
we forget about the beneficial effects of bread, certain types of
Idea promowania chleba najzdrowszego dla which may be helpful in preventing various diseases, such as
człowieka spotkała się w całym kraju z pozytywnym cardiovascular diseases, type 2 diabetes or osteoporosis.
przyjęciem. Tak żywa reakcja potwierdza, że probThe idea of promoting this particularly healthy type of
lem chleba jest bardzo istotny i bliski większości bread was received with enthusiasm throughout the country.
z nas. Znakomitymi partnerami w kampanii okaza- Such a positive reaction only proves the fact that the problem
li się nauczyciele, którzy poświęcili jej wiele uwagi. of bread is vital to most of us. Teachers proved to be excelUczniowie na zajęciach praktycznych wypiekali lent partners in the campaign, devoting a lot of their time and
chleb żytni z różnymi nasionami. Częstowali nim attention. During practical classes, students baked rye bread
pracowników szkoły i odwiedzili lokalne instytucje, with various grains. They served it to school employees and
propagując zdrowe odżywianie. W wielu szkołach they visited local institutions in order to promote healthy eatzorganizowano koncerty słowno-muzyczne na temat wartości ing habits. Many schools organised performances around the
chleba i pracy wszystkich tych, którzy dbają, by nie brakowa- theme of the value of bread and the work of all those who
ło go na naszych stołach. W jednym z nich, zorganizowanym make sure that we always have it on our tables. Tadeusz Nalw Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie, uczestniczył wice- ewajk, Undersecretary of State in the Ministry of Agriculture
minister rolnictwa Tadeusz Nalewajk. Goście dowiedzieli się and Rural Development, took part in one of those events, orczym wyróżnia się chleb pieczony z żytniej mąki, co to jest za- ganised by the Combined Agricultural Schools in Golądkowo.
kwas, jakie właściwości posiada błonnik oraz o tym, jak powin- The guests learned many intersting facts, such as: why is bread
niśmy wybierać chleb i czytać etykietki. Zgodnie ze staropolską made of rye flour, what rye ferment is, what qualities the fibre
tradycją wszystkich witano chlebem i solą.
has and how they should choose bread and read labels. According to an old Polish tradition, all the guests were welcome
TEKST BY : MAŁGORZATA KSIĄŻYK/MRIRW
with bread and salt.

ZDJĘCIA

PHOTOS BY : FOTOLIA; ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W GOLĄDKOWIE
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POZNAJ POLSKĄ ŻYWNOŚĆ

Polska żywność w Kaliningradzie
Polish food in Kaliningrad
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Polskie stoisko narodowe, zorganizowane na piętnastej Międzynarodowej Specjalistycznej Wystawie AGROKOMPLEKS-2012
przez Agencję Rynku Rolnego wspólnie z polskim Konsulatem
Generalnym, było platformą spotkań i rozmów biznesowych
polskich i rosyjskich. Targi odbywały się w Kaliningradzie. Polskie
stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród
przedsiębiorców i wystawców, ale również mieszkańców Obwodu
Kaliningradzkiego, którzy licznie przybyli na wystawę.
Podczas dwóch pierwszych dni targów w stoisku odbywały się
pokazy kulinarne kuchni polskiej. O wyjątkowym smaku naszych
polskich potraw świadczy nagroda, otrzymana przez polskich
kucharzy w kategorii „Najlepszy produkt – 2012”, za jagnięcinę
w sosie winno-tymiankowym oraz schab karkowy z pieca w sosie
z leśnych grzybów i pierogi z mięsem.

P

DISCOVER POLISH FOOD
DISCO
DISCOV

Polish national stand, organized at the fifteenth International Special Show AGROKOMPLEKS-2012 by the Agricultural
Market Agency together with the Polish Consulate General,
was a platform for Polish and Russian business meetings and
talks. The Fair was held in Kaliningrad. Polish stand was very
popular not only among businessmen and exhibitors, but also
residents of the Kaliningrad Region, who numerously came to
the exhibition.
During the first two days of the exhibition, the Polish
cuisine culinary demonstrations took place at the stand. The
award, received by Polish cooks in the category of “Best Product – 2012”, for lamb in wine and thyme sauce and cervical pork
out of the oven in a sauce of wild mushrooms and dumplings
with meat proves the unique taste of our Polish dishes.
One of the most important social events was a PolishRussian Business Forum of Food Industry and held within its
framework conference on the possibilities of developing cooperation between Poland and Russia in the agri-food sector, in
terms of trade and investment. Kaliningrad was chosen as the
place for the forum, because of the agreement on local border
traffic between the region of Kaliningrad and part of Warmia,
Mazury and Pomerania concluded in the December 2011.
TEKST BY: IWONA CIECHAN/ARR
ZDJĘCIA PHOTOS BY: ARR

POLSKIE

STOISKO CIESZYŁO SIĘ OGROMNYM ZAINTERESOWANIEM NIE TYLKO WŚRÓD

PRZEDSIĘBIORCÓW I WYSTAWCÓW, ALE RÓWNIEŻ MIESZKAŃCÓW

OBWODU KALININGRADZPOLISH STAND WAS VERY POPULAR NOT ONLY
ALSO RESIDENTS OF THE KALININGRAD REGION,

KIEGO, KTÓRZY LICZNIE PRZYBYLI NA WYSTAWĘ
AMONG BUSINESSMEN AND EXHIBITORS, BUT
WHO NUMEROUSLY CAME TO THE EXHIBITION

Jedną z ważnych imprez towarzyszących było Polsko-Rosyjskie Forum Przedsiębiorców Branży Rolno-Spożywczej i odbywająca się w jego ramach konferencja, poświęcona możliwościom
rozwoju współpracy pomiędzy Polską a Rosją w branży rolnospożywczej, w zakresie handlu i inwestycji. Na miejsce organizacji
forum wybrano Kaliningrad, ze względu na zawartą w grudniu
2011 r. umowę o małym ruchu granicznym między Obwodem
Kaliningradzkim a częścią Warmii, Mazur i Pomorza.
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GRZEGORZ ŁAPANOWSKI – KUCHARZ I EKSPERT KULINARNY. WSPÓŁAUTOR I PROWADZĄCY PROGRAMY TELEWIZYJNE I RADIOWE. JEST RÓWNIEŻ AUTOREM LICZNYCH REPORTAŻY KULINARNYCH.
PUBLIKOWAŁ NA ŁAMACH FOOD SERVICE’U, PRZEGLĄDU GASTRONOMICZNEGO I NEWS GASTRO. JEDNĄ Z JEGO PASJI SĄ PODRÓŻE KULINARNE, A ULUBIONYM ŚRODKIEM LOKOMOCJI – DESKOROLKA.
PROWADZI WARSZTATY I POKAZY KULINARNE, REALIZUJE PROJEKTY EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GRZEGORZ ŁAPANOWSKI – COOK AND CULINARY EXPERT. CO-AUTHOR AND PRESENTER
OF MANY TV AND RADIO SHOWS. HE ALSO WROTE CULINARY REPORTAGES AND ARTICLES FOR FOOD SERVICE, PRZEGLĄD GASTRONOMICZNY AND NEWS GASTRO, AMONG OTHERS. CULINARY
JOURNEYS ARE ONE OF HIS PASSIONS, AND A SKATEBOARD IS HIS FAVOURITE MEANS OF TRANSPORT. HE RUNS CULINARY WORKSHOPS, PRESENTATIONS AND EDUCATIONAL PROJECTS FOR CHILDREN
AND YOUTH

Jak smakuje Polska?
How does Poland taste like?
POLSKA SMAKUJE WĘDZONYMI RYBAMI, DZICZYZNĄ, KISZONĄ KAPUSTĄ I MARYNOWANYMI GRZYBAMI. PACHNIE SUSZONYMI GRZYBAMI, CHRZANEM, BURAKAMI,
ZAKWASEM Z RAZOWEJ MĄKI, MAJERANKIEM, CZOSNKIEM, CEBULĄ I BARSZCZEM
POLAND TASTES LIKE SMOKED FISH, GAME MEAT, FERMENTED CABBAGE AND MARINATED MUSHROOMS. IT SMELLS LIKE DRIED MUSHROOMS, HORSERADISH, BEETROOTS, FERMENTED RYE FLOUR, MARJORAM, GARLIC, ONION AND BORSCHT.
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Which of these tastes and aromas can be the most
Co spośród tych smaków i zapachów może być najbardziej kuszące dla cudzoziemców, mieszkających lub odwie- tempting for foreigners living in Poland or just visiting?
We have a few original soups, such as borscht, for example
dzających Polskę?
Mamy kilka oryginalnych zup, takich właśnie jak barszcz, na the clear borscht with dumplings – compulsory on a Christprzykład czysty barszcz z uszkami – obowiązkowy na bożona- mas table. Żurek is also unique, the one without meat, searodzeniowym stole. Wyjątkowy jest również żur, zarówno ten soned with horseradish, garlic and a snippet of marjoram, as
well as the one
postny z chrzawith gammon,
nem, czosnkiem
kiełbasa (Polish
i odrobiną masausage)
and
jeranku, jak i ten
eggs. And, of
z dodatkiem
course, kiełbasa
wędzonki i kiełitself. The taste of
basy oraz jajka.
Polish kiełbasa is
I
ocz ywiście
indeed unique,
kiełbasa sama
and if I were
w sobie. Tak,
to choose one
smak polskiej
product,
our
kiełbasy
jest
culinary secret
czymś wyjątkoweapon, so to
wym i gdybym
speak, it would
miał wybrać jebe
kiełbasa.
den produkt, takiego polskiego JEDNĄ Z JEGO PASJI SĄ PODRÓŻE KULINARNE, A ULUBIONYM ŚRODKIEM LOKOMOCJI – DESKOROLKA CULINARY JOURNEYS ARE ONE OF There is a good
reason why the
czarnego konia HIS PASSIONS, AND A SKATEBOARD IS HIS FAVOURITE MEANS OF TRANSPORT
word kiełbasa is
kulinarnego, to
byłaby to kiełbasa. Nie bez przyczyny w Wielkiej Brytanii czy used in Great Britain or the United States when referring to
w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje słowo „kielbasa”. A kolej- Polish sausage. Polish bread is undoubtedly the next unique
ny wyjątkowy produkt, to na pewno polski chleb. Cóż jeszcze…? product. What else… fish, mushroom and game – yes, that’s it!
Ryby, grzyby i dziczyzna – tak, to jest to! Najprostsze smaki, takie The simplest tastes, such as, for instance, vendace fried in butjak na przykład sielawy, smażone na maśle, podawane z kurkami ter, served with chanterelles, or smoked vendace with dill and
lub wędzone z koperkiem i chrzanowym sosem. Ponadto jag- horseradish sauce. Also, the lamb from the Podhale region is
nięcina podhalańska – warta spróbowania, gęś z jabłkami i ma- worth tasting, as well as goose with apples and marjoram,
jerankiem, wielkopolska wieprzowina złotnicka i koniecznie wa- and the pork from Greater Poland (wielkopolska wieprzowina
rzywa. Często niedoceniane i niesłusznie traktowane jako zwykły złotnicka). We shouldn’t forget about vegetables, that are ofdodatek. A tymczasem w Polsce mamy bogactwo warzyw, dużą ten underestimated and perceived merely as an addition. Yet
różnorodność i powoli pojawiają się rolnicy-artyści, którzy robią Poland abounds in various vegetables, and there are more
wyjątkowe rzeczy, uprawiają paręnaście odmian pomidorów, and more true artists among farmers, producing incredible
kilkadziesiąt odmian jabłek, mają w swoich gospodarstwach po things, cultivating several varieties of tomatoes, dozens of
parędziesiąt rodzajów ziół. Dla ludzi związanych z gastronomią, apple varieties and numerous kinds of herbs. Gastronomers
dla których życiowym zajęciem jest tworzenie smaków, to jest who devote their whole lives to creating new tastes, liken this
tak, jak jeden kolor w stu odcieniach tak, by można jednym kolo- variety to a hundred of shades of one single colour, allowing
rem namalować cały obraz. Tak samo jest w przypadku jedzenia, to create a whole new painting. The same goes for food – the
abundance of tastes, coulours and shapes is fascinating.
bogactwo smaków, kolorów, kształtów jest fascynujące.
Do the most common Polish dishes, such as rosół (meat
A czy takie smaki, jak rosół i kotlet schabowy, które królują na polskich stołach, mogą być również atrakcyjnym ką- broth) or kotlet schabowy (pork chop), have a chance to win
a foreigner’s heart?
skiem dla cudzoziemca?
This questions proves the complexity of Polish culinary
To pytanie pokazuje jak złożoną jest polska kultura kulinarna, jest to fuzja smaków. Warzywa pochodzą z Włoch, rosół ko- culture, which is a fusion of tastes. The vegetables originate
rzeniami sięga do francuskiego consomme, pierogi to wpływy in Italy, rosół is a descendant of the French consomme, pierwschodnie, kotlet schabowy to z kolei wpływy austriackie. Polska ogi came from the East, and kotlet schabowy is a version of
jest krajem, który ma niezwykle bogatą tradycję i bogatą historię. the Austrian schnitzel. Poland is a country of rich traditions
Była krajem tranzytowym i widać tu bardzo różne wpływy, któ- and history. It was once a country of transit, and various forre na trwałe zapisały się w tradycji kulinarnej. Z północy wpływy eign influences have a permanent place in our culinary tra25

POLSKA SMAKUJE
skandynawskie, z południa czeskie, a także wpływy szwajcarskie,
jeżeli chodzi o tradycje serowarskie. Jest w tym wielka wartość.
Z jednej strony podlegaliśmy wpływom, ale z drugiej zachowaliśmy wyjątkowość poprzez produkt, który jest tutaj na miejscu.
Na pewno zarówno rosół, jak i żurek, barszcz i kotlet schabowy oraz pierogi ruskie mają tutaj, w tym konkretnym miejscu,
w Polsce wyjątkową wartość i swój niepowtarzalny smak. Przygotowane z polskich składników, w rodzimej atmosferze – nigdzie nie będą smakowały tak, jak tutaj. Trzeba przyjechać do
Polski, żeby zjeść prawdziwe grzyby, rosół na kapłonie, kotlet
schabowy z wieprzowiny złotnickiej, pierogi ulepione przez gospodynię, która robi to od 30 lat – wtedy poczujemy smak Polski.
Tutaj jest wiele do odkrycia. Nadal są jeszcze takie dzikie miejsca,

dition. Scandinavian influences from the North, Czech from
the South, not to mention Swiss inspirations when it comes
to cheese-making. They all have great value. On the one hand,
we were subject to influences, but on the other, our cuisine remained unique due to our local products. I am sure that rosół,
żurek, borscht, kotlet schabowy and pierogi all have a unique value and an exceptional taste right here, in Poland. Prepared from
local ingredients, in a homely ambience – there is no other place
where they would taste as good. You have to come to Poland to
try real mushrooms, rosół cooked on a capon, kotlet schabowy
of pork from Greater Poland, pierogi made by an experienced
housewife – only then can you get to know the true taste of Poland. There are still many things to discover, many wild places

NADAL SĄ JESZCZE TAKIE DZIKIE MIEJSCA, ODCIĘTE OD CYWILIZACJI, NA PRZYKŁAD W BIESZCZADACH THERE ARE STILL MANY THINGS TO DISCOVER, MANY WILD PLACES OFF THE BEATEN TRACK,
FOR EXAMPLE IN THE BIESZCZADY MOUNTAINS

odcięte od cywilizacji, na przykład w Bieszczadach. Polska to kraj
po środku Europy, który jeszcze pomimo wszystko jest blisko natury, a ludzie tego właśnie szukają.
Pomimo tych wszystkich wpływów dawniej i dziś, popularności kuchni innych narodów, na naszych stołach nadal króluje rosół – ta królowa polskich zup. Z czego to wynika, z przywiązania do tradycji?
W każdym kraju jest swoista tożsamość kulinarna i pamięć
smaku, którą wynosi się z domu. Jest to swego rodzaju kod,
tak jak kod językowy. Każdy z narodów ma swój kod smakowy
i u nas ten kod składa się z kilku takich elementów, które bez
względu na lokalizację w kraju, będziemy pamiętali z domu. To
smak pierogów, pasztetu, kapusty kiszonej, puree ziemniaczanego, czy smak żurku lub rosołu właśnie. Faktycznie jest tak,
że znaczna część Polaków z niedzielnych, rodzinnych obiadów
będzie pamiętała rosół i kotlet schabowy. A na drugi dzień będzie zupa pomidorowa, na bazie tego rosołu, który pozostał
z niedzieli.
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off the beaten track, for example in the Bieszczady mountains.
Poland is located in the heart of Europe, yet we are still very close
to nature, and that seems to be what people are looking for. .
Despite all those influences back then and the popularity od foreign cuisine today, rosół – the queen of Polish
soups – still reigns on our tables. Is it the result of our attachment to tradition?
Each country has its particular culinary identity and a certain ‘memory of taste’ that we have from our family home. It
is a kind of code, just like language codes. Every nation has
its code of taste and ours is composed of a few elements
that we remember from home, no matter in which region of
Poland we live. It’s the taste of pierogi, pâté, fermented cabbage, potato puree, żurek or rosół that you have mentioned.
It is true that most Polish people remember rosół and kotlet
schabowy from home-cooked Sunday meals. And the next
day, we would eat tomato soup based on the rosół that was
left over from Sunday.

POLAND TASTES GOOD
A bigos? W tej potrawie z kolei widać też inne tradycje,
niż tylko kulinarne, jak na przykład myślistwo. To jedna
z tych potraw, której skład może być bardzo różnorodny,
aczkolwiek istnieje w naszej tradycji od wieków.
Według mnie bigos to nie tyle potrawa, co pomysł na potrawę. Generalnie kierunek jest taki, że jest to potrawa na bazie
kapusty kiszonej, czasami z dodatkiem słodkiej. Z dodatkiem
różnego rodzaju mięs, ale niekoniecznie. Może z dziczyzną – ale
niekoniecznie, z wędzonką – ale niekoniecznie, z winem – ale
niekoniecznie i może ze śliwką – ale niekoniecznie. Możliwości
realizacji tej potrawy jest nieskończenie wiele, w zależności od
upodobań i zasobności portfela.
Czy bigosem możemy podbijać Europę, europejskie
podniebienia?
Powinienem powiedzieć, że tak? (śmiech)
Tak (śmiech). Zatem tak, ale?
Na pewno warto tej potrawy spróbować, będąc tu w Polsce,
gdyż bigos ma w sobie coś wyjątkowego. Jednak mało ludzi zdaje
sobie sprawę z tego, że jest to bardzo czasochłonna potrawa i droga, wręcz ekskluzywna. Ekskluzywna, gdyż dobry bigos wymaga
wielu produktów. Potrzebujemy kilku rodzajów mięsa, dobrej kiełbasy, wina, śliwek, grzybów oraz ziół i oczywiście kiszonej kapusty.
Poza tym czas, a czas jest najdroższy. Tymczasem najlepszy bigos,
to taki, który powstaje przez kilka dni. Jednak na tym polega cała
wyjątkowość tej potrawy. Podobnie jest z żurkiem, który przygotowywany jest na bazie sfermentowanej mąki, co w innych krajach
jest nie do pomyślenia, a my jesteśmy dumni z naszego żuru na
zakwasie. To ze wszech miar bardzo ciekawa kultura kulinarna ze
swoimi suszonymi, kiszonymi i marynowanymi grzybami, kiszoną
kapustą i kiszonymi ogórkami, ze szczawiem i dzikimi ziołami, które
jeszcze czekają, aby je w pełni odkryć. Dużo mamy też ciekawych
smaków jesienno-zimowych, które tę kuchnię różnicują. Takich jak

TO ZE WSZECH MIAR BARDZO CIEKAWA KULTURA KULINARNA ZE SWOIMI SUSZONYMI, KISZONYMI
I MARYNOWANYMI GRZYBAMI, KISZONĄ KAPUSTĄ POLISH CUISINE IS TRULY INTERESTING, WITH
ITS DRIED, FERMENTED AND MARINATED MUSHROOMS, FERMENTED CABBAGE

skorzonera, jak jarmuż, topinambur, brukiew, czarna rzepa – takie
zimowe, proste smaki, tylko kawałek mięsa, trochę masła i któryś
z takich korzeniowych dodatków.

ŻUREK PRZYGOTOWYWANY JEST NA BAZIE SFERMENTOWANEJ MĄKI ŻUREK, A SOUP PREPARED
ON THE BASIS OF FERMENTED FLOUR

And bigos? This dish reflects various traditions, for instance, it is often associated with hunting. It is one of the
dishes that can be composed of many various ingredients,
although it has been present in our tradition for ages.
In my opinion, bigos is not really a dish – it’s an idea for
a dish. The general guideline is that bigos is based on fermented cabbage, sometimes also raw cabbage. You add various types of meat, but not necessarily. Maybe some game
– but not necessarily, some gammon – but not necessarily,
some wine – but not necessarily, and maybe some plums –
but not necessarily. The possibilities are endless, depending
on preferences and available funds.
Can we conquer Europe with our bigos?
Should I say “yes”? (laughter)
Yes (laughter).Then it’s yes, but…?
You should certainly try bigos while you’re here, in Poland, as it is a very special dish. However, few people realise
how time-consuming and expensive this dish is, not to say
luxurious. Luxurious, because a good bigos requires many
products: several kinds of meat, good kiełbasa, wine, plums,
mushrooms and herbs, not to mention fermented cabbage.
Plus time, and time is the most valuable element, while the
finest bigos takes a couple of days to make. Yet this is what
makes this dish so unique. The same is true for żurek, a soup
prepared on the basis of fermented flour, which would be
unthinkable in other countries, yet this tasty soup makes
us proud in Poland. Polish cuisine is truly interesting, with
its dried, fermented and marinated mushrooms, fermented
cabbage and cucumbers, sorrel and other wild herbs that
still wait to be discovered. We also have many tastes typical
for autumn and winter, which make the cuisine more varied.
To make a simple, winter snack, take a piece of meat, a little
27
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Polska kuchnia obfituje także w różnego rodzaju mięsa. Obok wieprzowiny, wołowiny oraz tradycyjnego drobiu
coraz częściej pojawia się jagnięcina czy gęsina. Mam tu
na myśli gęś białą kołudzką i jagnięcinę podhalańską – tradycyjne polskie rasy. Czy produkty te mają szansę na stałe
zagościć na naszych stołach, a idąc dalej, czy mamy szansę
wyjść poza granice naszego kraju z tymi produktami?
Na pewno tak. Każdy kraj posiada coś wyjątkowego i czerpie
z tradycji po to, by odnaleźć się we współczesności. Polskie tradycje hodowli zarówno gęsi, jak i produkcji jagnięciny są bardzo
bogate. Jesteśmy dużym eksporterem wyjątkowej jakości produktów. Polską jagnięcinę mogę polecać z czystym sumieniem,
według mnie jest to najlepszy tego typu produkt w Europie.
Zarówno hodowla gęsi, jak i owiec w Polsce, to jest naturalne
karmienie, bezstresowy chów – to wszystko ma znaczenie dla
jakości finalnego produktu. Polacy zaczynają odkrywać swoje
smaki, po ponad dwudziestu latach otwarcia się na wolny rynek
i po kilkunastu latach zachwycania się sosem sojowym i trawą
cytrynową czy długo dojrzewającą włoską szynką, zaczynamy
się rozglądać za tym, co jest w kraju. Mamy świetne kiełbasy i
szynki. Każdy lubi jeść pizzę, jednak z drugiej strony każdy tęskni za tym jedzeniem, które robiła babcia i za tym, które mama

MAMY ŚWIETNE KIEŁBASY I SZYNKI WE HAVE EXCELLENT SAUSAGES AND HAMS

przygotowywała na niedzielny obiad. Tak się dzieje dzisiaj w
wielu krajach. Na całym świecie mamy do czynienia z kulinarną rekonstrukcją i poszukiwaniem tożsamości. Szefowie kuchni
wracają do lokalnych dostawców, do zaopatrywania się bezpośrednio u rolników, do produktów sezonowych i tradycyjnych
oraz tradycyjnych połączeń smakowych, a często odkrywają je
w zupełnie nowy sposób. W polskiej gastronomii też widoczne
jest to, że szefowie są w trakcie poszukiwania tożsamości narodowej na nowo. To się wydarzyło w Hiszpanii, to się wydarzyło
w krajach skandynawskich. I to, co jakiś czas temu powiedział
Rene Redzepi*. Przewiduje on, że będzie taki czas w historii
kulinarnej, kiedy to Polska zostanie odkryta. Ja myślę, że to jest
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butter and add one of those roots: serpent root, kale, sunroot,
rutabaga or black radish.
Polish cuisine abounds in various kinds of meat. Apart
from pork, beef and traditional poultry, lamb and goose
are becoming increasingly popular. What I have in mind are
the traditional Polish breeds – gęś biała kołudzka (white
goose from Kołudza) and jagnięcina podhalańska (lamb
from Podhale region). Do these products have a chance to
become a standard element of our menus and be successful
on foreign markets?
Certainly. Every country has something unique and finds
inspiration in tradition in order to find its way in modernity.
Poland has a rich tradition of breeding geese and sheep. We
are a large exporter of quality products. I recommend Polish
lamb without hesitation, I think it is the best product of its
kind in Europe. Breeding geese and sheep in Poland is characterised by natural feeding and stress free rearing, which is
of vital importance for the quality of the final product. Poles
begin to discover their own tastes, after 20 years of openness
to the free market and fascination with soy sauce and lemongrass or with matured Italian ham, we begin to appreciate our
own products. We have excellent sausages and hams. Everyone likes to eat pizza, but at the same time we all long for
the food cooked by our grandmas, and the Sunday dinners
prepared by our mothers. Today, many countries experience
a culinary reconstruction and search for a culinary identity.
Chefs go back to the local suppliers, to buying directly from
local farmers, to seasonal and traditional products, traditional combinations of tastes, often served in brand new ways.
You can notice this trend in Polish gastronomy – chefs are
rediscovering our national culinary identity. It is happening
in Spain and in Scandinavia. Plus a recent forecast of Rene
Redzepi*: that there will come a time in culinary history when
Poland will be discovered. I think it is only a matter of time, a
short time. Of course, a lot still needs to be done, especially
when it comes to branding and identifying products. The
packaging is also a crucial element. Let us take the example of
currant, a unique fruit. Poland is one of the major producers
of currants, which are a rich source of vitamins. Blackcurrant
equals health, and health equals product. All we have to do is
put this product into the right packaging.
When we talk about health and trends, we have to mention organic products. Products from organic farms are becoming increasingly popular among Poles and Europeans
in general. Is it a matter of fashion or awarness of what we
eat?
The development of the organic products market is indeed very dynamic, both for the trade and export of raw
materials and the final product. I think it has to do with the
consumers’ awareness. We tend to be better informed about
the food we eat and look for better quality products. It also
results from the producers’ awareness. There are more producers who want to provide high-quality products, who want
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tylko kwestią czasu, niedługiego czasu. Oczywiście jest jeszcze
wiele do zrobienia, chociażby w kwestii znakowania, identyfikacji
produktów. Opakowanie jest tutaj bardzo istotnym elementem.
Weźmy chociażby porzeczkę, jest to wyjątkowy owoc. Polska jest
przecież jednym z największych producentów tych owoców, a
są one przede wszystkim bogactwem witamin. Czarna porzeczka to samo zdrowie, a zdrowie to teraz produkt, wystarczy tylko
odpowiednio zapakować.
Jeżeli mówimy o zdrowiu i trendach, to nie sposób nie
wspomnieć o produktach eko. Polacy, europejczycy coraz
częściej sięgają po produkty, które wytwarzane są w gospodarstwach ekologicznych. Czy to moda, czy większa świadomość tego co jemy?
Rzeczywiście dynamika rozwoju rynku produktów ekologicznych jest dosyć spora. Zarówno jeżeli chodzi o handel surowcem i jego eksport, jak i o produkt końcowy. Myślę, że to
w dużej mierze związane jest ze świadomością konsumentów,
którzy coraz więcej wiedzą o jedzeniu, którzy poszukują coraz
lepszych produktów. Wynika to też ze świadomości producentów. Jest coraz więcej takich producentów, którzy pragną wytwarzać wysokiej jakości produkt, którzy chcą być z niego dumni, dla
których przyjemnością jest to, że mogą tworzyć dzieło sztuki. To
nie są zwykli ludzie, to jest awangarda w świecie produkcji żywności. Nie pod kątem biznesowym, ale pod kątem ekosystemowego myślenia. Konsumenci na całym świecie tego poszukują,
w związku z problemami zdrowotnymi, wynikającymi z niedbałości
o odpowiednią dietę. Poszukują nie tylko dobrej diety, ale przede
wszystkim dobrego surowca, który będzie jej fundamentem. Pod
tym względem polscy producenci mają sporo do zaoferowania.
To na koniec „zaserwujmy” lunch naszym czytelnikom,
przede wszystkim zagranicznym.
Ja bym podał żurek. Pierogi z mięsem i kwaśną śmietaną. Na
deser truskawki ze śmietaną i cukrem pudrem, a wcześniej jeszcze sielawki smażone. Prosta sprawa…
I jaka smaczna…
Tak. Może jeszcze grzyby z patelni, jagnięcinę podhalańską –
cały udziec pieczony, a może gęś confit z dodatkiem majeranku
i jabłek. Dobre byłyby też śledzie w oleju lnianym z goździkami
oraz jabłkami łąckimi.
To byłaby całkiem spora uczta.
Tak, na pewno (śmiech). To też jest bardzo sympatyczne
w naszym kraju, że często stoły się wręcz uginają i mamy taką
pozytywnie rubaszną tradycję. I pod kątem napojów, również alkoholowych, mamy wiele do zaserwowania podczas takiej uczty.
Nalewki i miody, różnego rodzaju wódki i coraz więcej rodzimych
win oraz piw. Zatem jest co w Polsce odkrywać.
Dziękuję bardzo za rozmowę.

ROZMAWIAŁA INTERVIEWED BY : RENATA KANIA
ZDJĘCIA PHOTOS BY : FOTOLIA; MRIRW

to take pride in their products and get pleasure from creating them, like they were creating a work of art. These are not
ordinary people, they are the avant-garde of the food industry. I don’t mean the business aspect, but their perspective
focused on ecosystems. This is what consumers all over the
world are looking for, often due to health problems resulting
from inadequate eating habits. They are looking not only for a
proper diet, but, above all, for good products to serve as a basis of this diet. In this area, Polish producers have a lot of offer.
To sum up, let’s “serve” lunch to our readers, especially
to foreigners.
I would go for żurek. Pierogi with minced meat and sour
cream. For dessert: strawberries with cream and powdered
sugar, and in the meantime, some fried vendace. A simple
meal…

NA DESER TRUSKAWKI ZE ŚMIETANĄ I CUKREM PUDREM FOR DESSERT: STRAWBERRIES WITH
CREAM AND POWDERED SUGAR

And very tasty…
Yes. Maybe some fried mushrooms, lamb from the Podhale region – a whole roasted gigot, or maybe goose confit
with marjoram and apples. Herrings in linseed oil with cloves
and apples from Łącko would also be good.
That would be quite a feast.
Yes, certainly (laughter). It’s also a nice, jovial Polish tradition, often tables are covered with more food than anyone
could eat. And when it comes to baverages, we have many
kinds of alcohol to offer during such a feast. Cordials and
meads, different vodkas, local wines and beers. As you can
see, there is a lot discover in Poland.
Thank you very much.
* RENE REDZEPI – SZEF KUCHNI KOPENHASKIEJ RESTAURACJI NOMA, UHONOROWANY DWIEMA
GWIAZDKAMI MICHELINA, UCZESTNIK TEGOROCZNEJ EDYCJI COOK IT RAW – POLAND,
OPISYWANEJ W POPRZEDNIM NUMERZE POLISH FOOD (PRZYP. RED.)
* RENE REDZEPI – CHEF AT THE NOMA RESTAURANT IN COPENHAGEN AWARDED TWO MICHELIN STARS, PARTICIPANT OF THIS YEAR ’S EDITION OF COOK IT RAW – POLAND, AN
EVENT COVERED IN THE PREVIOUS ISSUE OF POLISH FOOD [ED. NOTE]
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BEZ WAHANIA MOŻNA NAZWAĆ ROSÓŁ KRÓLOWĄ POLSKICH ZUP. TO JEDNA Z NAJBARDZIEJ
ZNANYCH NASZYCH POTRAW. PRZYRZĄDZANY OD WIEKÓW ROSÓŁ MA WIELU WIELBICIELI,
MA TEŻ WIELE SWOICH WERSJI ROSÓŁ IS UNDOUBTEDLY THE QUEEN OF POLISH SOUPS. IT
IS ONE OF THE BEST-KNOWN, CENTURIES-OLD
POLISH DISHES, APPRECIATED BY MANY PEOPLE.
THERE ARE VARIOUS WAYS TO PREPARE ROSÓŁ.

Rosół

W

W miarę upływu lat receptury nieznacznie się zmieniały.
Świadczą o tym chociażby zapisy w księgach kulinarnych i w literaturze. Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” pisał o nim, że ma posiadać właściwości magiczno-zdrowotne. Wspomina go też Władysław Reymont, w nagrodzonych literackim Noblem „Chłopach”.
Do dziś jednak niezmienne pozostały dwa składniki – mięso
drobiowe i mięso wołowe. Cały kunszt przyrządzania rosołu sprowadza się do starannego przestrzegania sposobu gotowania. Dobrze umyty kawałek mięsa wołowego, np. szponder oraz mięso
kury, np. powracającej dziś do łask, tradycyjnej polskiej zielononóżki, wkładane są do garnka i zalewane zimną wodą. Wszystko
doprowadzamy do zagotowania, starając się nie dopuścić do
wrzenia, a następnie zmniejszamy ogień. Starannie wybierając
tzw. szumowiny, czyli ścięte białko mięsa, przygotowujemy wywar do dalszej obróbki. Utrzymujemy mały ogień, aby tylko raz
na jakiś czas od dna odrywały się pojedyncze bąbelki powietrza.
Teraz dodajemy kilka obranych korzeni pietruszki i marchewki
oraz pora. Nie można zapomnieć o opieczonej nad ogniem cebuli, listku laurowym, kilku ziarenkach pieprzu i ziela angielskiego. Pod koniec gotowania dodajemy ćwiartkę kapusty włoskiej
i związaną natkę pietruszki. Przyprawiamy odrobiną soli i szczyptą
cukru. Po około trzech godzinach rosół jest gotowy. Aby był klarowny musimy go przecedzić.
Od lat zakorzeniło się w świadomości konsumentów nieodłączne zestawienie, jak rosół to z makaronem lub z lanymi kluskami. Wielu jednak miłośników tego dania spożywa go z kaszą manną, pokrojoną w kostkę lub też z ziemniakami.
Podając tę wyjątkowo aromatyczną zupę dobrze jest posypać
ją odrobiną natki pietruszki i dodać kilka plasterków pokrojonej,
ugotowanej w nim marchewki.
Rosół sam w sobie jest zupą wyśmienitą, ale jest on także doskonałą bazą dla wielu innych zup. Najczęściej wykorzystywany
jest do sporządzenia zupy pomidorowej, czy też krupniku. Pomysłów jest więcej. Tylko od fantazji kucharskiej zależy do jakich jeszcze dań będzie stanowił bazę wyjściową. Nie ma zatem przesady
w twierdzeniu, że rosół ma pozycję dominującą wśród wszystkich
pozostałych zup.
Warto też wspomnieć, że istnieją jego wersje myśliwskie,
w których podstawą są mięsa bażanta i dziczyzny. Wówczas ma
barwę ciemniejszą i bardziej zdecydowany aromat i smak.

T
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The recipes have slightly changed over the years – old cookbooks and Polish literature provide evidence of those changes.
Adam Mickiewicz described its magical and healing qualities in
“Sir Thaddeus”. It was also mentioned by Władysław Reymont in
his Nobel Prize winning book “The Peasants”.
Two of the ingredients remained unchanged until this day
– poultry and beef. The art of preparing rosół boils down to following the cooking procedure carefully. Take a well cleaned piece
of beef, for example the flank, and hen meat, for instance of the
traditional Polish zielononóżka breed, put them into a pot cover
with cold water. Bring to a boil, then reduce the heat and leave
to simmer. The next step is skimming – removing the so-called
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królowa polskich zup
the queen of Polish soups

szumowiny (scum, i.e. coagulated meat protein) from the broth.
Simmer the soup, so that only single air bubbles occasionally
appear from the bottom. Add a few peeled carrots, parsley roots
and leeks, as well as grilled onion, a bay leaf, a few peppercorns
and some allspice. In the last phase of cooking, add a quarter of
Savoy cabbage and tied parsley greens. Season with a pinch of
salt and a sugar. The rosół will be ready after approximately three
hours. Sieve the broth to obtain a clear soup.
Poles automatically associate rosół with noodles or boiled
dumplings. Yet many rosół lovers garnish it with farina or potatoes.
This particularly aromatic soup is best served sprinkled with
parsley and with a few slices of carrot cooked in the broth.

Rosół, being an exquisite dish in itself, can serve as a basis for
many other soups. It is most commonly used to prepare tomato soup or krupnik (barley soup), but the possible uses of rosół
are limited only by the cook’s imagination. Therefore, there is no
exaggeration in saying that rosół is the queen of all Polish soups.
It is also worth mentioning that there are hunters’ versions of
rosół, based on pheasant or game meat. The soup gains a darker
coulour and a more pronounced aroma and flavour.

TEKST BY: DARIUSZ MAMIŃSKI/MRIRW
ZDJĘCIE PHOTO BY: IWONA CHROMIAK/MRIRW
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TRADYCJA HODOWLI GĘSI W POLSCE SIĘGA XVII WIEKU. TEN RODZAJ DROBIU
JEST BARDZO CENIONY Z WIELU POWODÓW. DOSKONAŁE MIĘSO, WYŚMIENITY, ŁATWO PRZYSWAJALNY TŁUSZCZ I PIERZE O WYSOKICH WALORACH TERMOIZOLACYJNYCH SPRAWIAJĄ, ŻE GĘŚ ZYSKUJE CORAZ WIĘKSZE UZNANIE. PO
LATACH ZAPOMNIENIA WRACA NA POLSKIE STOŁY THE TRADITION OF BREEDING GEESE IN POLAND DATES BACK TO THE SEVENTEENTH CENTURY. THIS TYPE
OF POULTRY IS VERY APPRECIATED FOR MANY REASONS. EXCELLENT MEAT, DELICIOUS, EASILY DIGESTIBLE FAT AND FEATHERS WITH HIGH THERMAL INSULATION
QUALITIES ARE THE REASON THAT GOOSE GAINS RECOGNITION. AFTER YEARS OF
OBLIVION IT RETURNS ON POLISH TABLES.

Gęś jako przysmak
Goose as a delicacy
33
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W minionych wiekach
pieczona gęś była serwowana
na pańskich stołach w czasie świąt i na licznych biesiadach. Dzisiejszy, zauważalny
już odwrót od jedzenia typu
fast food sprawia, że królujące
niegdyś na polskich stołach
potrawy odnajdywane są na
nowo.
Opracowany w Instytucie Zootechniki w Kołudzie
Wielkiej sposób prowadzenia
hodowli w zgodzie z naturą,
z wykorzystaniem naturalnych
warunków terenowych i naturalnych pasz sprawia, że zainteresowanie polską gęsią jest
bardzo duże. Głównymi odbiorcami tego drobiu są nasi
POLSKA GĘŚ NA EUROPEJSKICH STOŁACH POLISH GOOSE ON EUROPEAN TABLES
najbliżsi sąsiedzi Niemcy.
Podejmowane przez producentów działania marketingowe i akcje promocyjne
In past centuries, roast goose was served on the tables of lords
sprawiają, że również wśród polskich konsumentów roś- during the holidays and the numerous feasts. Today, noticeable shift
nie zainteresowanie gęsiną.
away from eating fast food makes the once reigning Polish tables food
Zwykle są to młode ptaki o wadze około 4-5 kg. Naj- discovered again.
smaczniejsza jest gęś pieczona, gdyż podczas tego proDeveloped at the Institute of Animal Production in the Kołuda
cesu wytapia się tłuszcz, którego jest dosyć sporo. War- Wielka way of farming in harmony with nature, using natural terrain
to zaznaczyć, że ten tłuszcz porównywalny jest z oliwą and natural feed caused the interest of the Polish goose to become
z oliwek. Wyrabia się z niego doskonały smalec, ale oprócz very high. The main recipients of this poultry are our closest neightego świetnie nadaje się do smażenia i do sporządzania bours Germany.
sosów.
Marketing efforts and promotional campaigns by manufacturers cause
Dobrze oczyszczoną gęś nacieramy solą i majeran- in the interest in goose to be growing even among Polish consumers.
kiem, zarówno zewnątrz, jak i od wewnątrz. W lodówce
They are usually young birds weighing about 4-5 kg. Roasted
może tak przygotowana poleżeć całą noc. Często robi goose is the most delicious because during this process, fat melts, of
się różne nadzienie. Może być klasyczne z podrobów which there is quite a lot. It is worth noting that this fat is comparable
lub, co bywa częściej stosowane, z użyciem pokrojo- to olive oil. Excellent lard is made of it, but apart from that it is ideal for
nych w cienkie kawałki jabłek i ze śliwkami. Piec najle- cooking and for making sauces.
piej w brytfance, układając gęś na ruszcie i podlewaWe rub a well cleaned goose with salt and marjoram, both outside
jąc szklanką gorącej wody. Pieczona pod przykryciem, and inside. So prepared, it can spend night in the fridge. Often differwymaga stosunkowo częstego obracania i podlewania ent filling is prepared. It can be classic of offal or, which is used more
wytapiającym się tłuszczem. Ostatnie 15 minut piecze- often, with apples and plums cut into thin slices. It is best baked in frynia powinno odbywać się bez przykrycia. Dzięki temu ing pan, laying the goose on the grill and pouring a glass of hot water.
skórka staje się pięknie zarumieniona i chrupiąca.
Being pot roasted, it requires relatively frequent turning and pouring
Aby danie było kompletne, dobrze jest podawać with the melted fat. The last 15 minutes of roasting should be done
pieczoną gęś z dodatkiem prażonej kaszy gryczanej without the cover. This allows the skin to become beautifully browned
i niemalże obowiązkowo z modrą kapustą o smaku lek- and crispy.
ko kwaśnym.
To complete the dish it is good to serve roast goose with roasted
A kiedy już wszystko dymi na półmisku nie pozosta- buckwheat and almost mandatorily with red cabbage cooked slightly
je nam nic innego, jak tylko rozpocząć biesiadowanie, sour.
delektując się każdym kawałkiem soczystego mięsa.
And when everything is steaming on a platter we have no choice
but to start feasting, savouring every juicy piece of meat.

T
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Kujawsko-pomorska gęsina
na polskie stoły
Kuyavian-Pomeranian goose
on Polish tables

K

K

Kujawsko-pomorska gęs
gęsina z roku na rok staje się coraz bardziej rozpozna
rozpoznawalną marką
marką. To efekt czterech kolejnych akcji
promocyjnych
romocyjnych Urzędu
Urzę Marszałkowskiego
Marsz
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podczas kktórych przekonywaliśmy do powrosko-Pomorskiego
tu do tradycji spożywania tego smacznego i zdrowego mięsa.
Tegoroczna kampania, nad którą honorowy patronat przyjęła
pierwsza dama RP Anna Komorowska, miała ogólnopolski wymiar. Zwieńczył ją uroczysty obiad wydany 11 listopada przez
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Obecna, nie tylko w naszym regionie, moda na gęsinę to
jeden z najbardziej widocznych sukcesów promocyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Udało nam się przekonać

Kuyavian-Pomeranian go
goose is becoming more and more
popular brand. This
T is the resu
result of four successive promotional
campaigns of the Marshal
M
Office
Offi of the Kuyavian-Pomeranian
Voivodeship which encourag
encouraged people to spread the tradition of eating this tasty and healthy meat. This year’s campaign
was a national event organized under the honorary patronage
of the First Lady of the Republic of Poland Anna Komorowska.
The campaign was ended with a ceremonial dinner given on St
Martin’s Day (11 November) by the President of the Republic of
Poland Bronisław Komorowski.
The trend towards eating goose which appeared not
only in our region is one of the most noticeable promotional
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do niej nie tylko kucharzy i publicystów kulinarnych, ale przede
wszystkim konsumentów, którzy coraz częściej pytają o ten produkt w sklepach. Organizowane przez nas doroczne, związane
z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, gęsinowe
festyny i warsztaty kulinarne, a także konkursy, do których współorganizowania zapraszamy regionalne media, cieszą się z roku na
rok coraz większym powodzeniem i na stałe znalazły miejsce w listopadowym kalendarzu. Gęsina trafiła na łamy popularnej prasy
i do lifestylowych magazynów elektronicznych mediów. Pojawiają się też informacje, że z wywołanej przez nas mody chcą korzystać także inne polskie regiony. W Świętokrzyskiem na przykład
hodowcy założyli grupę producencką, która zamierza odtworzyć
chów lokalnej odmiany gęsi.
Nasze tegoroczne obchody gęsinowe, do których w związku z patronatem Anny Komorowskiej, małżonki prezydenta RP,
przygotowywaliśmy się wiele miesięcy, miały po raz pierwszy
widoczny wymiar ogólnopolski. Kampania „Kujawsko-pomorska
gęsina na świętego Marcina” 7 i 8 listopada trafiła do polskiego
parlamentu. Na rozmowę o tradycji kulinarnej oraz o współczesnych aspektach hodowli i uwarunkowaniach rynku drobiu, a także na gęsinę na talerzu w wielu postaciach zaprosiliśmy posłów
i senatorów oraz akredytowanych na Wiejskiej dziennikarzy. Przygotowaliśmy też kulinarną stronę uroczystego przyjęcia, wydanego przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości.
- W tym roku rozpoczęliśmy też systematyczne działania na
rzecz odtworzenia przyzagrodowego chowu gęsi, prowadząc
między innymi bezpłatne kursy, adresowane do wszystkich zainteresowanych hodowlą w małych stadach, zorganizowane
przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Wiem, że
takiej oferty szukało wcześniej wielu mieszkańców wsi - podkreśla marszałek województwa Piotr Całbecki.
W naszych akcjach promocyjnych „Kujawsko-pomorska
gęsina na świętego Marcina” od początku współpracujemy
z należącym do państwowego Instytutu Zootechniki Zakładem
Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej. – Nasza gęś kołudzka jest
uznawana za fenomen hodowlany, za ważne osiągnięcie polskiej
myśli hodowlanej – podkreśla doktor Halina Bielińska, kierująca,
związanym z instytutem, Krajowym Ośrodkiem Badawczo-Hodowlanym Gęsi w Kołudzie Wielkiej. – Obecnie, ze względu na
ogromne zainteresowanie materiałem hodowlanym, zdecydowaliśmy się na powiększenie wylęgarni. Będziemy produkować
rocznie 400 tysięcy piskląt, z czego część, za pośrednictwem kół
gospodyń wiejskich w całym regionie, trafi do lokalnych hodowli
przyzagrodowych – uzupełnia dyrektor kołudzkiego Zakładu Doświadczalnego Eugeniusz Kłopotek.

TEKST BY : BEATA KRZEMIŃSKA/URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZDJĘCIA PHOTOS BY: JACEK PIOTROWSKI
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ZAPROSIŁA GOŚCI DO PAŁACU NA UROCZYSTY OBIAD ZWIEŃCZAJĄCY

KAMPANIĘ PROMOCYJNĄ GĘSINY

THE PRESIDENTIAL COUPLE INVITED GUESTS TO THE PALACE

FOR A FORMAL DINNER CROWNING THE PROMOTIONAL CAMPAIGN OF GOOSE MEAT

achievements of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. We
managed to convince not only cooks and culinary journalists
but also consumers who inquire about this product in shops.
Goose festivities and culinary workshops organized within the
framework of the National Independence Day as well as culinary competitions are becoming more and more popular with
each year. Goose appears in the press and lifestyle programs of
electronic media and plans have been made to promote the
trend, which was originally stared in the Kuyavian-Pomeranian
Voivodeship, in other Polish regions. Moreover, farmers from the
Świętokrzyskie Voivodeship decided to establish a group of producers to breed a local type of goose.
One of the most important centers for the development of
Polish goose is the National Research Institute of Zootechnics –
Kołuda Wielka – which is located in the Kuyavian-Pomeranian
Voivodeship.
– The Kołuda goose is considered a breeding phenomenon
and a great achievement of the Polish breeding research institute – emphasizes Doctor Halina Bielińska who manages the
Experimental Department of the Polish Centre of Research and
Goose Breeding in Kołuda Wielka.
– As a result of the growing interest in breeding material,
we have decided to enlarge the breeding ground. In the future,
we will be breeding over 400 thousand chicks a year, some of
which will be distributed by the farmers’ wives’ associations on
local breeding farms – adds Eugeniusz Kłopotek, the director of
the Experimental Department.

POLAND TASTES GOOD

Jedzmy gęsinę!
Let’s have some goose!

C

Czy gęsina może być elementem zrównoważonej diety?
Dlaczego powinniśmy wpisać gęsinę do naszego jadłospisu?
Powodów jest wiele, ale najważniejsze jest to, że jest smaczna i zdrowa. Zawiera bowiem dużo białka, około 23 procent, dużo
składników mineralnych takich jak potas, wapń, fosfor, magnez
i żelazo, niezbędnych do zachowania organizmu w dobrej kondycji. Należy podkreślić, ze gęsina nie należy do tłustych mięs, w
tuszce gęsi tak zwanego zapasowego tłuszczyku jest zaledwie
około 4 procent.
Jesteśmy największymi w Europie producentami gęsiny, tej
najlepszej, z proekologicznego chowu gęsi owsianej. 98 procent
produktów gęsich, znajdujących się w obrocie handlowym, pochodzi od gęsi białej kołudzkiej, która od 50 lat hodowana jest
w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Kołudzie
Wielkiej w gminie Janikowo, a więc na terenie naszego województwa. Rynek gęsi w naszym kraju oparty jest na materiale hodowlanym z fermy zarodowej naszego instytutu. Gąsięta trafiają
do hodowców rolników, którzy chowają je 16-17 tygodni. Odchowana gęś waży 6,5-7 kilogramów. Zakłady drobiarskie prowadzą skup takich gęsi, które najsmaczniejsze są właśnie późną
jesienią, w okolicy świętego Marcina. Nasza gęsina trafia głównie
na rynek niemiecki. Rocznie jest to około 20 tysięcy ton. Polski rynek gęsi jest w miarę uporządkowany, aczkolwiek wymaga dużej
uwagi i dbałości o każde ogniwo produkcji. Należy zawsze pamiętać o utrzymaniu wysokiej jakości gęsi owsianej jako produktu markowego. To zobowiązuje! Mamy wspaniałą gęś owsianą,
utrzymywaną na łąkach, pastwiskach i w sadach, a więc żywioną
naturalnymi paszami, w tym owsem.
W województwie kujawsko-pomorskim realizowany
jest program odtworzenia hodowli zagrodowej gęsi? Dlaczego podjęliście Państwo takie działania i zachęcacie rolników do przyzagrodowego chowu?
Chów przyzagrodowy gęsi to doskonały sposób na zagospodarowanie wszystkich odpadów roślin z ogrodu, działki,
pola. Można wykorzystać nieużytki, a nawet „wypielić” gęsiami
uprawę, na przykład truskawek. Gęsi zawsze kojarzyły się z kra-

ROZMOWA Z DOKTOR INŻYNIER HALINĄ BIELIŃSKĄ, KIERUJĄCĄ KRAJOWYM OŚRODKIEM
BADAWCZO-HODOWLANYM GĘSI W KOŁUDZIE WIELKIEJ INTERVIEW WITH DOCTOR
OF SCIENCE HALINA BIELIŃSKA WHO MANAGES THE POLISH CENTRE OF RESEARCH AND
GOOSE BREEDING IN KOŁUDA WIELKA.

C

Can goose constitute an element of a healthy diet? Why
should we introduce goose in our everyday diet?
The reasons are numerous, but what is most important is
that goose is tasty and healthy. It contains a large amount of
protein (about 23%), many minerals, such as potassium, calcium, phosphorus, magnesium and iron – which are indispensible to keep our bodies healthy. Let me be clear about one thing:
goose is not fat meat! It contains as little as 4% of the so-called
additional fat.
Poland is one of the leading European producers of the best
organic oat goose. As much as 98% of goose products which are
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currently on the market are made of the Biała Kołudzka geese
which have been bred for the past 50 years in the Experimental Department of the Institute of Zootechnics in Kołuda Wielka
in Janikowo County located in the area of our Voivodeship.
The goose market in Poland is based on the breeding material
from our institute farms. Goose chicks are delivered to farmers
who keep them for 16-17 weeks. Once the breeding process is
finished, geese weigh 6.5-7 kilograms. Poultry farms purchase
such geese which taste best in late autumn – as St Martin’s Day
approaches. Our geese are sold mainly at the German market.
The total number amounts to about 20 thousand tonnes. The Polish goose market is fairly
ordered, but it demands a lot of attention and
care at each stage of production. It is crucial to
maintain the highest quality of oat goose as a
brand product – which we can be proud of! We
have great oat geese bred in meadows, pastures and orchards and fed with natural fodder,
including oats.
Does the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship implement the program restoring the
population of corral geese? Why did you take
action to encourage farmers to breed corral
geese?
Corral breeding of geese is the perfect way
of utilizing vegetable wastes from gardens,
plots and fields. Geese can use fallow land or
even help you remove wild plants from your
strawberry fields. Goose has always been associated with the landscape of Polish countryside. It
has been presented in painting and music, but
above all it could feed whole families. We would
like very much to reintroduce the Biała Kołudzka
RYNEK GĘSI W NASZYM KRAJU OPARTY JEST NA MATERIALE HODOWLANYM Z INSTUTUTU ZOOTECHNIKI THE GOOSE goose back to Polish farms. In March 2012, we
MARKET IN OUR COUNTRY IS BASED ON THE BREEDING MATERIAL FROM THE INSTITUTE OF ZOOTECHNICS
started promotional sales of geese to farmers’
wives’ associations of our region. Over 15 thousand geese were delivered to the villages of the Kuyavian-PoJak Pani przyrządza gęsinę?
Mam własny, sprawdzony przepis na gęś po kołudzku. Nie meranian Voivodeship. Ladies from the farmers’ wives’ associaeksperymentuję, uważam że proste recepty na przygotowanie tions were very pleased and came back for more geese because
gęsiny są najlepsze. Mięso to samo w sobie jest aromatyczne, they were easy to keep and brought some life to the farms. We
kruche oraz soczyste i czasem można to niepotrzebnie zmie- would like to encourage the inhabitants of the Kuyavian-Pomernić. Często przyrządzam gęsinę na Boże Narodzenie lub Święta anian Region, as well as other regions, to buy our geese.
How do you cook goose?
Wielkanocne, obowiązkowo na świętego Marcina, na wszystkie
I have my own proven recipe for the Kołudzka goose. I do
spotkania i uroczystości rodzinne. Najczęściej robię gęś jesienią
i zimą, kiedy długie wieczory sprzyjają biesiadowaniu. Moja rodzi- not like experiments, because I think that the easiest goose recina i przyjaciele wiedzą, że w moim domu zawsze mogą liczyć na pes are the best. Goose meat is very aromatic, crispy and succulent and can be spoiled unintentionally. I prepare goose very
smaczną potrawę z gęsi.
often for Christmas or Easter and, of course, for St Martin’s Day
as well as other meetings and family gatherings. Usually, I cook
TEKST BY : BEATA KRZEMIŃSKA/URZĄD MARSZAŁKOWSKI
goose in autumn and winter as we tend to feast during long
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZDJĘCIA PHOTOS BY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO; dark evenings. My family and friends know that they can always
INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PIB
count on me when it comes to serving tasty goose dishes.
jobrazem polskiej wsi, były obecne w malarstwie, w muzyce, ale
nade wszystko dawały pożywienie całej rodzinie. Chcemy, aby
gęsi białe kołudzkie wróciły do polskich zagród. Rozpoczęliśmy
w marcu tego roku promocyjną sprzedaż gąsiąt do kół gospodyń
wiejskich naszego regionu. Ponad 15 tysięcy gąsiąt znalazło się
na kujawsko-pomorskich wsiach. Panie z kół gospodyń były bardzo zadowolone i wracały po następne gąsięta, bo te dobrze się
chowały, a i wesoło było na podwórku. Chcemy, aby mieszkańcy
Kujaw i Pomorza, a także innych rejonów naszego kraju nabywali
u nas gąsięta!
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W kociołkach bigos grzano
In the pots warmed the bigos
39

POLSKA SMAKUJE

JEST TO JEDNA Z NAJBARDZIEJ CHARAKTERYSTYCZNYCH POLSKICH
POTRAW. STARE KSIĘGI KUCHARSKIE WSPOMINAJĄ O NIM JUŻ W XVII
WIEKU. WIELU POLAKÓW BYŁOBY ZDZIWIONYCH, ŻE WŚRÓD ÓWCZESNYCH PRZEPISÓW PRÓŻNO BY SZUKAĆ KAPUSTY, JAKO PODSTAWOWEGO SKŁADNIKA IT IS ONE OF THE MOST REPRESENTATIVE POLISH
DISHES, MENTIONED IN THE OLD COOKBOOKS ALREADY IN THE 17TH
CENTURY. MANY POLES WOULD BE SURPRISED TO FIND THAT CABBAGE
WAS NOT ITS BASIC INGREDIENT BACK IN THE DAYS.

P

Przez wieki przepis na bigos zmieniał się. Jednak do podstawowych składników należało mięso. Mięso było wszelakie.
Używano do bigosu mięsa wołowe, baranie, drobiowe i oczywiście dziczyznę. Były też przepisy, w których dominującym
składnikiem były ryby, wcześniej zapiekane. Wspólną cechą było
dzielenie mięsa na małe kawałki. Dodawano cebulę i pietruszkę. Dla złamania smaków doprawiano również octem winnym
i miodem.
Bigos stał się bardzo popularną potrawą. Opisy jego przyrządzania znaleźć możemy także w polskiej literaturze. Wymienić tu wypada przede wszystkim epopeję Adama Mickiewicza

40

T

The recipe for bigos has been changing over centuries, yet
meat remained its essential ingredient. Various types of meat
were used to make bigos, including beef, lamb, poultry and,
of course, game. Some recipes were based on fish, previously roasted. The common method of treating all those kinds of
meats was cuttung them into small pieces. Cooks would add
onion and parsley, and in order to balance its flavour, bigos
was often seasoned with wine vinegar and honey.
Bigos became a very popular dish and descriptions of its
preparation can be found in Polish literature, the best example
of which is the epic poem “Sir Thaddeus”, where Adam Mickie-
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„Pan Tadeusz”, gdzie narodowy wieszcz pisał: „W kociołkach bigos
grzano; w słowach wydać trudno bigosu smak przedziwny, kolor
i woń cudną”.
Z wiekami przepisy ewoluowały. Z czasem, jednym z głównych składników stała się kapusta. I tak pozostało do dnia dzisiejszego. Oczywiście ile domów, tyle przepisów na „prawdziwy”
bigos. Jedną z podstawowych zasad jest tyle mięsa, ile kapusty.
Mięs różnych daje się po równo – wieprzowego i wołowego,
a także boczku wędzonego i kiełbasy. Kapusty stosuje się dwa
rodzaje – pół na pół – kiszona i surowa. Do tego wszystkiego
obowiązkowo wkłada się suszone, polskie śliwki węgierki, leśne
grzyby – borowiki, czy podgrzybki oraz inne przyprawy według
uznania gotującego.
Bigos najlepiej gotować, układając składniki warstwami. Na
wolnym ogniu gotuje się go długo, co jakiś czas mieszając. Kiedy
już wszystko dobrze jest wymieszane, dodaje się czerwonego,
wytrawnego wina, które nadaje ciemną barwę i niepowtarzalny
aromat całej potrawie.
Stare sposoby przyrządzania bigosu mówią jeszcze o jednym,
ważnym czynniku. Otóż po długim gotowaniu całość stopniowo studzimy, a następnie zamrażamy, po czym znów gotujemy
i ponownie zamrażamy.
Znawcy tematu twierdzą,
że im więcej razy jest on
odgrzewany, tym wyborniejszy jest w smaku.
Kiedyś, w dawnych
latach, na terenach wiejskich lub w górach, po
ugotowaniu bigosu cały
gar wstawiało się w zaspy śnieżne, gdzie mógł
przetrwać do wiosny. Ten
sposób przechowywania
wynikał z faktu, że najlepsza kapusta kiszona była
akurat w okolicy Świąt
Bożego Narodzenia,
a i surowa była jeszcze
w bardzo dobrym stanie.
Na święta szykowano też
wiele różnych mięs, więc
i o produkty było łatwiej.
Dziś bigos można robić przez okrągły rok, ale
najlepszy jest ten robiony
na święta, tym bardziej, że
po zamrożeniu można go
przechowywać cały rok.

wicz wrote: In the pots warmed the bigos; mere words cannot
tell of its wondrous taste, colour and marvellous smell.
The recipes had changed throughout the ages. Over time,
cabbage became one of the main ingredients, and remains
the basis of bigos until this day. Naturally, every home has a
different recipe for the “real” bigos. One of the basic rules of
preparing the dish is to preserve equal proportions of meat
and cabbage. The same goes for different kinds of meat – pork,
beef, smoked bacon and sausage, as well as for cabbage – fermented and raw (50:50). On top of this, you add dried prunes,
forest mushrooms – for instance king boletes or bay boletes,
and any other seasoning according to the cook’s taste.
It is best to prepare bigos by placing the ingredients into
the pot by layers. Simmer it for a long time, stirring occasionally. When all the ingredients are properly mixed, add dry red
wine, which gives the dish a dark colour and an exceptional
aroma.
The old recipes for bigos contain one more, very important element – after a long simmering, gradually cool off and
freeze, then repeat the whole process. Experts claim that the
more times you reheat it, the tastier it becomes.
Back in the old
days, in rural areas
and in the mountains, the whole pot
of bigos was put
into a snowdrift,
where it could be
left until spring. This
method of preservation resulted from
the fact that the
best fermented cabbage was available
around Christmas
time, and the raw
cabbage was still
in good condition.
Many various meats
were prepared for
Christmas, so it was
easier to get the necessary products.
Nowadays, bigos can be made all
year round, but the
one prepared for
Christmas tastes the
best, especially that
it can be kept in the
MAMIŃSKI/ BIGOS TO POTRAWA KIEDYŚ ROBIONA Z OKAZJI POLOWANIA, ZAWIERAŁA PRZEDE WSZYSTKIM DZICZYZNĘ. JEDZONO JĄ freezer for the rest of
NA POLANIE PRZYRZĄDZANĄ W KOCIOŁKU. TRADYCJE TE PRZETRWAŁY DO DZIŚ BIGOS IS A DISH WHICH IN THE PAST
the year.
WAS MADE ON THE OCCASION OF HUNTING, IT CONTAINED PRIMARILY GAME MEAT. IT WAS PREPARED IN A POT AND

TEKST BY: DARIUSZ
MRIRW
PHOTOS BY: FOTOLIA,
ZDJĘCIA
RENATA KANIA/MRIRW

EATEN IN THE CLEARING. THESE TRADITIONS HAVE SURVIVED UNTIL TODAY
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Jagnięcina podhalańska
Lamb of Podhale region
42
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PODHALE TO REGION NIE TYLKO PIĘKNY PRZYRODNICZO, O BOGATEJ
KULTURZE, ALE TAKŻE INTERESUJĄCY KULINARNIE PODHALE REGION
IS NOT ONLY ENVIRONMENTALLY BEAUTIFUL, HAVING RICH CULTURE,
BUT ALSO AN INTERESTING CUISINE.

O

T

O tym, że Zakopane słynie z wyjątkowych widoków wiedzą już nie tylko mieszkańcy innych ziem polskich, ale i coraz
większa liczba obcokrajowców. Zachwyceniu panoramą Tatr,
coraz częściej towarzyszy zauroczenie kuchnią i regionalnymi
przysmakami. Oscypek okazał się wyjątkowym hitem, o którym
słyszał już każdy. Teraz pora na jagnięcinę podhalańską.

Wyjątkowy smak
Jagnięcina podhalańska to mięso jagniąt rasy polska
owca górska i cakiel podhalański, których wiek nie przekroczył 60 dni. Są to tuszki jagniąt uzyskujące wagę od 4 do 8 kg.
Zwierzęta żywione są wyłącznie mlekiem matki. Jagnięcina
podhalańska cechuje się niskim otłuszczeniem tuszy i wyjątkową soczystością. Odznacza się jasnoróżową barwą i miękką,
sprężystą strukturą. Najbardziej charakterystyczną i wyróżniającą jej cechą jest specyficzny smak i zapach zbliżony do dziczyzny i sarniny.

Doskonała jakość mięsa
Jagnięcina podhalańska cieszy się doskonałą opinią wśród
odbiorców krajowych i zagranicznych. Dzięki setkom lat kultywowania tradycji wypasu owiec górskich, budowana była silna
marka i krajowi konsumenci utożsamiają jagnięcinę podhalańską z regionem, z którego pochodzi.

Uznanie wśród smakoszy
Konsumenci cenią jagnięcinę szczególnie za jej wyjątkowy
i specyficzny zapach oraz delikatność mięsa. Jakość oraz jej
walory smakowe i dietetyczne sprawiły, że stała się specjałem
kuchni góralskiej.

Rejestr Chronionych Nazw Pochodzenia
i Chronionych Oznaczeń Geograficznych
– co to takiego?
Produkty zarejestrowane, czyli wpisane przez Komisję Europejską do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, są chronione przed:
wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniem w celach komercyjnych zarejestrowanej nazwy dla
produktów nie objętych rejestracją, o ile produkty te są
porównywalne do produktów zarejestrowanych pod tą
nazwą lub jeśli stosowanie nazwy narusza prestiż chronionej nazwy;

The fact that Zakopane is known for its exceptional views
is known not only by residents of other Polish lands, but also a
growing number of foreigners. The delight in the panorama of
Tatras is more and more often associated with infatuation with
cuisine and regional specialties. Oscypek turned out to be an exceptional hit, of which everyone has heard. Now it is the time for
the Podhale lamb.

The unique taste
The Podhale lamb is a meat of lamb of the Polish Mountain Sheep and the Pohale sheep breed, whose age does not
exceed 60 days. These are lamb carcasses obtaining a weight
of 4 to 8 kg. Animals are fed only with breast milk. The Podhale
lamb is characterised by low carcass fatness and exceptional
juiciness. It is distinguished by a light pink colour and a soft,
springy texture. The most characteristic and distinguishable
feature is its unique taste and smell similar to game meat and
venison.

Excellent meat quality
The Podhale lamb enjoys an excellent reputation among
domestic and foreign customers. With hundreds of years of tradition of cultivating the mountain sheep grazing a strong brand
was built and national consumers identify Podhale lamb with the
region of its origin.

Recognition among gourmets
Consumers appreciate the lamb especially for its unique and
peculiar smell, and tenderness of the meat. Its quality, taste and
dietary values caused it to become a specialty of the highland
cuisine.

The Register of Protected Designations of
Origin and Protected Geographical Indications - what is it?
Products registered or entered into the Register of Protected
Designations of Origin and Protected Geographical Indications
Registry or the Register of the Guaranteed Traditional Specialities
by the European Commission is protected from:
any direct or indirect commercial use of a name registered for
the products not covered by the registration in so far as those products are comparable to the products registered under
that name or insofar as using the name exploits the reputation
of the protected name;
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każdym, niezgodnym z prawem zawłaszczeniem, imitacją
lub aluzją, jeśli nawet prawdziwe pochodzenie produktu jest
zaznaczone lub chroniona nazwa została przetłumaczona,
lub towarzyszy jej wyrażenie „w stylu”, „rodzaju”, „przy użyciu
metody”, „tak jak produkowane w”, „imitacja” lub „podobne”;
wszelkimi innymi fałszywymi lub mylącymi danymi, odnoszącymi się do miejsca pochodzenia, właściwości lub podstawowych cech produktu na opakowaniu wewnętrznym
lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do danego produktu lub na opakowaniu produktu w pojemniku, mogącym stworzyć fałszywe
wrażenie co do jego pochodzenia;
wszelkimi innymi praktykami, mogącymi wprowadzić w błąd
zainteresowanych co do prawdziwego pochodzenia produktu.
TEKST BY: DARIUSZ MAMIŃSKI/MRIRW
ZDJĘCIA PHOTOS BY: FOTOLIA
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KONSUMENCI CENIĄ JAGNIĘCINĘ SZCZEGÓLNIE ZA JEJ WYJĄTKOWY I SPECYFICZNY ZAPACH ORAZ
DELIKATNOŚĆ MIĘSA CONSUMERS APPRECIATE THE LAMB ESPECIALLY FOR ITS UNIQUE AND
PECULIAR SMELL, AND TENDERNESS OF THE MEAT

each unlawful appropriation, imitation or reference, even if the
true origin of the product is indicated or if the protected name
is translated or accompanied by an expression such as "in a
style of", "of a type", "with the use of the method", "as produced
in", "imitation" or "similar";
any other false or misleading claims on the inner or outer side
of the packaging, relating to the origin, nature or essential
qualities of the product, advertising material or documents
relating to the product or on the packaging of the product in
a container able to convey a false impression as to its origin;
any other practices able to mislead the public as to the true
origin of the product.

QUALITY AND FOOD SAFETY

Ekosmak i ekobezpieczeństwo
Eco-taste and eco-safety
PRODUKTY EKOLOGICZNE SĄ ZNAKOWANE LOGO
ORGANIC PRODUCTS ARE MARKED WITH LOGO

T

Żywność
Ż
ywność
wność produkowana w warunkach zbliżonych do naturalnych smakuje
sma
smak inaczej i ma duże wartości odżywcze. Badania
naukowe dow
dowodzą, że żywność „eko” jest bogatsza w witaminy,
min
m
składniki mineralne
oraz przeciwutleniacze. W produktach, wytwarz
w gospodarstwach ekologicznych, odnajdujemy
twarzanych
sm
smaki,
które p
pamiętany z dzieciństwa.
P
d k j ekologiczna łączy przyjazne środowisku praktyProdukcja
ki gospodarowania, wspomaga wysoki stopień różnorodności
biologicznej, wykorzystuje naturalne procesy oraz zapewnia
właściwy dobrostan zwierząt. Przepisy szczegółowo określają
zasady produkcji ekologicznej. Opierają się one na odpowied-

The food produced
pro
in natural conditions tastes different
and has greater nutritional value. Scientific research proves that
organic food is richer in vitamines,
v
minerals and antioxidants.
produc offered by o
The products
organic farms have the taste that we
remember from our childhood.
Organic production uses environment-friendly farming
practices, supports a high level of bodiversity, uses natural processes and ensures good animal welfare. The principles of organic
production are regulated in detail by relevant provisions. These
principles are based on an adequate approach to biological
processes and their management.
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nim podejściu do procesów biologicznych i zarządzaniu tymi
procesami.
Pachnące słońcem pomidory, soczyste aromatyczne jabłka, jajka z których jajecznica smakuje, jak żadna inna czy rosół
z prawdziwej kury. Naturalnie wspaniałe – tak najczęściej określmy
tę niepowtarzalną mieszankę smaków i zapachów, jakie wydobywają się z potraw przyrządzanych z produktów ekologicznych.
W rolnictwie ekologicznym utrzymywanie zdrowia zwierząt odbywa się poprzez wspomaganie naturalnej obrony immunologicznej zwierząt, dobór odpowiednich ras oraz praktyki
hodowlane. Utrzymywanie zdrowia roślin odbywa się poprzez
właściwe stosowanie środków zapobiegawczych, takich jak dobór odpowiednich gatunków i odmian odpornych na szkodniki
i choroby, odpowiedni płodozmian, metody mechaniczne i fizyczne oraz ochrona naturalnych wrogów szkodników. Zaleca
się prowadzenie produkcji zwierzęcej powiązanej z powierzchnią gruntów rolnych, przestrzegania wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt z uwzględnieniem specyficznych potrzeb danych
gatunków, wytwarzanie produktów ekologicznych pochodzenia
zwierzęcego od zwierząt chowanych w gospodarstwach ekologicznych przez całe życie, od momentu urodzenia lub wylęgu.
Zasady, jakie obowiązują produkcję ekologiczną, wykluczają także stosowanie produktów modyfikowanych genetycznie (GMO).
Ideą produkcji metodami ekologicznymi jest dostosowanie zasad produkcji ekologicznej do stanu sanitarnego, regionalnych różnic klimatycznych i warunków lokalnych, stopnia
rozwoju i szczególnych praktyk hodowlanych. Należy również
dążyć do utrzymywania i poprawy życia w glebie, naturalnej
żyzności gleby, stabilności i różnorodności biologicznej, należy
zapobiegać i zwalczać erozję gleby oraz należy odżywiać rośliny głównie poprzez ekosystem gleby, ograniczyć do minimum
stosowanie zasobów nieodnawialnych oraz środków zewnętrznych, prowadzić recykling odpadów i produktów ubocznych
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jako środka do produkcji roślinnej i zwierzęcej, należy uwzględnić lokalną i regionalną
równowagę ekologiczną przy podejmowaniu decyzji dotyczących produkcji.
Rolnictwo ekologiczne w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie. Pomiędzy 2003 a 2011 rokiem liczba gospodarstw
w systemie rolnictwa ekologicznego wzrosła z 2286 aż do ponad 23800 – to ponad dziesięciokrotny wzrost. Gospodarstwa
te pozostają pod kontrolą 10. upoważnionych jednostek certyfikujących. Kontrola ma na celu sprawdzenie, czy dane gospodarstwo spełnia warunki regulujące ekologiczną produkcję.
W końcu 2011 roku w naszym kraju działało też 270 przetwórni
żywności ekologicznej.
Na wszystkich, paczkowanych produktach ekologicznych,
zgodnie z wymogami kontroli produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, musi znajdować się od 1 lipca 2010 r. nowe logo rolnictwa ekologicznego.
TEKST BY: DARIUSZ GOSZCZYŃSKI/MRIRW
ZDJĘCIA PHOTOS BY: FOTOLIA
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NATURALNIE WSPANIAŁE – TAK NAJCZĘŚCIEJ OKREŚLAMY TĘ NIEPOWTARZALNĄ MIESZANKĘ SMAKÓW I ZAPACHÓW, JAKIE WYDOBYWAJĄ SIĘ Z POTRAW PRZYRZĄDZANYCH Z PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH NATURALLY WONDERFUL – THIS IS THE BEST DESCRIPTION OF THIS UNIQUE COMPOSITION OF TASTES AND AROMAS, CHARACTERISTIC FOR DISHES BASED ON ORGANIC PRODUCTS

QUALITY AND FOOD SAFETY
Tomatoes matured in the sun, juicy, fragrant
apples, eggs that taste like no other or rosół from a
real hen. Naturally wonderful – this is the best description of this unique composition of tastes and
aromas, characteristic for dishes based on organic
products.
In organic agriculture, the health of animals is
maintained by fostering their natural immune defense and a careful selection of breeds and breeding practices. The health of plants is maintained by
a proper application of preventive measures, such
as careful selection of plant species and varieties
resistant to pests and diseases, adequate crop rotation, mechanical and physical methods, as well
as protecting the pests’ natural enemies. It is recommended to manage animal production in relation with the agricultural area, to maintain a high
level of animal welfare, taking into consideration
the specific needs of given species, and providing
ecological products of animal origin from animals
bred on organic farms from the moment of their
birth or hatch. The principles of organic production exclude the use of genetically modified organisms (GMO).
The idea behind organic farming is to adapt
the production process to sanitary conditions,
regional climate differences and local conditions,
to the level of development and specific breeding
practices. It is also vital to maintain and improve
soil life, natural soil fertility, biological stability and
diversity, as well as to prevent and fight soil erosion, and to nourish the plants mainly through the
soil’s ecosystem in order to reduce the use of nonrenewable resources and external resources to a
minimum. The producer should recycle wastes
and by-products of plant or animal origin as a resource in plant and animal production, and take
into consideration the local and regional ecological balance when making decisions related to production.
The development of organic agriculture in Poland is very dynamic. In the years 2003-2011, the
number of organic farms grew from 2286 to more
than 23800, that is over ten times. These farms are
supervised by 10 authorised certification bodies.
The aim of this control is to verify whether a given
farm fulfils the requirements related to organic
production. At the end of 2011, there were also
270 organic food processing plants in Poland.
In accordance with the EU requirements of organic production control, from 1st July 2010 all the
organic products bear a new logo.
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Polska wołowina zawsze dobra
Polish beef is always good
OD CZEGO ZALEŻY PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ WOŁOWINY NA POLSKIM RYNKU? OSTATECZNIE, OCZYWIŚCIE OD KONSUMENTÓW. OD
TEGO, CZY BĘDĄ CHCIELI JĄ KUPOWAĆ, CZY STANĄ SIĘ LOJALNYMI
KLIENTAMI. TO BĘDZIE MOŻLIWE TYLKO WTEDY, GDY SPOŻYWANIE WOŁOWINY STANIE SIĘ DLA NICH PRZYJEMNOŚCIĄ, ZA KTÓRĄ
BĘDĄ CHCIELI ZAPŁACIĆ WHAT IS THE FUTURE OF POLISH BEEF IN
THE POLISH MARKET CONDITIONAL UPON? ULTIMATELY, IT IS CONDITIONAL UPON CONSUMERS, OF COURSE. UPON THEIR WILL TO
PURCHASE IT, TO BECOME LOYAL CUSTOMERS. THIS WILL BE POSSIBLE ONLY WHEN EATING BEEF WILL BE FOR THEM A PLEASURE
FOR WHICH THEY WILL BE WILLING TO PAY.
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Na światowych i europejs
europe
europejskich rynkach realizowane są strategie marketingowe i brandingowe
branding
dla sektora wołowiny. Istnieją
przykłady strategii
strate marketingowych,
marketing
które miały znaczący wpływ
na pozytywn
pozytywne zmiany w sek
sektorze w danym kraju. Podstawą takich strategii brandingowych, wdrażanych z sukcesem, było
wcześniejsze wdrożenie standardów jakościowych. Oczywiście,
takie strategie marketingowe zmieniały się, dostosowując do
określonej sytuacji rynkowej. Najważniejszymi elementami takich
strategii było zawsze odwoływanie się do korzyści konsumenta
oraz fakt, że były współtworzone i realizowane przez szerokie
spektrum zainteresowanych producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlu.
Budowa marki polskiej wołowiny wymaga innowacyjnej strategii marketingowej, dzięki której wołowina stanie się dla konsumenta produktem smacznym i satysfakcjonującym go kulinarnie,
o znanej i dobrze rozpoznawalnej marce.
Konsumenci pytani w badaniach, co rozumieją pod pojęciem
marki wołowiny odpowiadali: wysoką jakość, gwarancję satysfakcji, poczucie bezpieczeństwa oraz innowacyjność, rozumianą
jako wyjątkowość produktu, coś, co odróżnia go od innych i daje
wyraźną przewagę konkurencyjną na rynku. Z tak rozumianą
marką wołowiny łączą się określone korzyści życiowe, nie tylko
czysto funkcjonalne, ale także emocjonalne. Zbudowanie tak
rozumianej marki polskiej wołowiny, z czasem, z całą pewnością
zaprocentuje zaufaniem i lojalnością konsumentów.

Czy można przekonać polskiego konsumenta,
by wrócił do wołowiny?
Z pewnością tak. Przywrócenie zaufania do polskiej wołowiny kulinarnej jest możliwe, choć wymaga długofalowych, konsekwentnych i strategicznych działań, zmierzających w efekcie do tego,
aby jedzenie polskiej wołowiny było zawsze przyjemnością.
Słowo zawsze ma tu szczególne znaczenie. Jest wyrazem
gwarancji powtarzalnej, wystandaryzowanej i certyfikowanej,
najwyższej jakości kupowanego, za każdym razem, kawałka mięsa wołowego.
Wołowina to mięso z przyszłością – przekonali się o tym producenci ze Szkocji, Irlandii czy Australii, którzy na produkcji wołowiny certyfikowanej jakości robią interes. Droga do sukcesu polskiej wołowiny kulinarnej będzie pewnie długa i trudna, ale wiele
wskazuje na to, że jest możliwa. Branża, realizując we współpracy
z nauką ściśle określoną strategię marketingową, której filarem
jest system jakości wołowiny kulinarnej QMP, chce przywrócić zaufanie krajowych konsumentów do mięsa wołowego.

Jak to zrobić?
– Skuteczny system produkcji i dystrybucji szkockiej wołowiny stał się naszym wzorem przy tworzeniu części produkcyjnej
projektu ProOptiBeef, natomiast doświadczenia australijskie,
w komunikacji z konsumentem i spełnianiu jego oczekiwań, dotyczących wołowiny, okazały się cenne przy budowie marketin-

In the global and
a European
E
markets, marketing and branding
strategies for the beef sector are carried out. There are examples
off marketing strategies,
strategie which have had a significant impact on
the positive
posit changes in the sector in a given country. The basis
for such successfully implemented branding strategies was the
previous implementation of the quality standards. Of course, such
marketing strategies tended to change, adapting to the specific
market situation. The most important elements of such strategies
was always reference to the consumer benefits and the fact that
they were jointly created and implemented by a wide range of
interested producers, processors, distributors and trade.
Building the brand of Polish beef requires an innovative marketing strategy, thanks to which beef will become for the consumer a tasty and satisfying product of a well-known and wellrecognised brand.
Consumers asked in surveys what they understood as the
beef brand, answered: high quality, satisfaction guarantee, sense
of safety and innovation, understood as the product uniqueness,
something which makes it different from other products and gives
a clear competitive advantage in the market. The beef brand, understood in such a way, involves specific benefits, not only purely
functional, but also emotional. Building the Polish beef brand understood in such a way will surely bring the consumers confidence
and loyalty over time.

Is it possible to make the Polish customer
get back to beef?
Certainly, it is. Bringing back the confidence in Polish culinary
beef is possible, although it requires long-term, consistent and
strategic measures which are to result in making eating Polish beef
always a pleasure.
The word “always” has a special meaning here. It is an expression of a guarantee of the repetitive, standardised and certified
highest quality of a piece of beef purchased from time to time.
Beef is meat of the future – producers from Scotland, Ireland
or Australia, who make money on production of certified quality
beef, have been convinced of it. The path to success of Polish culinary beef will certainly be long and difficult, but there are many
indications that it is possible. The industry, implementing the specific marketing strategy based on the QMP culinary beef quality
system in cooperation with the scientific community, wants to
bring back the confidence of national consumers in beef.

How to do that?
- An effective system of production and distribution of Scottish beef became our model in creating the production part of
the ProOptiBeef project, while the Australian experiences in communication with consumers and meeting their expectations regarding beef, have proven valuable in building the marketing and
consumer part of the project – explained Prof. dr hab. Agnieszka
Wierzbicka, manager of the project entitled “Optimising beef pro49
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gowo-konsumenckiej części projektu – tłumaczyła prof. dr hab.
Agnieszka Wierzbicka, kierownik projektu „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody” uczestnikom drugiego dnia spotkania, w trakcie warsztatów
„Polska wołowina – wołowina z przyszłością”.
– System QMP to istotna wartość dodana mięsa wołowego,
gwarantująca otrzymanie powtarzalnej, wysokiej jakości, dłuższą
trwałość, lepszą przydatność kulinarną mięsa, co w sumie zapewni większą satysfakcję konsumentowi – mówiła prof. Agnieszka
Wierzbicka.
– W ramach projektu ProOptiBeef staramy się lepiej zrozumieć proces produkcji wołowiny o najwyższej jakości, zrozumieć
od czego zależy jakość – mówi Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego
Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. – Wszystko po to, by
wyprodukować produkty z wołowiny, jakich oczekują konsumenci w Polsce.
Co ważne, projekt ProOptiBeef zakłada wykorzystanie wyników badań nad produkcją wołowiny w branży mięsnej, co świadczy o jego praktycznej i biznesowej wartości.
– Kiedy mówimy o spadku konsumpcji wołowiny w Polsce,
mówimy najczęściej o wysokiej cenie, ale to nie jest taka prosta
zależność – dodaje prezes Wierzbicki. – Od tego, jak konsument
postrzega produkt, jakim jest wołowina, zależy, ile jest w stanie za
nią zapłacić.
Standaryzacja wołowiny w systemie jakości QMP dotyczy jakości produktu od strony oczekiwań i satysfakcji konsumentów.
Rezultaty projektu badawczego ProOptiBeef wskazują na to, czego oczekuje od wołowiny konsument.
Po pierwsze, powtarzalnej jakości, a po drugie, zróżnicowanej
jakości i zróżnicowanej, w relacji do tej jakości, ceny. Jeśli w trakcie badań konsumenckich, stwierdzimy co jest dla konsumentów
jakością zadowalającą, a co nie jest, to będziemy wiedzieli, do czego dążymy w produkcji wołowiny – podkreślał Rod Polkinghorne
z Australii.
Dzisiejszy konsument jest wygodny i nie chce się przy zakupie zastanawiać.
Biorąc to pod uwagę, trzeba pamiętać, że tak naprawdę
sprzedajemy posiłek z wołowiny, gotowy produkt na talerzu.
W takim podejściu każdy, określony kawałek wołowiny to produkt.
W tym zawarta jest „wartość dodana”, jakiej dzisiaj oczekują konsumenci. Musimy więc sprzedawać wołowinę, jako smaczny, gotowy produkt: na steka, na pieczeń, na gulasz, rosół lub hamburgera.
– Do tego, by zmienić produkt, jakim jest polska wołowina
i odbudować zaufanie konsumentów do jej jakości i smakowitości, konieczna jest otwartość i zmiana mentalności wszystkich
uczestników łańcucha dostaw – podkreśla Jerzy Wierzbicki.
Na przeszkodzie w uzyskaniu szybkich i widocznych efektów
wdrażania projektu budowy i rozwoju segmentu wołowiny kulinarnej QMP stoi też mały nacisk na informowanie konsumentów
i promocję.
TEKST BY: MAŁGORZATA BIAŁASIEWICZ
ZDJĘCIA PHOTOS BY: FOTOLIA, PROJEKT PROOPTIBEEF
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duction in Poland in accordance with the “from fork to farm” strategy” to the participants in the second day of the meeting, during
the workshop entitled “Polish beef – beef of the future”.
- The QMP system is an important added value of beef, ensuring obtaining the repetitive, high quality, longer shelf-life,
improved culinary usefulness of meat, which in total will provide culinary satisfaction to the consumer – said Prof. Agnieszka
Wierzbicka.
- As part of the ProOptiBeef project, we try to better understand the production process of beef of the highest quality, to
understand what determines the quality – says Jerzy Wierzbicki,
President of the Polish Association of Beef Cattle Producers. – The
point is to produce beef products expected by Polish consumers.
What is important, the ProOptiBeef project assumes using the
results of studies on beef production in the meat industry, which
proves its practical and business value.
- When we talk about the decline in beef consumption in Poland, we talk mostly about the high price, but this is not such a simple relationship – adds President Wierzbicki. – It depends on the
consumers’ perception of the product which beef is, how much
they are able to pay for it.
Beef standardisation under the QMP quality system regards
the product quality in terms of expectations and satisfaction of

QUALITY AND FOOD SAFETY

BUDOWA MARKI POLSKIEJ WOŁOWINY WYMAGA INNOWACYJNEJ STRATEGII MARKETINGOWEJ, DZIĘKI KTÓREJ WOŁOWINA STANIE SIĘ DLA KONSUMENTA PRODUKTEM SMACZNYM
I SATYSFAKCJONUJĄCYM GO KULINARNIE, O ZNANEJ I DOBRZE ROZPOZNAWALNEJ MARCE
BUILDING THE BRAND OF POLISH BEEF REQUIRES AN INNOVATIVE MARKETING STRATEGY, THANKS
TO WHICH BEEF WILL BECOME FOR THE CONSUMER A TASTY AND SATISFYING PRODUCT OF
A WELL-KNOWN AND WELL-RECOGNISED BRAND

ZDJĘCIA PHOTOS BY : MRIRW

consumers. The results of the ProOptiBeef research project indicate what consumers expect from beef.
First, the repetitive quality and second, the diverse quality and
price diverse in relation to this quality. If during the consumer research we determine what the satisfactory quality for consumers
is and what is not, then we will know what we are seeking in beef
production – stressed Rod Polkinghorne from Australia.
Contemporary consumers are expedient and do not want to
deliberate during shopping.
Taking this into account, it should be remembered that in fact
we sell a beef meal, a ready-to-eat product on the plate. Under this
approach, each specific piece of beef is a product. This includes
the “value added” expected by consumers today. So, we need to
sell beef as a tasty, ready-to-eat product: for steaks, roast, goulash,
broth or burgers.
- In order to change the product, which Polish beef is and to
rebuild consumer confidence in its quality and deliciousness, we
need openness and change in the mindset of all supply chain participants – stresses Jerzy Wierzbicki.
Standing in the way to achieve quick and visible effects of the
implementation of the project regarding building and development of the QMP culinary beef segment is also a too little emphasis on consumer information and promotion.
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Polska cebula, czosnek i chrzan
to naturalne antybiotyki
Polish onion, garlic and horseradish
are natural antibiotics
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Cebula, czosnek i chrzan należą do najbardziej rozpowszechnionych i lubianych w Polsce roślin warzywnych i przyprawowych. Każdy z nas w swojej codziennej diecie ma jedno
z tych warzyw. Słyną one nie tylko ze swojego wyjątkowego
smaku, ale także z właściwości leczniczych. Tak cebula, jak czosnek i chrzan mają potężne antybakteryjne i antyseptyczne działanie.

Chrzan
Chrzan występuje na całym obszarze naszego kraju. Nazywany jest legendarnym korzeniem Wikingów, który chronił
przed niedoborem witaminy C, czyli główną przyczyną szkorbutu. Wikingowie zabierali jego zapasy na każdą wyprawę. Stanowił on obowiązkową część pokarmów.
Chrzan jest nie tylko ważnym dodatkiem do potraw, ale
i jednym z najsilniejszych ludowych leków rozgrzewających.
Zawiera więcej witaminy C niż cytryna, a dla wielu smakoszy
stanowi dietetyczną przyprawę do mięs i ryb. Dodatek chrzanu
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Onion, garlic and horseradish are the most popular and wellliked vegetables and spices of Poland. Polish diet includes at least
one of these vegetables everyday. Onion, garlic and horseradish are renowned for their extraordinary taste but also for their
healing properties. They cause major antibacterial and antiseptic
effect.

Horseradish
Horseradish can be found throughout Poland. It is referred to
as the legendary Viking root which prevented from vitamin C deficiencies – the main reason for scurvy. Vikings would take a large
supply of horseradish wherever they travelled. It constituted an
obligatory ingredient of their meals.
Not only is horseradish an important addition to meals, but
also one of the strongest folk medicines with warming effect. It
contains more vitamin C than lemons. Many gourmands treat it
as a great spice for meat and fish. Adding some horseradish to
meals stimulates production of digestive juice, metabolism and
the work of kidneys and liver. Thanks to the large amount of vitamin C, horseradish preserves increase human immunity. Adding
some horseradish to meat helps in digesting animal proteins and
stimulates metabolism. Horseradish is recommended in liver and
gallbladder diseases.

Onion
Onion has been cultivated in the East and in the Mediterranean from the dawn of men. Egyptians used to feed slaves, who
constructed pharaoh tombs, with onion because they believed it
could prevent epidemics. Today, it is used to stimulate digestion,
arouse appetite, reduce blood sugar level and promote expectoration. Folk medicine uses onion externally to treat ulcers.
Onion in Poland is cultivated on an area of 24 thousand ha.
Onion crops amount to 600 thousand tonnes of which 11% is
exported. Poland ranks third, after Spain and Netherlands, in production of onion in Europe.
Calorific value of onion is low, but it contains a valuable
composition of vitamins A, B, C and is rich in minerals. It contains
silicon and calcium which is necessary to build and strengthen
bones. This makes onion a recommended ingredient of meals
for teenagers and elderly people. Thanks to its high sulphur, potassium and iodine content, onion has antitoxic and antibacterial properties. Onion is recommended for cirrhosis patients and
people suffering from severe obesity. It is healthiest and best
tolerated by human body when served raw. Salads containing
onion should not be sprinkled with vinegar because acetic acid
may disturb its metabolism by human body. Onion has been
used for ages as a medicine for scurvy – high deficiency of vitamin C.

Garlic
Garlic has antibiotic properties and can be treated as a natural, easily available medicine for many diseases and illnesses. It
reduces blood pressure, stimulates production of bile and stops
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do posiłków pobudza wydzielanie soków trawiennych, wzmaga
przemianę materii, poprawia pracę wątroby i nerek. Z uwagi na
dużą zawartość witaminy C przetwory z chrzanu i z jego dodatkiem zwiększają odporność organizmu. Chrzan dodawany
do mięsa pomaga w trawieniu białek zwierzęcych i usprawnia
naszą przemianę materii. Zalecany jest często przy chorobach
wątroby i woreczka żółciowego.

bacteria and mould. It gives good medical results in treatment
of flatulence and fighting parasites of digestive tract. Garlic can
be used internally to treat high blood pressure, vascular calcification, flatulence, infectious bowel obstruction and digestive tract
parasites. Regular consumption of garlic in small amounts can
stimulate metabolism and reduce blood pressure. Moreover, it
can prevent heart attacks and strokes.
Climatic and soil conditions in Poland favour the producCebula
tion of garlic, that is why interest in garlic farming grows and is
Na Wschodzie i w krajach śródziemnomorskich cebulę directed at market supply and processing industry. Garlic is also
uprawiano od najdawniejszych czasów. Egipcjanie używali ją popular among amateur farmers.
jako pożywienie dla niewolników, wznoszących grobowce faraonów, gdyż zapobiegała szerzeniu się chorób epidemiologicznych. Dziś używa się jej często jako środka wzmacniającego
trawienie i pobudzającego apetyt, w celu obniżenia poziomu
cukru we krwi, i jako środka wykrztuśnego. W medycynie ludowej stosuje się cebulę zewnętrznie przeciw owrzodzeniom.
W Polsce cebulę uprawia się na powierzchni ok. 24 tys. ha.
Jej zbiory kształtują się na poziomie 600 tys. ton, a eksport stanowi około 11% produkcji. Znajdujemy się w czołówce europejskich producentów cebuli zaraz za Hiszpanią i Holandią.
Wartość kaloryczna cebuli jest mała, natomiast zawiera ona
cenny zespół witamin A, B, C i bogaty asortyment soli mineralnych. Zawartość krzemu i wapnia, potrzebnego do budowy
i wzmocnienia kości, sprawia, że cebula jest wskazana jako pożywienie dla młodzieży i osób starszych. Dzięki siarce, potasowi
i jodowi cebula ma właściwości antytoksyczne i antyinfekcyjne.
Zaleca się spożywanie cebuli chorym na marskość wątroby oraz
ludziom otyłym. Najzdrowsza i najlepiej tolerowana przez organizm człowieka jest cebula surowa. Do surówek z dodatkiem cebuli nie zaleca się dodawać octu, ponieważ kwas octowy utrudnia jej trawienie. Od wieków była używana, jako lek na szkorbut,
KAŻDY Z NAS W SWOJEJ CODZIENNEJ DIECIE MA JEDNO Z TYCH WARZYW. SŁYNĄ ONE NIE TYLKO
czyli silny niedobór witaminy C w organizmie.

Czosnek posiada właściwości antybiotyczne, jest naturalnym, dostępnym środkiem na wiele schorzeń i dolegliwości.
Obniża ciśnienie krwi i działa żółciopędnie, jak również hamuje rozwój bakterii i grzybów pleśniowych. W medycynie dobre
wyniki daje stosowany przy wzdęciach i zwalczaniu pasożytów
przewodu pokarmowego. Czosnek stosuje się do wewnętrznego użytku przy wysokim ciśnieniu krwi i zwapnieniu żył,
przy wzdęciach, infekcyjnym nieżycie jelit, przeciw pasożytom
przewodu pokarmowego. Czosnek spożywany systematycznie
i w małych ilościach wpływa korzystnie na przemianę materii
i obniża nadciśnienie. Zapobiega zawałom serca i udarom mózgu.
Warunki klimatyczne i glebowe w Polsce sprzyjają rozwojowi
produkcji czosnku i dlatego wzrasta zainteresowanie jego uprawą ukierunkowane na zaopatrzenie rynku oraz dla przemysłu
przetwórczego. Jest on popularny także w uprawie amatorskiej.
TEKST BY: MAŁGORZATA KSIĄŻYK/MRIRW
ZDJĘCIA PHOTOS BY: FOTOLIA
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ZE SWOJEGO WYJĄTKOWEGO SMAKU, ALE TAKŻE Z WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZYCH
INCLUDES AT LEAST ONE OF THESE VEGETABLES EVERYDAY.

POLISH DIET
ONION, GARLIC AND HORSERADISH

ARE RENOWNED FOR THEIR EXTRAORDINARY TASTE BUT ALSO FOR THEIR HEALING PROPERTIES

ZDJĘCIA PHOTOS BY : FOTOLIA

Czosnek
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Rasy rodzime gęsi w Polsce
Native breeds of geese in Poland

P

P

Polska posiada długoletnią tradycję działań na rzecz ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Dzięki
temu do Unii Europejskiej kraj nasz wniósł cenną kolekcję rodzimych ras i odmian zwierząt, uzupełniając w tym zakresie
zasoby europejskie. W Polsce utrzymywane są liczne i zróżnicowane genetycznie populacje drobiu objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt.
Aktualnie w Polsce programem ochrony zasobów genetycznych objęto kury nieśne, gęsi i kaczki. Gęsi objęte programem ochrony podzielone są na trzy podstawowe grupy:
Krajowe południowe: Lubelskie, Kieleckie, Podkarpackie, Garbonose, Biłgorajskie, Zatorskie;
Krajowe północne: Kartuskie, Rypińskie, Suwalskie, Pomorskie;
Stada zachowawcze pochodzenia zagranicznego: Kubańskie,
Romańskie, Słowackie i Landes.
Odmiany gęsi południowych wyróżniają się mniejszą niż
pozostałe masą ciała przy dobrym umięśnieniu i małym otłuszczeniu tuszek, niską nieśnością z wyjątkiem gęsi Garbonosych
i Zatorskich, ale dobrą zdolnością do wysiadywania jaj i wodzenia piskląt. Gęsi północne i pochodzenia zagranicznego wyróżniają się przede wszystkim mocną budową ciała.
Z 14 ras i odmian gęsi 12 stad zachowawczych utrzymywanych jest w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego
w Dworzyskach (woj.
wielkopolskie), należącej
do Instytutu Zootechniki - PIB. Liczebność tych
stad wynosi od 250 do
450 sztuk. Łącznie programem ochrony objętych jest około 4600 gęsi.
Gęsi Garbonose wywodzące się od azjatyckiej gęsi Anser cygnoides, wyróżniają się dobrą
zdrowotnością i odpornością na niekorzystne,
niekontrolowane warunki chowu drobnostadnego, niewielkim
otłuszczeniem tuszki
oraz bardzo dobrymi
wskaźnikami wylęgu. Są GĘSI GARBONOSE SWAN GEESE

Poland has a long tradition of actions for the protection
of farm animal genetic resources. Owing to this, our country
brought into the European Union a valuable collection of native breeds and varieties of animals, complementing the European resources in this respect. In Poland, numerous and genetically varied poultry populations covered by the scheme of
the protection of animal genetic resources are kept.
Currently in Poland, the programme of the protection
of genetic resources covered laying hens, geese and ducks.
Geese covered by the protection programme are divided into
three basic groups:
National southern: Lublin, Kielce, Subcarpathian, Swan,
Biłgoraj, Zator;
National northern: Kartuzy, Rypin, Suwałki, Pomeranian;
Conservation flocks of foreign origin: Cuban, Roman, Slovak
and Landes.
The varieties of southern geese are characterised by the
lower body weight than in other geese, with good flesh development and low fat content in carcasses, low laying intensity except Swan and Zator geese, but a good ability to hatch
eggs and look after chicks. Northern and foreign geese are
characterised by, first of all, strong body structure.
Of the 14 breeds and varieties of geese, 12 conservation
flocks are kept in the Waterfowl Genetic Resources Station
in Dworzyska (Wielkopolskie Region), belonging to the National
Research Institute of
Animal Production. The
size of these flocks is
from 250 to 450 heads.
In total, the protection
programme
covers
about 4600 geese.
Swan geese derived from Asian geese
Anser cygnoides are
characterised by good
health and resistance to
adverse, uncontrolled
conditions of smallscale rearing, low fat
content in carcasses
and very good hatch55

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
stałym elementem tradycji i kultury obszarów wiejskich południowo-wschodniej Polski. Gęsi Kartuskie cechuje dobra przeżywalność i odporność na niekorzystne czynniki środowiska,
bardzo dobre umięśnienie tuszki przy niewielkim otłuszczeniu,
mocna budowa ciała i dobre wykorzystanie paszy. Odgrywają
dużą rolę w zachowaniu kultury rolniczej na Kaszubach. Gęsi
rasy Kieleckiej, Lubelskiej, Podkarpackiej i Zatorskiej są objęte ochroną ze względu na bardzo dobre umięśnienie i małe
otłuszczenie tuszki, pożądany skład chemiczny mięsa, duże
zdolności adaptacyjne do warunków południowej Polski i dużą
odporność na choroby zakaźne. Rasy gęsi związane z północnym regionem Polski: Pomorska, Suwalska i Rypińska charakteryzuje dobra zdrowotność i odporność na niekorzystne warunki środowiska, dobrze umięśniona tuszka, stosunkowo wysokie
wskaźniki reprodukcji oraz dobrej jakości pierze i puch. Szczególnie cenne są gęsi rasy Biłgorajskiej wywodzące się od azjatyckiej gęsi Anser cygnoides. Wyróżnia je dobra przeżywalność,
wysoka wartość rzeźna (dobre umięśnienie i małe otłuszczenie
tuszki), dobre wykorzystanie paszy i duży udział puchu.
Odrębną grupę chronionych gęsi, stanowią rasy pochodzenia zagranicznego zaadaptowane do polskich warunków
chowu. Gęsi Landes istniejące obecnie stado stanowi ujednoliconą pod względem genetycznym i fenotypowym populację,
wyróżniającą się dobrą zdrowotnością oraz wysokim poziomem cech reprodukcyjnych. Gęsi Landes uległy wyginięciu
w miejscu ich wytworzenia, czyli we Francji i w 2012 roku, na
prośbę tamtejszego parku narodowego, przekazywaliśmy jaja
wylęgowe w celu odtworzenia ich populacji. Utrzymywane
w Polsce stado gęsi rasy Roman należy do nielicznych w Europie. Gęsi te wyróżniają się dużą masą ciała o dobrze rozwiniętych mięśniach piersiowych. Również do mało liczebnych
w Europie ras należy gęś Słowacka o dużej zdolności reprodukcyjnej, dużej średniej masie jaja i wysokiej stosunkowo nieśności oraz o drobnowłóknistej strukturze mięśni piersiowych
i udowych.
Wszystkie gęsi bardzo dobrze wykorzystują pastwiska
jako żerowisko, co predysponuje je do chowu w małych gospodarstwach dysponujących łąkami i pastwiskami. Gęsi stad
zachowawczych są jedynymi przedstawicielami tych populacji
i nie występują już w innych regionach Polski. Te unikatowe
w skali światowej rodzime populacje ptaków użytkowych są
doskonale przystosowane do regionów Polski, zróżnicowanych zarówno pod względem klimatycznym, środowiskowym,
jak i kulturowym. Ze względu na różnorodność w zakresie cech
fenotypowych stanowią dużą atrakcję w chowie amatorskim.
Bioróżnorodność powinna być utrzymana nie tylko ze
względów praktycznych lecz także kulturowych. Rodzime rasy
są nierozerwalnie związane z rolniczym krajobrazem, tradycją
i kulturą społeczności wiejskich oraz są świadectwem wielopokoleniowego dorobku hodowców.
TEKST BY : DR HAB. JÓZEFA KRAWCZYK, PROF. NDZW/INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PIB
ZDJĘCIA PHOTOS BY : INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PIB
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ing indicators. They are a permanent element of tradition and
culture of rural South-Eastern Poland. Kartuzy geese have a
good survival rate and resistance to adverse environmental
factors, very good flesh development of carcasses with low
fat content, strong body structure and good feed utilisation.
They play a large role in preserving the farming culture in
Kaszuby. Kielce, Lublin, Subcarpathian and Zator geese are
covered by the protection due to their very good flesh development and low fat content in carcasses, the desired chemical composition of meat, high adaptability to the conditions
of southern Poland and high resistance to infectious diseases.
Goose breeds associated with the northern region of Poland:
Pomeranian, Suwałki and Rypin are characterised by good
health and resistance to adverse environmental conditions,
good flesh development in carcasses, relatively high rates
of reproduction and feathers and down of high quality. Particularly valuable are Biłgoraj geese derived from Asian geese
Anser cygnoides. They are characterised by a good survival
rate, high slaughter value (good flesh development and low
fat content in carcasses), good feed utilisation and a large
share of down.
A separate group of protected geese are breeds of foreign
origin adapted to Polish rearing conditions. Landes geese –
the currently existing flock is a population, consolidated in
genetic and phenotypic terms, characterised by good health
and a high level of reproduction qualities. Landes geese became extinct in the place of their creation, i.e. in France and
in 2012 at the request of the local national park we passed
on hatching eggs to restore their population. The flock of Roman geese, kept in Poland, is one of few in Europe. These
geese are characterised by a large body weight with well
developed pectoral muscles. Another breed which is not
numerous in Europe are Slovak geese with a high reproductive capacity, high average weight of eggs and relatively high
laying intensity as well as fine-fibre structure of pectoral and
femoral muscles.
All geese utilise pastures as a feeding ground very well,
which predisposes them to rearing in small holdings having
meadows and pastures. Geese from conservation flocks are
the only representatives of these populations and do not occur in other Polish regions anymore. These globally unique
native utility bird populations are perfectly adapted to the
Polish regions diversified in climate, environmental and cultural terms. Due to the diversity of phenotypic traits, they are
a large attraction in amateur rearing.
Biodiversity should be maintained not only for practical
but also for cultural reasons. Native breeds are inextricably
linked with the agricultural landscape, tradition and culture
of rural communities and are a testimony to the multi-generational achievements of breeders.
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Smak, smak i jeszcze raz smak
polskiej żywności ekologicznej!
Taste is what counts most!

T

A

Trzykrotny polski olimpijczyk na pewno
zwraca uwagę na dietę. Czy według Pana
żywność ekologiczna smakuje inaczej?

Żywność ekologiczna to po prostu żywność smaczna i naturalna. Ekologia to dla mnie
styl życia - odpowiedzialny wobec środowiska
naturalnego.

An athlete who participated in
three Olympic Games must pay attention to his diet. Does organic
food taste differently?
Organic food is just tasty and natural. Ecology is my lifestyle as I try to be
responsible for the environment.

Jakie polskie produkty ekologiczne
i jak często pojawiają się u Pana na stole?

What organic products do you
serve on your table? How often?

Codziennie, w mojej ulubionej piekarni
kupuję ekologiczny chleb. Inne produkty ekologiczne, to przede wszystkim wędliny. Staram
się kupować je raz w tygodniu. Mam to szczęście, iż obok mojego domu jest bazarek właśnie
z ekologicznym mięsem.

I buy organic bread at my favourite
bakery almost everyday. Other organic
products that I buy include, above all,
cold meats. I try to buy them once a
week. I consider myself lucky to have
a market place offering organic meat
right outside my window.

Czy ma Pan może jakieś miłe wspomnienia, które kojarzą się z taką właśnie
żywnością?
Niektóre produkty ekologiczne w smaku
przypominają mi produkty, które jadłem, gdy
byłem dzieckiem i myślę, że jest to głównym
powodem, dla którego kupuję żywność ekologiczną.
Smak, smak i jeszcze raz smak.

Do you have any pleasant memories that you associate with food?
Some organic products taste like
food I had when I was a child. I think it
is one of the reasons why I buy organic
food.
The taste is what counts most.
Only taste? Anything else?

Tylko smak, a może coś więcej?
Jeżeli coś jest pyszne to przecież i walory
zdrowotne posiada odpowiednie.
Czy ma Pan ulubione miejsce na ekologiczne zakupy?
Gdy mam okazję robię ekologiczne zakupy na moim ulubionym bazarku, mogę liczyć
tam na fachową poradę i jeszcze nigdy nie
zawiodłem się na jakości sprzedawanych tam
produktów.
ROZMAWIAŁA

INTERVIEWED BY : MAŁGORZATA KSIĄŻYK

If something tastes good, it has to
be healthy, doesn’t it?
Do you have any favourite places where you buy organic food?
When I get the chance, I go shopping at my favourite marketplace. I can
always count on some professional
advice and I have never been disappointed with the quality of products
they sell there.

Artur Partyka – lekkoatleta,
skoczek wzwyż. Mistrz i rekordzista Polski w skoku wzwyż.
Trzykrotny olimpijczyk. Zdobywca brązowego (1992)
i srebrnego (1996) medalu
olimpijskiego w Barcelonie
i Atlancie. Jeden z najlepszych, najbardziej utytułowanych i najpopularniejszych
polskich sportowców.
Artur Partyka – athlete, high
jumper. Polish champion and
record holder in high jump.
Three-time Olympic athlete.
Partyka won bronze medal in
the 1992 Summer Olympics in
Barcelona and silver medal in
the 1996 Summer Olympics in
Atlanta. He is one of the best
Polish sportsmen who holds
numberless titles and still enjoys great popularity.
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Rośnie zainteresowanie
polskim drobiem
Interest in Polish poultry is growing

E

Eksport drobiu, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych
może wynieść w 2012 roku 560 tys. ton i być o ok. 16% (79 tys.
ton) większy niż w 2011 roku. Wpływy mogą wzrosnąć o 18% (do
1206 mln euro), bo ceny mięsa drobiowego są nadal wysokie.
Wysokie ceny pasz wysokobiałkowych i zbóż będą wpływały na
ceny drobiu, a na rynkach UE będą one dodatkowo podtrzymywane przez rosnący eksport do państw trzecich. W I półroczu
2012 roku był on o ponad 8% większy niż w roku ubiegłym,
a Polska była piątym, po Francji, Holandii, Niemczech i Wlk. Brytanii, eksporterem mięsa drobiowego na rynki państw trzecich.
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In 2012, the export of poultry, poultry meat, offal and products may reach 560 thousand tonnes and be by about 16% (79
thousand tonnes) higher than in 2011. Revenue may increase
by 18% (to EUR 1206 million), because the prices of poultry
meat are still high. The high prices of high protein feed and cereals will affect the prices of poultry and in the EU markets they
will be additionally sustained by the growing export to third
countries. In the first half of 2012, it was by about 8% higher
than in the previous year and Poland was the fifth, after France,
the Netherlands, Germany and the UK, exporter of poultry
meat to the third country markets.
The import of poultry products will increase by about 3% (to
96 thousand tonnes). The costs of their purchase will amount to
EUR 142 million and will be by about 2% lower than in 2011, because cheaper poultry meat ranges are imported for processing.
The positive balance of foreign trade in poultry may be
about EUR 1064 million and be by about EUR 190 million higher than in 2011.

PRODUCERS – EXPORTERS
Import produktów drobiowych wzrośnie o ok. 3% (do 96 tys.
ton). Wydatki na ich zakup wyniosą 142 mln euro i będą o ok. 2%
mniejsze niż w 2011 roku, bo importowane są tańsze asortymenty mięsa drobiowego do przetwórstwa.
Dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego drobiem
może wynieść ok. 1064 mln euro i być o ok. 190 mln euro większe niż w 2011 roku.

Eksport
W Unii Europejskiej w bieżącym roku produkcja mięsa drobiowego jest większa niż w roku ubiegłym, ale w wyniku utrzymujących się dużych różnic cen, w polskim eksporcie mięsa drobiowego udział państw członkowskich wzrósł z 80% w I półroczu
2011 roku do 83% w I półroczu 2012 roku. Eksport do Niemiec
zwiększył się o ponad 15% (do 37,5 tys. ton) i są one nadal największym rynkiem zbytu tego gatunku mięsa. Do Wlk. Brytanii
wzrósł on o ok. 33% (do 23,4 tys. ton), a do Hiszpanii o 50% (do
11,2 tys. ton). Sprzedaż mięsa drobiowego na Litwę wzrosła
o 54% (do 9,4 tys. ton), do Bułgarii o 41% (do 11,2 tys. ton), na
Słowację o ok. 22% (do 16,4 tys. ton) i do Czech o ponad 9% (do
25,4 tys. ton).
Eksport mięsa drobiowego do WNP zwiększył się prawie
o 5 tys. ton (do 14,3 tys. ton) w porównaniu do I półrocza 2011
roku, a do pozostałych państw trzecich obniżył się o ponad 4 tys.
ton (do 26,3 tys. ton), w tym do Hongkongu z 15,9 tys. ton do
10,7 tys. ton.
Eksport przetworów drobiowych wynosił 22,6 tys. ton
w I półroczu 2012 roku i był o ok. 17% większy niż w I półroczu
2011 roku, w tym eksport przetworów z mięsa kurcząt wzrósł
o ok. 10% (do 18 tys. ton). Ich ceny były o 6% wyższe niż przed
rokiem (2,5 euro/kg), a ceny przetworów z indyków obniżyły się
o ok. 18% (do 1,86 euro/kg). W rezultacie wzrost wpływów z eksportu przetworów drobiowych wynosił ponad 19%.
Eksport żywego drobiu (piskląt) wzrósł z 23,9 mln sztuk
w I półroczu 2011 roku do 33,6 mln sztuk w I półroczu 2012
roku, w tym do WNP z 20,3 do 30,9 mln sztuk. Ceny w eksporcie
do tego regionu wynosiły 0,39 euro/sztukę i były o 7 euro centów niższe w porównaniu do I półrocza 2011 roku. W rezultacie
wzrost wpływów z eksportu był zbliżony do wzrostu jego wolumenu i wynosił ok. 16%.

Import
W I półroczu 2012 roku import mięsa drobiowego wzrósł o
ok. 3 tys. ton (do 17,5 tys. ton). Jego cena zakupu wynosiła 0,79
euro/kg i była o ok. 33% niższa niż przed rokiem. Z UE-27 pochodziło ok. 99% importu.
Import przetworów drobiowych wyniósł 4,3 tys. ton w wadze produktu i był zbliżony do poziomu z I półrocza 2011 roku.
Ich cena była o ponad 3% wyższa (3,39 euro/kg), a cena żywego
drobiu w imporcie wzrosła o ponad 12% (z 1,43 do 1,60 euro/kg).
Import żywego drobiu zmniejszył się o ponad 1 mln sztuk
(do 30 mln sztuk), głównie na skutek redukcji zakupów z Czech
(z 9,2 do 7 mln sztuk). Wzrósł import z Niemiec (z 5,6 do 7,5 mln

Export
This year, production of poultry meat in the European Union is higher than in the previous year, but as a result of the
continuing large price differences, the share of the Member
States in the Polish export of poultry meat increased from 80%
in the first half of 2011 to 83% in the first half of 2012. The export to Germany increased by more than 15% (to 37,5 thousand tonnes) and Germany still remains the largest outlet for
this type of meat. The export to the UK increased by about 33%
(to 23,4 thousand tonnes), and to Spain by 50% (to 11,2 thousand tonnes). Sales of poultry meat to Lithuania increased by
54% (to 9,4 thousand tonnes), to Bulgaria by 41% (to 11,2 thousand tonnes), to Slovakia by 22% (to 16,4 thousand tonnes) and
to the Czech Republic by more than 9% (to 25,4 thousands
tonnes).
The export of poultry meat to the CIS increased by almost
5 thousand tonnes (to 14,3 thousand tonnes) compared to the
first half of 2011 and to other third countries it decreased by
more than 4 thousand tonnes (to 26,3 thousand tonnes), including to Hong Kong from 15,9 thousand tonnes to 10,7 thousand tonnes.
The export of poultry products amounted to 22,6 thousand
tonnes in the first half of 2012 and was by about 17% higher
than in the first half of 2011, including the export of chicken
meat products increased by about 10% (to 18 thousand
tonnes). Their prices were by 6% higher than in the previous
year (EUR 2,5/kg), and the price of turkey products decreased
by about 18% (to EUR 1,86/kg). As a result, revenue from the
export of poultry products increased by more than 19%.
The export of live poultry (chicks) increased from 23,9 million heads in the first half of 2011 to 33,6 million heads in the
first half of 2012, including the export to the CIS from 20,3 to
30,9 million heads. Prices in the export to this region amounted
to EUR 0,39/head and were by about 7 euro cents lower when
compared to the first half of 2011. As a result, revenue from the
export was similar to the increase in its volume and amounted
to about 16%.

Import
In the first half of 2012, the import of poultry meat increased
by about 3 thousand tonnes (to 17,5 thousand tonnes). The
purchase price amounted to EUR 0,79/kg and was by about
33% lower than in the previous year. About 99% of the import
came from the EU-27.
The import of poultry products was 4,3 thousand tonnes in
product weight and was similar to the level from the first half
of 2011. Their price was by about 3% higher (EUR 3,39/kg) and
the price of imported live poultry increased by more than 12%
(from EUR 1,43 to 1,60/kg).
The import of live poultry decreased by more than 1 million
heads (to 30 million heads), mainly due to the reduction of purchases from the Czech Republic (from 9,2 to 7 million heads). The
import from Germany increased (from 5,6 to 7,5 million heads),
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sztuk) i ze Słowacji (z 3,8 do 4,1 mln sztuk). Udział wymienionych
państw w wydatkach na import wynosił ok. 60%, a kupowane
w nich były brojlery o wadze 0,5-1 kg. Natomiast z Danii, Holandii,
Austrii importowano 4-gramowe pisklęta.

Przewidywany rozwój
handlu zagranicznego
W roku 2013 eksport żywego drobiu, mięsa, podrobów
i przetworów drobiowych może wynieść ok. 610 tys. ton w wadze produktu i być o ok. 9% (50 tys. ton) większy niż w 2012 roku.
W I półroczu 2013 r. prawdopodobnie wzrośnie o ok. 20 tys. ton
(do 290 tys. ton), a o ok. 30 tys. ton (do 320 tys. ton) w II półroczu
2013 roku.
Import może być o ok. 4% (do 100 tys. ton) większy niż
w 2012 roku, głównie w wyniku łatwego dostępu do tanich asortymentów mięsa do przetwórstwa. W UE prognozowany jest niespełna 1% wzrost produkcji drobiu (do 12377 tys. ton.
Dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego produktami
drobiowymi może wzrosnąć o ok. 100 mln euro (do 1166 mln
euro) w porównaniu do roku 2012. Ceny drobiu będą wysokie nie
tylko na skutek drogich surowców paszowych, ale również większego popytu na ten gatunek mięsa, spowodowanego mniejszą
produkcją wieprzowiny i relatywnie niską produkcją wołowiny.
TEKST
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so did the import from Slovakia (from 3,8 to 4,1 million heads).
The share of the above-mentioned countries in the costs of the
import was about 60%, and broilers weighing 0,5-1 kg were purchased from them. On the other hand, from Denmark, the Netherlands, Austria 4-gram chicks were imported.

Expected development
of foreign trade
In the year 2013, the export of live poultry, poultry meat,
offal and products may be about 610 thousand tonnes in product weight and be by about 9% (50 thousand tonnes) higher
than in 2012. In the first half of 2013, it will probably rise by
about 20 thousand tonnes (to 290 thousand tonnes) and by
about 30 thousand tonnes (to 320 thousand tonnes) in the second half of 2013.
The import may be by about 4% (up to 100 thousand
tonnes) higher than in 2012, mainly as a result of easy access to
cheap ranges of meat for processing. In the EU, it is predicted
that poultry production will increase by almost 1% (to 12377
thousand tonnes).
The positive balance of foreign trade in poultry products
may rise by about EUR 100 million (to EUR 1166 million) compared to the year 2012. The prices of poultry will be high not
only due to expensive feed raw materials, but also due to the
greater demand for this type of meat, caused by lower production of pork and relatively low production of beef.
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Bliżej natury
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Close to Nature

Pierniki, tradycja
i smak dzieciństwa
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Gingerbread, tradition
and the taste of childhood

