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Po blisko dziesięciu latach od przystąpienia do Unii Europejskiej
polska wieś zmieniła swoje oblicze. Nie tracąc nic z zachowanego,
charakterystycznego krajobrazu wiejskiego, bardzo unowocześniły się
gospodarstwa rodzinne.
Nearly ten years after the accession of Poland to the European Union, the Polish village has changed.
Family farms became much more modernised, while losing nothing of the preserved,
characteristic rural landscape.
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Szanowni Państwo!
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Zima w rolnictwie nie oznacza zastoju w gospodarstwie. Jest
jednak więcej czasu na spotkania, rozmowy, jak np. niegdyś na
wspólne darcie pierza. Kultywowane są tradycje, pieśni i tańce ludowe. Jednak i tak najwięcej pracy mają oczywiście te gospodarstwa, które specjalizują się w hodowli zwierząt. Ich właściciele nie
mają odpoczynku, nie mają niedziel, świąt, urlopów. Do tej pory
właściwie tak było we wszystkich gospodarstwach zajmujących
się produkcją zwierzęcą. Dziś czasy się zmieniły, zwłaszcza dla
gospodarstw specjalistycznych, nowoczesnych. W Polsce mamy
ich już coraz więcej, głównie w zakresie hodowli krów mlecznych
i drobiu. Dzięki środkom unijnym i krajowym gospodarstwa te
przeprowadziły na szeroką skalę modernizację. Nastąpiła też konsolidacja produkcji. Po blisko dziesięciu latach od przystąpienia do
Unii Europejskiej polska wieś zmieniła swoje oblicze. Nie tracąc nic
z zachowanego, charakterystycznego krajobrazu wiejskiego, bardzo unowocześniły się gospodarstwa rodzinne. Zmiany, jakie zaszły w tym czasie, pokazują wyraźnie, że przyjęliśmy dobre rozwiązania i dobrze wykorzystaliśmy środki finansowe, jakie są dostępne
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
Zakończył się też długi i żmudny proces osiągania kompromisu w sprawie reformy polityki rolnej po roku 2013. Nie jest to
z pewnością zmiana, jakiej oczekiwała strona polska. Ta reforma
nie jest tak głęboka i tak ambitna, jak według nas wymaga obecna
i przyszła sytuacja. Nie zdecydowano się na znaczne uproszczenie
Wspólnej Polityki Rolnej i jest ona zbyt zachowawcza. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że niezbędne jest osiągnięcie kompromisu

Ladies And Gentlemen!

Winter in agriculture does not mean stagnation at the farm.
There is, however, more time for meetings, discussions, as e.g.
once for common feather plucking. Traditions, songs and dances
are cultivated. However, of course, most work is done at farms
that specialise in animal husbandry anyway. Their owners cannot
enjoy a rest, Sundays, holidays, vacations. Actually, this is how it
has been at all farms involved in animal production until now.
Today, times have changed, especially for specialised and modern farms. In Poland, their number increases, primarily in the field
of dairy and poultry farming. Thanks to EU and national funds,
these farms underwent a large-scale modernisation. Furthermore, production was consolidated. Nearly ten years after the
accession of Poland to the European Union, the Polish village has
changed. Family farms became much more modernised, while
losing nothing of the preserved, characteristic rural landscape.
Changes that took place then clearly indicate that we took a
good approach and made good use of funds that are available
under the Common Agricultural Policy.
Moreover, a long and arduous process to reach a compromise on the reform of the agricultural policy after 2013 was finished. This is definitely not a change the Polish side looked forward to. This reform is not as deep and ambitious as, in our opinion, it is required by current and future situation. It was decided
not to simplify the Common Agricultural Policy considerably and
thus it is too conservative. However, it should be remembered
that a compromise must be reached at the level of 28 Member
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w ramach 28 państw, które mają przecież bardzo różne oczekiwania wynikające ze zróżnicowanej struktury rolnictwa w poszczególnych krajach. Z punktu widzenia Polski istotne jest to, że w ramach wsparcia bezpośredniego stopniowo będą się wyrównywały stawki płatności. To pozwoli odchodzić od historycznych zaszłości związanych z plonami referencyjnymi, a także będzie sprzyjało
wyrównywaniu warunków konkurencji na wspólnotowym rynku.
Przełom roku to czas podsumowań i nadziei na przyszłość.
Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej stają się faktem. Nie oznacza
to jednak, że nie ma jeszcze problemów do rozwiązania.

States whose expectations are yet very different due to the diverse structure of agriculture. From the Polish perspective, it is
important that payment rates will gradually equalise within the
framework of direct support. It will allow for moving away from
historical events related to reference yields and will foster equalisation of competition conditions in the Community market.
The turn of the year is a time for summing up and a time of
hope for the future. Changes in the Common Agricultural Policy
are becoming a reality. This does not mean, however, that there
are no problems to be solved.

Doświadczenia ostatnich lat pokazały szereg
zjawisk zakłócających funkcjonowanie rolnictwa. Jednym z niebezpiecznych zjawisk było
silne oddziaływanie kapitałów spekulacyjnych na rynki rolne. Te sprawy będziemy musieli w najbliższym czasie uregulować.

The experience of recent years has shown a
number of phenomena which disrupt the
functioning of agriculture. A strong influence
of speculative capital on agricultural markets
was one of the dangerous phenomena. We will
have to settle these issues in the nearest future.

Spekulacje na giełdach rolnych są bardzo niebezpieczne również dla innych rynków. Surowce do produkcji żywności i sama
żywność są towarem szczególnie wrażliwym – i gospodarczo,
i społecznie. Niezbędne zatem jest wypracowanie takich mechanizmów, które zapobiegałyby nieuprawnionym spekulacjom na
giełdach rolnych.
Kolejnym, trudnym tematem jest kwestia rosnącej gwałtowności zjawisk atmosferycznych i ich skutków. W dalszym ciągu
nie mamy dobrych instrumentów w zakresie ubezpieczeń upraw
i zwierząt gospodarskich. Powinniśmy wypracować takie rozwiązania, które sprawią, że system ubezpieczeń będzie rzeczywiście
powszechny, a przez to tańszy i skuteczniejszy.
Miniony rok przyniósł też niepokojące zjawisko dotyczące fałszowania żywności. Problem dotyczy nie tylko Unii Europejskiej,
ale i światowej produkcji. W tym zakresie niezbędne jest konsekwentne postępowanie i rzeczywiste zero tolerancji dla jakichkolwiek uchybień i odstępstw od procedur. W Polsce mamy przyjęty
taki program. Doświadczyliśmy w ubiegłym roku wielu niesprawiedliwych oskarżeń, które nie obroniły się po przeprowadzeniu
szczegółowych badań. Nie ma zgody na takie postępowanie,
z jakim mieliśmy do czynienia w minionym roku. Najpierw muszą
być przeprowadzone wspólne badania i analizy, a dopiero później
informacja może być podawana szerokiej opinii publicznej. Tego
w ostatnim roku niestety zabrakło. Mam nadzieję, że takich sytuacji
w nowym roku już nie będzie.
Początek roku to tradycyjne święto branży rolnej – „Zielony
Tydzień” w Berlinie. Ugruntowana pozycja tych targów sprawia,
że stają się one również bardzo dobrą płaszczyzną do spotkań bilateralnych. Jestem przekonany, że tegoroczna edycja będzie potwierdzeniem tego, podobnie jak miało to miejsce na jesiennych
targach Polagra Food w Poznaniu.
W nowym roku życzę Państwu spełnienia osobistych marzeń,
łaskawości aury i wielu sukcesów zawodowych.

Speculation in agricultural exchanges is also a threat for
other markets. Raw materials for food production and food itself are a particularly sensitive commodity both economically
and socially. Therefore, it is necessary to develop mechanisms
to effectively prevent unauthorised speculation in agricultural
exchanges.
The increasing violence of weather phenomena and their
effects is another difficult issue. We still do not have good and
effective instruments for yield and livestock insurance. We
need to develop solutions that will make the insurance system actually common, and thus cheaper and more effective.
Furthermore, the past year saw a disturbing trend for
food adulteration. The problem affects not only the European
Union, but also global production. In this regard, consistent
conduct and true zero tolerance for any deficiencies and deviations from procedures is required. We have adopted such
programme in Poland. The past year brought us many unjust
accusations which were refuted after carrying out detailed
studies. We refuse consent to such conduct, which we experienced in the past year. First, joint research and analysis
must be carried out, and only then the information can be
communicated to the general public. Unfortunately, this was
lacking last year. I hope that such situation will not repeat in
the coming year.
The year began with a traditional agricultural industry
feast, i.e. “Green Week” in Berlin. The established position of
the trade fair makes it also a very good place for bilateral
meetings. I believe that it will be confirmed by this year's edition, as was the case during the autumn Polagra Food trade
fair in Poznań.
I wish your personal dreams come true, I wish you gracious aura and many professional successes in the New Year.
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Kolory zimy

Winter colors
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Smak polski

Makowiec lubartowski
Lubartów poppy seed roll

Grudzień kojarzy się głównie ze świętami Bożego Narodzenia. Każda z przyrządzonych potraw symbolizuje jeden miesiąc. Według staropolskiej tradycji kolacja
wigilijna powinna składać się więc z dwunastu dań. Należy spróbować każdego
z nich, aby nadchodzący rok był szczęśliwy. Jedną z tych potraw jest makowiec,
czyli ciasto przygotowane na bazie maku, który uważa się powszechnie za symbol szczęścia December is mainly associated with Christmas. Each of the prepared
dishes symbolises one of the twelve months of the year. That is why – according
to the Old Polish tradition – the Christmas Eve supper should consist of twelve
dishes, which all need to be tried, so that the upcoming year will be successful.
One of the dishes is poppy seed roll, a type of pastry with poppy seeds which is considered to be a symbol of happiness.
6
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Aby przygotować makowiec, można korzystać z wielu przepisów. W zależności od regionu
różnią się one metodą wykonania, kształtem
ciasta oraz sposobem zdobienia. Do najbardziej
znanych, tradycyjnych receptur zalicza się makowiec sędziszowski, makowiec z Ejszeryszek oraz
makowiec lubartowski. Niezmiennymi elementami każdej z receptur są mak, bakalie i miód. Makowiec ma kształt wałka z ciasta drożdżowego,
w który zawinięty jest mak z dodatkiem bakalii
i miodu. Z makiem związana jest także tradycja,
która mówi o tym, że tarcie go samodzielnie pozwoli pannie szczęśliwie wyjść za mąż (dr Grzegorz
Russak, „Wigilia w polskiej tradycji i obyczaju”).
Makowiec lubartowski zasługuje na wyróżnienie w kategorii ciast świątecznych. Odróżnia
go niepowtarzalny smak i bardzo delikatna konsystencja, osiągnięta przez trzykrotne zmielenie
maku. Co ważne, ciasto jest bardzo cienkie, dzięki
czemu ilość masy makowej jest większa. Makowiec z Lubartowa cechuje także duża ilość bakalii, które nadają mu bardzo intensywny, słodki
zapach, silnie kojarzący się ze świętami.
Historia makowca lubartowskiego rozpoczęła się po II wojnie światowej. Odbudowując
Lubartów, rozwijano w nim instytucje gospodarcze, społeczne kulturalne i oświatowe. Powstawało także wiele piekarń i cukierni oferujących różne rodzaje ciast. Makowiec był jednym
z nich. Od tamtego czasu, aż po dzień dzisiejszy, przygotowuje się go z produktów wysokiej jakości, czyli maku pochodzącego z upraw
z terenu Lubelszczyzny z dodatkiem miodu
z lubartowskich pasiek.

Renoma
Dobrze przygotowany makowiec jest
wizytówką każdej gospodyni, a mieszkańcy Lubartowa znają
recepturę jego przyrządzenia. Również producenci makowca
lubartowskiego dbają o każdy detal. Opakowanie, w którym jest
sprzedawany, jest bardzo estetyczne, dzięki czemu można je postawić na świąteczny stół.
Istnieje wiele tajników dotyczących wypiekania tego przysmaku.
Jeden dotyczy ciasta, które nie może być za grube, ale musi być błyszczące i kruche. Inny zaś mówi, że zanim przystąpi się do przygotowywania makowca należy składnikom nadać taką samą temperaturę.
Upieczone, zarumienione makowce lukruje się lub polewa czekoladą, a następnie przyozdabia wedle uznania skórką pomarańczową,
wiórkami kokosowymi, migdałami lub innymi bakaliami. Makowiec
lubartowski łączy w sobie wszystkie te cechy i bez wątpienia jest elementem świątecznej kolacji, którego smak zostaje w pamięci na cały
następny rok. To powoduje, że odlicza się dni do kolejnej Wigilii spędzonej wspólnie z najbliższymi.
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polish taste

One can use many various recipes to prepare the poppy
seed roll. The pastries differ, according to the region, in manner of preparing, shape of the dough and adornment. Poppy
seed rolls from Sędziszów (makowiec sędziszowski), Ejszeryszki
(makowiec z Ejszeryszek) and Lubartów (makowiec lubartowski)
are among the most famous, traditional recipes. Poppy seeds,
dried fruit and honey are the unchangeable elements of every recipe. Poppy seed roll is a roll made from yeast cake, into
which the poppy seeds with dried fruit and honey are rolledup. Tradition says that individual scraping of the poppy seeds
helps a maiden find a husband (dr Grzegorz Russak, “Wigilia
w polskiej tradycji i obyczaju”).
Lubartów poppy seed roll deserves a distinction in the
category of festival pastries. It is distinguished by a unique
taste and a very gentle consistency which is achieved by
thrice grinded poppy seeds. Importantly, the amount of poppy seed paste is larger, because the dough is very thin. Lubartów poppy seed roll is also characterised by a large amount of
dried fruit, which give the pastry a very intense, sweet smell,
strongly evoking Christmas.
The story of Lubartów poppy seed roll began after the
World War II. While the city was being restored, many economic, societal, cultural and educational institutions were
developed. Many bakeries and confectionaries offering various pastries were set up. Poppy seed roll was one of those
pastries. Since then, poppy seed roll is prepared from products of the highest quality, i.e. poppy seeds harvested from
the Lubelszczyzna region, with the addition of honey from
apiaries from Lubartów.

Prestige
A well prepared poppy seed roll is a showcase of every
housewife. Inhabitants of Lubartów know the recipe very
well. Producers of the Lubartów poppy seed roll also took
care about every detail. The packet in which the pastry is sold,
is very aesthetic, and can be put immediately on the Christmas table.
There exist many secrets concerning the baking of this
treat. One of them is about the dough which cannot be too
thick, but must be shiny and delicate. Another says that before the preparation of the poppy seed roll can begin, it is
important to heat up all the ingredients to the same temperature. Baked, glowing poppy seed rolls are decorated with
frosting or chocolate glaze, and then can be adorned according to personal preferences with orange peel, desiccated coconut, almonds or dried fruit. Lubartów poppy seed roll combines all those traits and is undoubtedly an element of the
Christmas supper, whose taste remains in memory during the
whole year, resulting in eager counting down the days till the
next Christmas Eve spend together with friends and family.
Tekst By : Katarzyna Zajączkowska/MRiRW
Zdjęcie Photo By : Iwona Chromiak/MRiRW
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Stylizacja i zdjęcie Arrangement and photo by Bogusław Biały Studio BBS
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Poznaj polską żywność

Zima w kuchni
Winter in the kitchen
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Discover polish food

Przełom lata i jesieni to czas robienia różnych przetworów na zimę. Gdy
na dworze spada temperatura i poranek wita mgłą, w kuchni jest gorąco,
a znad rondli i rondelków unosi się para. Smażone są konfitury z jesiennych śliwek, gotuje się ocet na zalewy do różnych marynat Z grzybów,
gruszek, dyni oraz smażonych ryb. To także czas kiszenia kapusty. Piękne,
dorodne głowy tego zdrowego warzywa szatkowane są i przesypywane solą, ubijane w beczkach, niegdyś w dębowych, a dziś z tworzywa
The turn of summer and autumn is a time of preparations for the winter.
When the outside temperature drops and the mornings greet with fog,
it is hot in the kitchen and steam raises over the pots and pans. The preserves of autumn plums are fried, vinegar for sauces for various mushroom, pear, pumpkin and fried fish marinades are boiled. It is also the time
of pickling cabbage. Beautiful, shapely heads of this healthy vegetable
are shredded and sprinkled with salt and whipped in barrels, once made
of oak, and now material.

Z

Zimowa kuchnia w naszym klimacie jest cięższa, bardziej tłusta. Musi dostarczyć więcej energii
w mroźne dni. Ten czas to także okres świątecznonoworoczny. W polskiej tradycji wigilijny stół ma
szczególną oprawę i podczas tej uroczystej kolacji serwowane są szczególne dania. Wszystkie
są postne – barszcz czerwony wraz z pierogami
obfitymi w kapustę z grzybami, smażony karp,
śledź marynowany lub w oleju, kluski z makiem
i wiele innych. Za to dni świąteczne to prawdziwa
uczta. Szynki, balerony, najlepsze kiełbasy, a do
tego słynny staropolski bigos pełen najlepszych
mięs, ze wspaniałą, suszoną śliwką węgierką, gotowany z kapusty słodkiej i kiszonej. Gotowany
i zamrażany kilka razy, aby nabrać odpowiedniego smaku i zapachu.
Trudno sobie też wyobrazić zimową kuchnię
bez różnorodnych, smakowitych zup. O tej porze roku króluje gorący rosół wołowo-drobiowy,
wolno gotowany, złocisto-klarowny, podawany
Tradycyjna zupa wigilijna – czerwony barszcz z uszkami z kiszonej
kapusty i grzybów Traditional Christmas Eve soup – borscht with
ravioli stuffed with sauerkraut and mushrooms
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Powidła śliwkowe - cudownie słodkie, długo smażone, niezastąpione do ciast, wyPlum jam – deliciously sweet, fried for a long time ,
perfect for cakes, fantastic with a slice of bread.

z własnoręcznie robionym makaronem, gdzie na talerzu mrugają słynne, rosołowe oka pośród talarków marchewki i listków natki pietruszki. Wspaniale kolorowy, pełen niezwykłego
aromatu, znakomicie rozgrzewający, zimą rosół kusi przy stole.
W zimowy czas chętnie jadamy też grochówkę i choć towarzyszy nam ona często przy różnych plenerowych okazjach, to
o tej porze roku smakuje szczególnie. Przyrządzona na wędzonce i golonce, z całymi, przepołowionymi lub przetartymi ziarnami grochu, z mnóstwem majeranku i obowiązkową wkładką
mięsną, wspaniale smakuje np. po mroźnym kuligu.
Przejażdżki saniami, wśród otulonych śniegiem pól i lasów,
przywodzą na myśl również wyśmienite dania kuchni myśliwskiej. Ta odmiana naszej staropolskiej kuchni również chwali się
wspaniałym rosołem z dziczyzny lub delikatniejszym bulionem
z bażanta. Na stołach pojawiają się także pasztety z zająca, z dodatkiem sarniej lub jeleniej wątróbki oraz wyborne pieczenie,
np. jeleni comber z chrupiącą skórką, udziec sarni, czy sarnie
steki z rusztu.
A wszystkie dania pełne są ziołowych aromatów – majeranku, kolendry, natki pietruszki i wielu innych, bowiem polska
kuchnia zawsze z tego słynęła. Nie brakuje w niej też leśnych
owoców, do potraw dodaje się żurawinę, borówki, a także owoce jałowca.

Marynowana dynia to doskonały sposób na zatrzymanie smaków jesieni w słoiku
Marinated pumpkin preserves the taste of autumn in a jar.

is best to use the late and winter varieties of cabbage.

śmienite na kromce chleba
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Do kiszenia najlepiej nadają się kapusty odmian późnych i zimowych For pickling, it

w

Winter cooking in our climate is heavier and more oily.
It must provide more energy during the cold days. It is also
the Christmas and New Year period. In the Polish tradition, the
Christmas Eve table is especially decorated, and special dishes
are served during this festive dinner. All of them are meatless – beetroot soup with dumplings filled with cabbage with
mushrooms, fried carp, or herring marinated in oil, noodles
with poppy seeds and many other. On the other hand, the
holidays are a real feast. Hams, gammons, best sausages, and
famous old Polish bigos full of the best meats, with a wonderful, garden prunes cooked with sweet and sour cabbage.
Cooked and frozen several times to acquire the appropriate
taste and smell.
It is hard to imagine a winter kitchen without a variety of
tasty soups. At this time of year reigns the hot beef and chicken
broth, slow-cooked, golden and clear, served with personallymade pasta, where the famous drops of fat wink among slices
of carrots and parsley leaves. Wonderfully colourful, full of
amazing flavour, perfectly warming broth tempts at the table
during winter. In the winter time, we happily eat a pea soup,
and, although it often accompanies us on various outdoor
occasions, at this time of the year, it tastes especially good.
Cooked with smoked bacon and knuckle of pork, with whole,
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halved or rubbed pea seeds and lots of marjoram, and the obligatory meat, tastes great after, for example, a frosty sleigh ride.
Sleigh rides among the fields and forests shrouded in snow
bring to mind the delicious Hunter’s dishes. This variety of our
traditional Polish cuisine also boasts a wonderful venison broth
or a delicate pheasant broth. Moreover, hare pâtés, with the
addition of roe-deer or deer liver, and exquisite roasts, for instance, deer loin with crispy crust, roe-deer haunch, or the deer
steaks from the grill appear on tables.
And all the dishes are full of herbal flavours – marjoram,
coriander, parsley and many others, as the Polish cuisine has
always been famous for it. Also it is not lacking in forest fruits;
cranberries, blueberries and juniper berries that are added to
courses.
Tekst By : Dariusz Mamiński/MRiRW
Zdjęcia Photos By : © Pantherstock/Photogenica

Pasztet – potrawa pieczona, przyrządzana z jednolitej masy surowego, gotowanego
lub pieczonego mięsa, podrobów, drobiu lub dziczyzny z dodatkiem przypraw Terrine
– a baked dish, made of uniform mass of raw, cooked or baked meat, giblets, poultry
or game with spices.

Grochówka... aromatyczna, gęsta i smaczna. Pełna jarzyn, obficie posypana majerankiem. Idealna w chłodne dni Pea soup... aromatic, thick and tasty. Filled with
vegetables, generously sprinkled with rosemary. Perfect for chilly days of the year.
13
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K arp
nie tylko na Wigilię
Carp not only for the Christmas Eve
14
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Każda kultura ma swoje tradycje, obrzędy i zwyczaje. Pozwalają one
wyróżniać się danej grupie, ale też są przez lata nieco zmieniane i modyfikowane. W polskiej tradycji na wigilijnym stole nie może zabraknąć karpia. Ta hodowana od XIII wieku ryba kojarzona jest głównie z tym właśnie
dniem. Przyrządzana jest na wiele sposobów Every culture has its own
traditions, rituals and customs. They allow a group to stand out, but
they also are a bit changed or modified over the years. In the Polish tradition, the Christmas table cannot do without a carp. This fish, bred since
the thirteenth century, is mainly associated with this particular day. It is
prepared in a number of ways.

n

Najpopularniejszy jest karp smażony. Starannie
oczyszczony, po przeleżeniu w warzywach 3 dni,
najsmaczniejszy okazuje się usmażony tuż przed
podaniem. Lekko oprószony mąką i wrzucony na
rozgrzany olej szybko się rumieni i pokrywa złotobrązową skórką. Z wierzchu jest wtedy cudownie
chrupiący, w środku zaś wspaniale soczysty i delikatny w smaku.
Bywa też duszony. Położony w całości na ruszcie w brytfance, z zaszytymi w brzuchu warzywami,
lekko skropiony sokiem z cytryny i posmarowany
masłem, nabiera w piekarniku niezwykłego aromatu, a podany w całości na półmisku znakomicie
wygląda na stole.
Jest też karp po żydowsku. To bardzo znany
w Polsce sposób na przyrządzanie tej świątecznej
ryby. Faszerowany, lekko słodki, zalany galaretką nie
tylko dobrze wygląda na talerzu, ale równie wybornie smakuje.
Karpia wykorzystuje się praktycznie w całości
nawet, gdy jest smażony w dzwonkach. Głowa
i wszystkie odcięte płetwy są bowiem doskonałą
bazą do sporządzenia rybnego wywaru, z którego
później można zrobić wyśmienitą zupę rybną.
Bardzo interesujący sposób wykorzystania tej
ryby mają gospodynie w Dolinie Baryczy, pracujące przy słynnych milickich stawach. Otóż robią one
wyśmienite pierogi, wykorzystując do nadzienia
mięso karpia wraz z kapustą i grzybami. Smak jest
niepowtarzalny, a pierogi wprost wspaniałe.
Smażony karp w dzwonkach Fried pieces of carp.
15
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Wspaniałe pierogi z okolic Doliny Baryczy, wypełnione farszem z mięsa karpia, kapusty i grzybów
Fantastic dumplings from the area of the Barycz River Valley, stuffed with filling made of carp
meat, cabbage and mushrooms.
Zupa rybna Fish soup.

The most popular is fried carp. Thoroughly
cleaned, after lying in vegetables for 3 days, it is the
most delicious – fried just before serving. Lightly
sprinkled with flour and thrown into hot oil, it quickly goes brown and gets covered with gold-brown
skin. With deliciously crunchy top and wonderfully
juicy middle, it is delicate in flavour.
It is sometimes simmered. Placed in whole on
the grid in a roasting pan, with vegetables sewed
up in its belly, lightly sprinkled with lemon juice and
buttered, it acquires in the oven an unusual flavour,
and served in whole on a platter, looks great on the
table.
There is also a Gefilte fish. A manner of preparation of the Christmas carp very well known in
Poland. Stuffed, slightly sweet, embedded in jelly,
not only looks good on the plate, but also tastes
deliciously.
Carp is used virtually in its entirety. When it
is prepared like above, but also when it is fried in
rings, because the head and all the cut-off fins are a
perfect base for a fish broth, which you can use to
prepare a delicious fish soup.
Housewives in the Barycz Valley, working at the
famous Milicz ponds, have a very interesting way
to use this fish. They prepare exquisite dumplings
filled with carp meat with cabbage and mushrooms. The taste is unique and the dumplings are
simply wonderful.

Jest jeszcze jedna ciekawostka związana z wigilijnym karpiem. Dotyczy ona
pewnego zwyczaju, którego korzeni próżno szukać. W
bardzo wielu domach przyjął się
zwyczaj wykorzystania łusek z karpia szykowanego na świąteczny stół.
W myśl tradycji, pod każdym nakryciem stołowym kładziona
jest łuska z wigilijnego karpia, zawinięta wraz z 1 groszem. Ma
to zapewnić posiadaczowi tego zawiniątka, pod warunkiem,
że będzie je trzymał w portfelu, dostatek pieniędzy. Może nie
fortunę, ale bardziej to, że pieniędzy nie zabraknie na podstawowe rzeczy.

There is another curious detail associated with
the Christmas carp. It refers
to a custom, searching for the
roots of which is to no avail. In
many homes, the habit of using scales of the carp prepared
for the Christmas table was
adopted. According to the tradition, one scale of
the Christmas carp, wrapped up with one grosz, is put under every tableware. It is to provide the holder of that bundle
with abundance of money, provided that he/she will keep it
in the wallet. Maybe not a fortune, but enough money for basic things.

A skoro już tych środków nie zabraknie, to może warto, aby
nasz karp na stałe zadomowił się w naszym menu, choć raz w
miesiącu, a nie tylko na Wigilię?

And, since we have enough of these resources, maybe it is
worth for the carp to settle in our menu, at least once a month,
and not just on Christmas Eve?

Tekst By : Dariusz Mamiński/MRiRW; Zdjęcia Photos By : © Pantherstock/Photogenica, Iwona Chromiak/MRiRW
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Stynka

– ryba
nieco zapomniana

Smelt – a somewhat forgotten fish

o

k

Od dawna znana, a niemal całkowicie zapomniana. Wrócił
do niej na początku 2013 r. jeden ze znanych polskich kucharzy. O jakiej rybie mowa? To niepozorna stynka.
Ta żyjąca w morzu jest większych rozmiarów i osiąga nawet 30 cm długości; ta żyjąca w wodach słodkich bywa dwa
razy mniejsza. Stynka o wydłużonym kształcie i przezroczystych łuskach ma jedną niezwykłą właściwość – wyciągnięta
dopiero co z wody pachnie świeżym ogórkiem. Żywi się praktycznie wszystkim. Występuje w ławicach, za którymi lubi podążać jej największy smakosz – sandacz.
Niegdyś występowała dość często, ale później jej populacja zaczęła spadać, za sprawą m.in. zanieczyszczenia wód. Dziś,
gdy wody odzyskują swą czystość, ryba ta powraca.
Stynka wyśmienicie nadaje się na przekąskę. Popularne
jest jej smażenie w głębokim oleju. Oczyszczoną rybę można
obtoczyć w mące i wrzucić na rozgrzany olej albo dodatkowo
zanurzyć w cienkim cieście. W taki sposób przyrządzona – na
złoty, intensywny kolor – wspaniale zastępuje zwykłe frytki.
Usmażona stynka może też być przechowywana w octowej zalewie. Niektórzy robią z niej z kolei pulpety rybne, choć
wtedy niezbędne jest staranne wybranie wszystkich ości.
Najsmaczniejsza jednak jest ta, przyrządzana podobnie
jak frytki. Jej wspaniały smak i chrupiąca skórka sprawiają, że
świetnie nadaje się do postawienia na stole podczas zimowych spotkań towarzyskich.

Known for a long time, and almost completely forgotten.
At the beginning of the year 2013, a well-known Polish cook
returned to it. What kind of fish are we talking about? It is the
inconspicuous smelt.
The one, living in the sea, is larger (up to 30 cm in length),
but the one living in freshwater is even twice as small. Smelt,
of elongated shape and translucent scales, has one unusual
feature – just after being pulled out of the water, it has an
amazing smell of fresh cucumber. It eats almost everything.
Occurs in shoals, which its biggest gourmet – pikeperch –
likes to follow.
In the past, smelt was quite widespread. Later, the population began to decline, and this is due, among others, to water
pollution. Today, when the waters regain their purity, this fish
begins to return.
Smelt is perfectly suitable for snacks. One of its most popular forms in which it is prepared, is deep-frying it in oil. After
cleaning, the small fish can be coated in flour and tossed in
hot oil or – additionally immersed in thin dough. This way,
fried until golden, intense colour it is a wonderful alternative
to the usual fries.
After being fried, it can also be stored in vinegar marinade. Some people prepare it as fish balls, but that method
requires you to pick out all the bones very carefully.
However, it is probably most delicious when prepared like
French fries. Great flavour and crispy crust makes it an ideal
snack during the winter social gatherings.

Tekst By : Dariusz Mamiński/MRiRW
Zdjęcie Photo By : © Pantherstock/Photogenica
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Unia wsparła polskie ryby
The EU supports Polish fish
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” stanowi kontynuację
Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo
ryb 2004-2006”, który był pierwszym polskim programem operacyjnym
obejmującym cały sektor rybactwa The Operational Programme "Sustainable Development of the Fisheries Sector and Coastal Fishing Areas
for 2007-2013" constitutes a continuation of the Sectoral Operational
Programme “Fisheries and Fish Processing 2004-2006” which was the first
Polish operational programme covering the whole fisheries sector.

P

Program, finansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), jest jednym z komponentów wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej. Na realizację Funduszu w całej Europie UE przeznaczyła 4,3 mld euro. Polska obok Hiszpanii jest
największym beneficjentem pomocy w ramach EFR. Na budżet
programu w wysokości 978,8 mln euro (ponad 4 mld zł) składają się środki unijne w wysokości 734,1 mln euro oraz 244,7 mln
euro w ramach dofinansowania krajowego.
W PO Ryby 2007-2013 zapisano również środki w wysokości przekraczającej 250 mln zł na wsparcie inwestycji w zakresie
akwakultury.
Kontynuacją dla działania 3.2 „Chów i hodowla ryb”, wdrażanego w ramach SPO Ryby, jest realizowany obecnie w ramach
osi priorytetowej 2 środek 2.1 „Inwestycje w chów i hodowlę
ryb”, cieszący się dużym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców. Wynika to m.in. z doświadczenia wyniesionego z poprzedniego okresu programowania, zwiększenia w porównaniu do poprzedniego okresu programowania wielkości wsparcia finansowego z 40% do 60% oraz wprowadzenia systemu
płatności zaliczkowych na realizację operacji.
Najwięcej inwestycji realizowanych jest w obiektach typu
karpiowego, oprócz nich z pomocy korzystają również właściciele gospodarstw pstrągowych oraz obiektów obejmujących
hodowlę suma i jesiotra. W ramach programu wybudowany
został również nowoczesny obiekt hodowli tilapii.
18
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The programme is financed under the European Fisheries
Fund (EFR) and remains one of the components of the Common Fisheries Policy of the European Union. The EU allocated
EUR 4.3 billion for the implementation of the Fund in whole
Europe. Poland, next to Spain, remains the largest beneficiary
of aid under EFR. The budget of the programme amounting
to EUR 978.8 million (more than PLN 4 billion) consists of EU
funds (EUR 734.1 million) and national co-financing (EUR 244.7
million).
Under the OP Fisheries 2007-2013 also funds in the amount
exceeding PLN 250 million were allocated to supporting investments in aquaculture.
Measure 3.2 “Aquaculture” implemented under SOP Fisheries is continued under Priority Axis 2, Measure 2.1 “Investments
in aquaculture”, which raises great interest among the applicants. This results e.g. from the experience gathered during the
previous programming period, increase in the volume of financial support (from 40% to 60%) as compared to the previous
programming period and from the introduction of the advance
payments system for the implementation of operations.
The greatest number of investments involves carp-related
facilities. Other groups include the owners of trout farms and
plants covering the production of catfish and sturgeon. A
modern tilapia production facility has also been built under cofinancing from the programme.
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Największe projekty realizowane
w ramach „Inwestycje w chów
i hodowlę ryb” z PO Ryby 2007-2013

Largest projects implemented under
the measure “Investments in aquaculture”
of OP Fisheries 2007-2013

Gospodarstwa karpiowe

Carp farms

Karp jest gatunkiem ryby słodkowodnej, hodowanej w stawach od tysięcy lat. Jest
jedną z najważniejszych ryb gospodarczych Carp is a freshwater fish reared in
ponds for a couple of thousand years now. It remains one of the most important
economic fish.

„Wójcza" Sp. z o.o. Fishing Farm was created in 2000 on
the basis of an existing fishing farm belonging to the State
Treasury. It covers the area of 412 ha of water in ponds located in Wójcza, Biechów, Słupia in the gmina of Pacanów, as
well as Falęcin Stary and Jastrzębiec in the gmina of Stopnica.
Due to the long tradition reaching as early as the beginning
of the 20th century, carp is the prevailing product of the farm.
Operating in environmentally clean region of Poland, other
fish species are also introduced gradually into the farm, such
as catfish, zander, pike, tench and grass carp.
Under OP Fisheries 2007-2013 the “Wójcza” Fishing Farm
obtained financial assistance for the implementation of
modernisation measures and for new investments. Equipment was bought, necessary for the correct operation of the
farm, including: front loaders and diggers, tractors, means
of internal and external transport equipped with specialized equipment and accessories, for the transport of fish and
fishing equipment. Within the framework of modernisation
works, pond facilities with the area of 400 ha were renovated,
e.g. ponds were desludged, dikes repaired and strengthened,
monks and weirs repaired. As a result of modernisation works
shallow areas were eliminated and thus the accompanied
risk of the dangerous lack of oxygen in the water was
reduced.
Completed works allowed the farm to improve the conditions and safety of fish rearing and to reach the full production capacity thereof.

Gospodarstwo Rybackie „Wójcza" Sp. z o.o. powstało
w 2000 r. na bazie istniejącego gospodarstwa rybackiego Skarbu Państwa. Obejmuje obszar 412 ha lustra wody w stawach
położonych w Wójczy, Biechowie, Słupi gmina Pacanów i Falęcin Stary oraz Jastrzębiec w gminie Stopnica. Ze względu na
tradycję, sięgającą początku XX wieku, dominującym produktem gospodarstwa jest hodowla karpia. Działając w czystym
ekologicznie rejonie Polski, do produkcji wprowadzana jest
sukcesywnie hodowla innych gatunków ryb, takich jak sum,
sandacz, szczupak, lin i amur.
W ramach PO Ryby 2007-2013 Gospodarstwo Rybackie
„Wójcza" uzyskało wsparcie finansowe na wykonanie działań
modernizacyjnych oraz zrealizowanie nowych inwestycji. Zakupiono wyposażenie niezbędne do prawidłowego prowa-

Gospodarstwo Rybackie „Wójcza" Sp. z o.o. „Wójcza" Sp. z o.o. Fishing Farm.
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dzenia produkcji, m.in.: koparki gąsienicowe, ciągniki, środki
transportu zewnętrznego i wewnętrznego wyposażone
w specjalistyczne urządzenia i osprzęt, baseny do transportu
ryb oraz sprzęt rybacki. W ramach prac modernizacyjnych
wykonano remont obiektów stawowych o powierzchni 400
ha, m.in. odmulono stawy, wyremontowano i umocniono
groble, wyremontowano mnichy i jazy. W wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych zlikwidowano wypłycenia akwenów i związane z tym groźne dla hodowli braki
tlenu w wodzie.
Wykonane zadania umożliwiły gospodarstwu poprawę warunków i bezpieczeństwa hodowli ryb oraz osiągnięcie pełnej
zdolności produkcyjnej.

Trout farms

Gospodarstwa pstrągowe
Wśród gospodarstw pstrągowych wyróżnia się całkowicie
nowy obiekt akwakultury w Kłębie Nowowiejskim. W miejsce
starych, podlegających likwidacji stawów hodowlanych, wybudowano nowe o konstrukcji żelbetonowej wraz z wyposaże-

Inwestycja w trakcie realizacji Investment under implementation.

niem i infrastrukturą. Nowe stawy pogrupowane są w czterech
sekcjach po cztery stawy w każdej z nich. Każda sekcja zasilana
jest wodą rzeczną, głębinową i uzyskaną z drenażu. W nowym
obiekcie istnieje możliwość wprowadzenia wody bezpośrednio do dowolnego stawu z pominięciem kanału zasilającego.
W hodowli zastosowana została unikatowa technologia wielokrotnego wykorzystania wody z oczyszczeniem.
W wyniku wprowadzenia nowatorskiej technologii chowu
znacząco wzrosła efektywność wykorzystania dostępnych zasobów wodnych przy niezmienionym wpływie na środowisko.
Zastosowane technologie umożliwiają pełną automatyzację
procesu produkcji, co przyczyni się do jej zwiększenia (prognozowany jest wzrost produkcji z 280 do 840 ton pstrąga po
pełnym jej rozruchu).
20

Pstrąg tęczowy zaliczany jest do łososi pacyficznych. W Polsce jest wyłącznie rybą
hodowlaną. Jego rozród w środowisku naturalnym w polskich warunkach klimatycznych jest praktycznie niemożliwy. Pstrąg tęczowy hodowany jest najczęściej
w stawach Rainbow trout belongs to a group of pacific salmons. In Poland it is
raised only in special farms. Natural breeding of rainbow trout in Polish climatic
conditions is practically impossible. Rainbow trout is most often reared in ponds.

From among trout farms, a completely new aquaculture facility in Kłąb Nowowiejski must be mentioned here. In place of
the old, liquidated fish ponds, new reinforced concrete ponds
were built with all necessary equipment and infrastructure. The
new ponds are grouped in four sections each covering four
ponds. Each section is supplied with water from a river, deep water and drainage water. The new facility allows for the possibility
to introduce water directly into any of the ponds without the
need to use any of the supply channels. The farm uses a unique
technology of re-using water after cleaning and purification.
As a result of the introduction of the modern, innovative
technology, the efficiency of the use of available water resources increased considerably while retaining the same environmental impact of the facility. Technologies applied allow for full
automation of the production process, which will contribute to
the increase of production (according to forecasts, production
will be raised from 280 to 840 tons of trout after full start-up).

Rearing of tilapia

Tilapia – rodzaj słodkowodnych ryb okoniokształtnych z rodziny pielęgnicowatych.
Tilapia jest drugim pod względem wielkości produkcji hodowlanym gatunkiem ryb na
świecie Tilapia is a genus of cichlid freshwater fish in the Cichlidae family. It is the
second most commonly reared fish species in the world.

Discover polish food
Hodowla tilapii
W miejscowości Bońki-Zawady, leżącej koło Płońska w woj.
mazowieckim, został wybudowany nowoczesny zakład akwakultury, w którym hodowany jest ciepłolubny gatunek ryby,
jakim jest tilapia. Powyższa inwestycja realizowana jest przez
firmę Global Fish Sp. z o.o.
Długość jednego cyklu produkcyjnego od obsady narybkiem do odłowu ryby handlowej trwa ok. 6 miesięcy. Ryby karmione są paszami granulowanymi, nie zawierającymi sztucznych dodatków, hormonów czy też antybiotyków. Na terenie
całego obiektu obowiązuje rygorystyczne przestrzeganie norm
sanitarno-higienicznych. Zakład znajduje się pod stałym nadzorem weterynaryjnym. Możliwości produkcyjne obiektu to 1 200
ton ryb rocznie.
Realizacja inwestycji umożliwiła dostęp do świeżej tilapii,
która na polskim rynku sprzedawana była dotychczas w postaci
mrożonej i sprowadzana z Dalekiego Wschodu.
Gospodarstwo Rybackie „Wójcza", Gospodarstwo Rybackie
w Kłębie Nowowiejskim oraz Hodowla tilapii w miejscowości
Bońki-Zawady są świadectwem tego, że zastosowanie nowoczesnych technologii, przy zachowaniu obowiązujących wymagań weterynaryjnych, sanitarnych i higienicznych podczas
całego procesu chowu i hodowli ryb, może stanowić solidne
podstawy do tego, aby Polska stała się znaczącym partnerem
na rynkach europejskich w branży akwakultury.

In the village of Bońki-Zawady located near Płońsk in Mazowieckie Voivodeship a modern aquaculture facility was built,
where the warm-water fish species, such as tilapia, are reared.
The investment is implemented by Global Fish Sp. z o.o.
One production cycle from introduction of fry to commercial fish catch amounts to ca. 6 months. The fish are fed
with granulated feed with no artificial additives, hormones or
antibiotics. Sanitary and hygiene standards are rigorously observed in the whole facility. The farm remains under constant
veterinary supervision. Annual production capacity of the facility amounts to 1,200 tons of fish.
The implementation of the investment allowed the access to fresh tilapia, which was previously sold at the Polish
market only as frozen product imported from Far East.
The Fishing Farm “Wójcza, Fishing Farm in Kłąb Nowowiejski and tilapia farm in Bońki-Zawady are the best examples that the application of newest technologies while maintaining the highest veterinary, sanitary and hygiene standards
along the whole fish breeding and rearing process, may be
a sound basis for Poland to become an important partner at
European aquaculture markets.

Tekst By : Hanna Skrzymowska-Zapaśnik/ARiMR
Zdjęcia Photos By : ARiMR

Hodowla tilapii odbywa się w systemie zamkniętego obiegu wody RAS (ang. Recirculation Aquaculture Systems), z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii sprowadzonej z Izraela Breeding of tilapia is carried out in closed water cycle RAS (Recirculation Aquaculture Systems), using the latest technology from Israel.
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Karnawałowy

Carnival treat

n

Nieodłącznym elementem polskiego karnawału są faworki,
zwane także chrustem. Wypieka się je w szczególności z okazji
tłustego czwartku, znanego także jako zapusty. To polska tradycja
wywodząca się z połączenia tradycji ludowych i chrześcijańskich,
obchodzona w ostatni czwartek karnawału. Tłusty czwartek świętuje się w Polsce oraz katolickiej części Niemiec. Ku uciesze łasuchów święto to przetrwało do dzisiaj.
Polska tradycja przygotowywania faworków sięga wielu lat
wstecz. Dobre faworki powinny być niezwykle kruche i wręcz
rozpływać się w ustach. Ciasto zawiera sporo mąki, dużo żółtek
i całych jaj, co najmniej pół kostki dobrego masła i jedną łyżkę spirytusu. Dodany do ciasta alkohol zapobiega wchłanianiu tłuszczu
podczas smażenia. Według tradycyjnych przepisów co najmniej
50 proc. ciężaru mąki powinny stanowić żółtka, lub całe jaja, ok.
15 proc. gęsta i tłusta śmietana, 10 proc. masło i 5 proc. cukier
puder. Ciasto wałkuje się na cienkie placki, z których następnie
wykrawa się przewijane warkoczyki, czy też kokardki lub z kilku
krążków formuje róże.
Sekret przyrządzania idealnych faworków polega na odpowiednim napowietrzeniu ciasta. Uzyskuje się to poprzez jego
wielokrotne „bicie”. Długie wałkowanie zapewnia natomiast pojawienie się w nim niewielkich pęcherzyków powietrza. Optymalna temperatura tłuszczu do smażenia faworków to 170 stopni. Upieczone, należy szybko wyłożyć na bibułę lub papierowe
ręczniki, aby papier wchłonął choć część kalorycznego tłuszczu.
Kiedyś, w środę przed tłustym czwartkiem, w każdej polskiej
kuchni trwało intensywne smażenie i pięknie pachniało tym
słodkim smakołykiem. Domownicy nie mogli się doczekać, kiedy
ten kaloryczny specjał trafi na stół. W tłusty czwartek tradycja nakazywała bowiem rezygnację z diety i objadanie się faworkami.
Miało to zapewnić powodzenie w życiu na najbliższy rok.
Tłusty czwartek to nie jedyna okazja do delektowania się tym
specjałem. Faworki podawane są podczas wielu imprez w czasie
całego karnawału.

F

Tekst By : Małgorzata Książyk/MRiRW
Zdjęcie Photo By : © Pantherstock/Photogenica
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Faworki (angel wings), also known as chrust, are an integral
part of Polish carnival. They are baked, mainly for Fat Thursday, also
known as zapusty (carnival). It is a Polish tradition, derived from folk
and Christian customs, celebrated on the last Thursday of Carnival. Fat Thursday is celebrated in Poland and in Catholic Germany.
Fortunately, for all the gourmands the feast has been preserved
till today.
The Polish tradition of preparing angel wings goes many
years back. Decent angel wings should be exceptionally crisp and
downright melt in one’s mouth. The dough consists of a lot of flour,
yolks and whole eggs, at least half a stick of high quality butter and

Discover polish food

smakołyk

one spoon of spirit. The alcohol added to the dough prevents the
fat being absorbed during the frying. According to the traditional
recipes, at least 50% of flour weight should be balanced by yolks or
whole eggs, around 15% by thick and fat dairy cream, 10% by butter and 5% by icing sugar. The dough is rolled flat into thin pieces,
from which plaits or ribbons are cut out, or roses can be formed
from a few round pieces.
The secret of perfect angel wings lies in the proper aeration of
the dough. This is done by multiple hitting of the dough. Long rolling, on the other hand, ensures that the dough will be full of small
air bubbles. Optimal temperature of the fat for frying angel wings

is 170 degrees Celsius. Finished angel wings should be laid out on
blotting paper or paper towels for the paper to absorb some of
the high-calorie fat.
Once, on every Wednesday, before the Fat Thursday, in every
Polish kitchen intense frying was conducted and it smelled wonderfully because of this sweet treat. Family members were eager to
see this high-calorie, tasty dish on the tables. On Fat Thursday, the
tradition required to forgo dieting and feast on angel wings. It was
supposed to ensure prosperity in the upcoming year.
Fat Thursday is not the only occasion to savour this delicacy.
Angel wings are served for many events during the whole Carnival.
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Święto żywności
Food feast
Poznańskie targi Polagra to największe targi spożywcze w Europie ŚrodkowoWschodniej. Stały się one nowoczesnym narzędziem marketingowym i miejscem
nawiązywania ważnych, biznesowych kontaktów i zawierania transakcji handlowych The Polagra Food in Poznań is the largest food trade fair in Central and
Eastern Europe. It has become a modern marketing tool and a place of establishing important business contacts and entering into commercial transactions.

N

A

Na tegorocznej Polagrze wyodrębniono pięć imprez branżowych. Główną z nich były Międzynarodowe Targi Wyrobów
Spożywczych Polagra Food, którym towarzyszyły: Międzynarodowe Targi Gastronomii Polagra Gastro, Międzynarodowe Targi
Technologii Spożywczych Polagra Tech, Międzynarodowe Targi
Opakowań dla Przemysłu Spożywczego Pakfood i Targi Wyposażenia Hoteli Invest Hotel, a także targi Smaki Regionów. Odbywające się w tym samym miejscu i czasie targi są doskonałą
okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami obowiązującymi w tym sektorze gospodarki.
Na kilka dni do Poznania przyjechało ponad 1000 wystawców z 32 krajów. W uroczystości otwarcia uczestniczyli przedstawiciele polskiego rządu: wicepremier Janusz Piechociński
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At this year's edition of Polagra, five industry events were
distinguished. The Polagra Food International Trade Fair for
Food was the main one. However, it was accompanied by: Polagra Gastro International Trade Fair for Gastronomy, Polagra
Tech International Trade Fair of Food Processing Technologies,
Pakfood International Fair of Packaging Technology for Food
Industry and Invest Hotel – Hotel Equipment Trade Fair, as well
as Tastes of the Regions fair. The trade fairs held at the same
place and time are an excellent opportunity to learn about
the latest trends in this sector of the economy.
For a few trade fair days, Poznań welcomed over 1,000
exhibitors from 32 countries. The opening ceremony was attended by representatives of the Polish government: Janusz

Discover polish food
oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba. Przyjechały też oficjalne delegacje z Indii, Argentyny, Arabii Saudyjskiej, Czech, Wielkiej Brytanii, Republiki Południowej Afryki,
Węgier, Słowacji i Ukrainy.
– Polski sektor spożywczy cały czas rozwija się i podwyższa
jakość, a żywność stała się dziś symbolem współczesnej Polski
– podkreślił minister Kalemba. Motywem przewodnim, towarzyszącym wszystkim imprezom z udziałem ministra Kalemby,
był polski hit eksportowy – jabłko.
Dla odwiedzających przygotowano liczne degustacje.
Można było spróbować produktów najwyższej jakości, regionalnych i tradycyjnych, wytwarzanych według oryginalnych
receptur.
Polagra odbywała się już po raz 29. W tym roku ekspozycje
targowe zwiedziło blisko 54 tys. osób.

Piechociński – Deputy Prime Minister, and Stanisław Kalemba
– Minister of Agriculture and Rural Development.
Official delegations from India, Argentina, Saudi Arabia,
Czech Republic, Great Britain, South Africa, Hungary, Slovakia
and Ukraine have also visited the fair.
”The Polish food sector is constantly developing and improving quality, and thus food has now become a symbol of
modern Poland”, stressed minister Kalemba. The common
thread of all events attended by the Minister Kalemba was a
Polish export hit – an apple.
Visitors could enjoy numerous tastings. They provided an
opportunity to try regional and traditional products of the
highest quality, produced according to original recipes.
It was the 29th edition of Polagra. This year, nearly 54,000
people visited trade fair exhibitions.

1

2

3

4

Różnorodność imprez zachwycała zwiedzających. Fot. 1 – Konferencja prasowa ministra Stanisława Kalemby. Fot. 2 i 3 – Pokazy mistrzów kuchni. Fot. 4 – Prezentacja
produktów tradycyjnych The diversity of the event was greatly appreciated among the visitors. Photo 1 – Press conference of Minister Stanisław Kalemba. Photo 2 and
3 – Presentations of Polish chefs. Photo 4. – Presentation of traditional products
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Tradycyjne i regionalne smaki

Traditional and local flavours

Smaki Regionów to impreza urzekająca smakiem kulinarnego dziedzictwa i polskiej tradycji gastronomicznej.
Promują zgodny z naturą sposób żywienia, łączący
przyjemność smaku z szacunkiem dla środowiska. Są one
prawdziwym świętem miłośników polskiej żywności, przyrządzanej według sprawdzonych, tradycyjnych rodzimych
receptur.
Na targowych stoiskach każdy mógł znaleźć swoje ulubione smaki i spróbować regionalnych, tradycyjnych specjałów,
wytwarzanych od lat wedle oryginalnych receptur, w różnych,
nawet najbardziej odległych, zakątkach naszego kraju.

Tastes of the Regions is an event captivating with the value
of culinary heritage and gastronomic traditions of Poland.
They promote a way of eating in peace with nature,
combining the pleasure of eating with the respect for the
environment. The trade fair is a real holiday for the lovers of
Polish food made according to the tried, traditional, native
recipes.
At the trade stands, everyone could find their favourite flavours and try the regional, traditional specialties produced for
years according to the original recipes, from various, even the
farthest corners of our country.

Suska Sechlońska
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Jabłka Łąckie

Discover polish food
Unikatowe wyroby prezentowały wszystkie urzędy marszałkowskie wraz z lokalnymi przetwórcami i producentami.
Na stoiskach tych można było nie tylko spróbować, ale
i kupić przeróżne smakołyki. Były wśród nich swojskie kiełbasy,
szynki, sery twarogowe i wędzone, chleb na zakwasie, pierogi
ze szpinakiem, kaszą gryczaną i soczewicą, a także pajdy pachnącego chleba z domowym smalcem i kiszonym ogórkiem.
Każdy mógł także spróbować swoich sił przy formowaniu i wypiekaniu bułeczek, chałek, plecionek czy babeczek.
Najlepsze polskie produkty wyróżnione i chronione przez
Unię Europejską można było skosztować na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie prezentowali je producenci, którzy w procesie unijnej certyfikacji potwierdzili ich jakość.

Unique products were presented by all of the Offices of the
Marshal along with the local processors and producers.
At the stands, one could not only taste but also buy various treats. They included: homely sausages, hams, cottage and
smoked cheeses, sourdough bread, dumpling with spinach,
buckwheat groats and lentil, as well as chunks of fragrant bread
with homemade lard and gherkin. Everyone could also try baking buns, challahs, wattles or muffins.
The best Polish products recognised and protected by the
EU, could be found and tried at the stand of the Ministry of Agriculture and Rural Development, where they were presented
by producers who proved their quality in the process of EU
certification.

Pierekaczewnik

Chleb Prądzyński

Miód z Sejneńszczyzny

Kiełbasa Lisiecka

Redykołka

Ser Koryciński
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Nowe produkty ze znakiem
„Poznaj Dobrą Żywność”
Firmy, których produkty otrzymują znaki Programu
PDŻ „Poznaj Dobrą Żywność”, to elita wśród zakładów
kompleksu żywnościowego.
Impreza wręczania producentom kolejnych znaków, była wyrazem docenienia tych, którzy dostarczają
na rynek żywność najwyższej jakości.
Znaki PDŻ przyznano tym razem 126 produktom
z 41 przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej.
– Dzięki takim produktom budowana jest marka polskiej żywności. Mamy doskonałe surowce,
sprawdzone przez wieki doskonałe receptury, a nasze zakłady przetwórcze należą do światowej czołówki. Te właśnie elementy sprawiają, że osiągamy
bardzo dobre rezultaty w międzynarodowej wymianie handlowej – podkreślił minister rolnictwa
i rozwoju wsi Stanisław Kalemba.
Znak PDŻ posiada już 513 produktów z 99 przedsiębiorstw.
Program obejmuje 15 grup produktów. Od wyrobów mięsnych, poprzez mleczne, zbożowe, ryby,
owoce, warzywa, po napoje bezalkoholowe, alkoholowe, zioła i przyprawy. Oznaczenie produktu tym
znakiem jest informacją, która pomaga konsumentowi
w dokonaniu wyboru. Znak nadawany jest produktowi
na 3 lata.
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Discover polish food
New products with
Discover Great Food mark
Companies, whose products were awarded with the PDŻ mark (“Discover
Great Food”) are the best companies in the food sector.
The award ceremony was the expression of the acknowledgement of those
entities, which provide the highest quality food onto the market.
PDŻ marks were given this year to 126 products from 41 companies of
the agri-food sector.
“Through such products the brand of Polish food is developed. We have
excellent raw materials, fantastic recipes that have been preserved for centuries, and our processing plants are one of the best in the world. These are
the elements that allow us to achieve great results in the international commercial trade“, stressed the Minister of Agriculture and Rural Development,
Stanisław Kalemba.
The PDŻ mark was given to 513 products from 99 companies altogether.
The programme covers 15 product groups. From meat products, through
dairy, cereal and fish products, fruit, vegetables and non-alcoholic beverages,
alcoholic drinks, herbs and spices. The mark constitutes information, which
helps the consumers to make informed choices. The mark is given to a product for the period of three years.

Tekst By : Małgorzata Książyk/MRiRW
Zdjęcia Photos By : Jola Lipka, Renata kania/MRiRW, Jarosław Kujawa/MRiRW
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3

pytania do Ambasadorów
questions to the Ambassadors

Rośnie eksport polskich produktów rolno-spożywczych. Utrzymujemy świetną pozycję w handlu tymi artykułami w krajach Unii Europejskiej i nieprzerwanie dywersyfikujemy rynki zbytu. Polska jest aktywna na arenie europejskiej. O polskiej żywności oraz o jej popularności w ich krajach mówią Trzej ambasadorzy z tajlandii,
wietnamu i angoli The export of Polish agri-food products increases. We keep our
hold on the trade in these products in European Union Member States and continue
to diversify our sales markets. Poland is active in Europe. Three ambassadors FROM
thailand, vietnam and angola talk about Polish food and its popularity in their
countries.

ze specjałów polskiej żywności smakuPolish food specialties are your favo1 Które
1 Which
ją Panu najbardziej?
urite?
któryś z nich mógłby uzyskać uznanie
any of them become popular among
2 Czy
2 Could
konsumentów w Pana kraju?
consumers in your country?
polskie produkty żywnościowe cieszą
Which Polish food products are most po3 Jakie
się w Pana kraju największą popularnością 3 pular in your country? Are they available in
i czy są one dostępne w sklepach?

1

Muszę przyznać, że lubię polską kuchnię od kiedy przyjechałem do Warszawy. W odróżnieniu od innych europejskich
potraw, których próbowałem, polskie potrawy są wyraziste
w smaku oraz bogate w mięsa i przyprawy. Zawierają świeże
składniki, które pobudzają kubki smakowe, zwłaszcza, jeżeli są
sezonowe. Wśród wszystkich polskich dań, jakich próbowałem
na przestrzeni dwóch lat, pierogi uznałbym za jedno z moich
ulubionych. Duży wybór nadzień, takich jak kapusta, grzyby lub
30

stores?

1

I would have to say that I do enjoy Polish cuisine since
the day I arrived in Warsaw. Unlike other European food I
have had, Polish food is very strong in its taste and also rich
in meats and spices. It comprises of fresh ingredients which
brings about many senses of tastes, especially with the seasonal ingredients. Among all Polish food I have tried over two
years, I would say that “Pierogi” is one of my favourites. With
its wide choices of fillings such as sauerkraut, mushrooms, or

poland tastes good

W okresie styczeń-sierpień 2013 r. polski eksport towarów rolno-spożywczych do Tajlandii osiągnął wartość 12,7 mln EUR. Oznacza to wzrost o 13,7%
w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. W całym 2012 r.
eksport wyniósł 15,9 mln EUR. Głównymi produktami eksportowanymi z Polski do Tajlandii w tym roku były: serwatka w proszku, filety rybne (głównie
z łososia) i pozostałe mięso rybie. Towary te stanowiły ponad 80% całego eksportu rolno-spożywczego do Tajlandii Between January and August 2013,
Polish exports of agri-food products to Thailand amounted to EUR 12.7 million. This represents an increase of 13.7% compared to the same period last
year. Throughout 2012, exports reached EUR 15.9 million. The following are
the main products exported from Poland to Thailand this year: whey powder,
fish fillets (mainly salmon) and other fish meat. These products accounted for
over 80% of total agri-food exports to Thailand.

Ambasador Królestwa Tajlandii w Polsce - Bansarn Bunnag
Ambassador of the Kingdom of Thailand to Poland - Bansarn Bunnag

mięso, powoduje, że za każdym razem jestem pełen podziwu
dla tego dania. Smakuje ono świetnie z każdym dodatkiem.

2

Myślę, że większość Tajlandczyków, przyjeżdżających do
Polski do pracy lub rekreacyjnie ma okazję spróbować smaków
Polski. Biorąc pod uwagę fakt, że Tajlandczycy ciekawi są nowych rzeczy, na pewno nie przepuszczą okazji, aby spróbować
prawdziwej polskiej kuchni. Będąc Ambasadorem w Polsce
zawsze zachęcam nasze delegacje do próbowania polskich
potraw. Nie tylko dlatego, że chciałbym zachęcić ich do eksperymentowania, ale dlatego, że jestem pewny, że je pokochają.
Rzeczywiście, polska kuchnia im smakuje, co nie jest zaskakujące. W dodatku często pytają o polskie nazwy potraw, takich jak
pierogi, żurek, rosół czy kiełbasa, po to, by mogli opowiedzieć
o nich innym.

3

Wciąż jest za wcześnie, aby powiedzieć, które z polskich
produktów są najpopularniejsze w Tajlandii. Obecnie Tajlandia
i Polska prowadzą ścisłą współpracę, mającą na celu zwiększenie wolumenu obrotów handlowych, a produkty spożywcze są
jedną z ważniejszych grup towarów, które chcielibyśmy promować w obydwu krajach. Niestety obecnie na tajlandzkim rynku
dostępnych jest niewiele polskich produktów. Tajlandczycy
znają tylko kilka z nich, m.in. wysokiej jakości wieprzowinę
i jej produkty, takie jak kiełbasy i szynki. Z tego powodu naszą wielką misją jest stała promocja tego, co najlepsze z Polski
w Tajlandii i odwrotnie

meat, they always turn out to be amazing dishes, as they go
great with anything.

2

I believe that most of Thais, who came to Poland either for
work or leisure, have an opportunity to experience the taste
of Poland. Thais like trying new things and would not miss
their chances to taste the real Polish cuisine. On my part as
an Ambassador to Poland, I always encourage our delegation
to taste Polish food. It is not only that I would like them to
experience it but I am certain that they will love it. And, not
surprisingly, they did enjoy it and many times they asked for
the names of the food in Polish so they can tell the others, for
example, pierogi, żurek, rosół and kiełbasa.

3

It is still too early to say which Polish food products are
the most popular in Thailand. At present, Thailand and Poland
are working closely to increase its trade volume and food is
one of the main products we would like to promote between
the two countries. Unfortunately, not many Polish products
are introduced to the Thai market at the moment. Only few
Polish food products are commonly known among the Thais.
One of them is the good quality of pork and its products such
as sausages and hams. Therefore, it is our sacred mission to
constantly promote the best of Poland in Thailand and vice
versa.
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Eksport towarów rolno-spożywczych do Wietnamu w okresie styczeń-sierpień 2013 r. wyniósł 34,7 mln EUR. W całym roku 2012 eksport do Wietnamu
osiągnął wartość 61,2 mln EUR i był aż o 54% większy niż w 2011 r. (39,8
mln EUR). W 2013 r. głównymi produktami eksportowanymi z Polski do Wietnamu były: filety rybne (głównie z łososia) i pozostałe mięso rybie, mączki
z mięsa i z ryb oraz serwatka w proszku. Wymienione towary stanowiły około
80% całego eksportu rolno-spożywczego do Wietnamu Between January
and August 2013, exports of agri-food products to Vietnam reached EUR
34.7 million. Throughout 2012, exports to Vietnam amounted to EUR 61.2
million, which represents an increase of up to 54% as opposed to 2011 (EUR
39.8 million). The following are the main products exported from Poland to
Vietnam in 2013: fish fillets (mainly salmon) and other fish meat, meat and
fish meals, as well as whey powder. These products accounted for about 80%
of total agri-food exports to Vietnam.

1

1

2
3

2
3

Mogłoby się to wydawać rzeczą niemożliwą, lecz ja, obcokrajowiec, który z Polską związany jestem od kilkudziesięciu lat, kocham prawie wszystkie polskie specjały. Uwielbiam
nawet takie dania, których niektórzy moi rodacy, będący
w Polsce od wielu lat, nie potrafią jeść, jak np. oscypek czy
wędzone ryby. Dla mnie stanowią one niezbędną część polskiego bogactwa kulinarnego. Bardzo lubię polskie wędliny,
różne rodzaje szynek czy kiełbas – zwłaszcza tych wiejskich.
Reaguję też bardzo entuzjastycznie, gdy widzę na swoim stole
golonkę, żurek, czy moją ulubioną zupę – flaki! Tę zupę mógłbym jeść codziennie, a i tak za każdym razem by mi tak samo
smakowała. Staram się przy każdej możliwej okazji zachęcać
moich rodaków do spróbowania polskich potraw. Tak często
i z taką pasją o nich mówię i je prezentuję, że już niejedni
zmienili swoje sceptyczne na początku podejście i pokochali
polską kuchnię i polską żywność.
Dzięki piknikowi „Poznaj Dobrą Żywność” miałem okazję
zasmakować wielu nowych potraw, pochodzących z najróżniejszych stron Polski, a moja małżonka miała nawet zaszczyt
zaprezentować swoje zdolności kulinarne podczas tego
dnia w obecności Marka Sawickiego – ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Śmiało mogę powiedzieć, że wszystkie wyżej wymienione
przeze mnie produkty i dania mogą zyskać uznanie w moim kraju.
Mimo dość znacznej różnicy, która istnieje między polską
a wietnamską kuchnią, Wietnamczycy coraz chętniej jedzą
polskie dania i polską żywność. Do najbardziej rozpoznawalnych i lubianych wśród nas polskich produktów można zaliczyć: żubrówkę, szynki, kiełbasy, pasztety itd.
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Ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Polsce - Nguyen Hoang
Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam to Poland - Nguyen Hoang

It may seem impossible, but I – as a foreigner related
to Poland for several dozen years – love almost all Polish
specialties. I love even such dishes, which some of my
countrymen who have been staying in Poland for many
years, are unable to eat, e.g. oscypek (smoked cheese)
or smoked fish. For me, they are an inseparable part
of the Polish culinary richness. I really like Polish cold
meats, different types of ham and sausages – especially
the country ones. I am also very enthusiastic when I see
on my table such dishes as: golonka (ham hock), żurek
(sour rye soup) or my favourite soup – flaki (tripe soup)!
I can eat it every day and I always like it the same. I am
encouraging my countrymen to try Polish dishes every
time I can. I talk about it and show it so often and with
such a passion that many of them have already changed
their at first sceptic attitude and fell in love in Polish
cuisine and Polish food.
The picnic “Discover Great Food” gave me an opportunity to taste many new dishes from different corners of
Poland, and my wife even had the honour to present her
culinary skills in the presence of Marek Sawicki – Minister of
Agriculture and Rural Development.
I am certain that all of the products and dishes that I
listed above can get recognition in my country.
Although, there is a significant difference between Polish
and Vietnamese cuisine, Vietnamese more and more often
eat Polish dishes and food. The best known and liked Polish
products among Vietnamese people include: żubrówka (Bison grass vodka), hams, sausages, pâtés, etc.

poland tastes good
Od 2012 r. istnieje w naszej stolicy Hanoi, pierwsza polska restauracja, która z pewnością ma bardzo ważny wkład
w promowaniu polskiej kuchni wśród Wietnamczyków. Mam
ogromną nadzieję, że w ślad za nią pójdą inni polscy przedsiębiorcy, którzy zainwestują w wietnamski rynek liczący aż
90 mln konsumentów. Wśród nich jest kilkadziesiąt tysięcy
osób mocno związanych z Polską, gdyż tu właśnie studiowali,
czy pracowali. Wietnamczycy, mieszkający w Polsce, stanowią
także most łączący polską kuchnię z wietnamskimi konsumentami, gdyż za każdym razem, wracając do Wietnamu na
urlop, przywożą polskie produkty żywnościowe i dzielą się ich
smakiem z rodakami. Ci próbują ich z wielkim entuzjazmem
i w mgnieniu oka stają się „fanami” polskiej kuchni.
Korzystając z okazji, pragnę złożyć magazynowi „Polish
Food” najlepsze życzenia i wielu sukcesów w promowaniu
wspaniałej, polskiej kuchni na całym świecie.

Since 2012 the first Polish restaurant works in our capital city – Hanoi, which most certainly has a very important
contribution to the promotion of Polish cuisine in Vietnam.
I really hope that other Polish entrepreneurs will follow its
example and invest in the Vietnamese market, which has
as much as 90 million consumers, and several thousand of
them are closely linked with Poland since they have studied, worked or lived in Poland. Vietnamese people living in
Poland also form a bridge between Polish cuisine and Vietnamese consumers because every time they return home
for the holidays they bring Polish food to the country and
share it with their countrymen, who enthusiastically taste
and immediately become “fans” of Polish cuisine.
Using the opportunity I would like to give my best wishes to the “Polish food” magazine and I wish you all success
in the promotion of the wonderful Polish cuisine all over
the world.

Polski eksport do Angoli w okresie styczeń-sierpień 2013 roku wyniósł 2,1
mln EUR i prawie zrównał się z wynikiem z całego 2011 r. (2,2 mln EUR).
Głównymi produktami eksportowanymi na ten rynek z Polski w bieżącym
roku były: kasze i mączki z kukurydzy, mleko w proszku oraz syropy cukrowe. Wymienione towary stanowiły 67% całego eksportu rolno-spożywczego
do Angoli Between January and August 2013, Polish exports to Angola
reached EUR 2.1 million which is almost the result achieved in 2011 (EUR 2.2
million). The following are the main products exported from Poland to this
market in the current year: maize grits and meals, milk powder and sugar syrups. These products accounted for 67% of total agri-food exports to Angola.
Ambasador Republiki Angoli w Polsce - Domingos Culolo
Ambassador of the Republic of Angola to Poland - Domingos Culolo
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Z polskich zup najbardziej lubię pieczarkową, a na drugie
dania preferuję: kluski śląskie, gulasz wołowy z ziemniakami
lub ryżem oraz pieczoną kaczkę z nadzieniem. Spośród przekąsek przypadła mi do gustu wędzona makrela.

Wszystkie powyższe dania mogłyby zyskać uznanie angolskiego konsumenta, gdyż członkowie angolskich delegacji, przyjeżdżających do Polski, często zamawiają te dania
w polskich restauracjach.
Polskie produkty żywnościowe, cieszące się największym
uznaniem, to: wołowina, wieprzowina, mięso z drobiu, jajka,
ziemniaki, kapusta, papryka czerwona i zielona, marchewka,
świeże ogórki, pietruszka, jabłka. Wszystkie wymienione produkty są dostępne w sklepach, z tym, że popyt nadal jest wyższy od podaży.

As for Polish soups I like the mushroom soup the best. As
for the main dishes my favourites include: the Śląskie noodles, beef goulash with potatoes or rice and roasted duck
with stuffing. As it comes to the starters, I like the smoked
mackerel the most.
All the above dishes could be appreciated by an Angolan consumer, as the members of Angolan delegations coming to Poland often order these dishes in Polish restaurants.
Polish food products which are best known in Angola
include: beef, pork, poultry meat, eggs, potatoes, cabbage,
red and green pepper, carrots, fresh cucumbers, parsley and
apples. All those products are available in shops, but the demand is still higher than the supply.
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Osobliwości agroturystyki:
Stawy Milickie
Peculiarities of agritourism: Milicz Ponds
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Około 330 km na zachód od Warszawy i niecałe 70 km na północ od Wrocławia znajduje się, położony nad rzeką Barycz, Milicz.
Od nazwy tego miasta wziął swoją nazwę największy w Europie
kompleks stawów hodowlanych – Stawy Milickie. Królem niewątpliwie jest tutaj karp, a precyzyjniej karp milicki, który jest tradycyjnym produktem regionalnym, wpisanym do Unijnego Systemu
Ochrony Produktów Regionalnych jako Chronione Oznaczenie
Geograficzne. Ze względu na bogatą ofertę zarówno pod względem łowisk wędkarskich, gastronomii, jak i turystyki pieszej lub rowerowej, region ten jest istnym rajem dla osób, które cenią sobie
kontakt z przyrodą.
Miłośnicy wędkowania i smakosze ryb mogą wybierać spośród
wielu gatunków hodowanych na terenie Stawów Milickich. Oprócz
karpia są wśród nich: jesiotr, sum, szczupak, amur, lin, sandacz, tołpyga, karaś. Na osoby towarzyszące wędkarzom czeka fotosafari, czyli
jedyna w swoim rodzaju wycieczka po stawach milickich, dająca
możliwość podziwiania unikalnego krajobrazu, a przede wszystkim

a

About 330 kilometres to the west of Warsaw and less than 70
kilometres to the south of Wrocław, on the river Barycz lays Milicz. The
largest in Europe pond aggregate – Milicz Ponds, took its name from
the city. Undoubtedly, carp is here the king. Specifically, the Milicz carp,
which is the traditional product of the region, entered to the European
Union System of Regional Product Protection as Protected Geographical Indication (PGI). The region is a true paradise for people who value
contact with nature, because of the rich offer both regarding fishing
grounds, gastronomy, as well as pedestrian or bicycle tourism.
Fishing enthusiasts and fish gourmets can choose from many
breeding species in the area of Milicz Ponds. Other than the carp,
one can also find: a sturgeon, a catfish, a pike, a grass and back carp, a
tench, a zander, a silver carp and a crucian. Those only accompanying
the fishermen can go on a“photo safari”that is one of a kind tour of the
Milicz Ponds providing the opportunity to admire the unique landscape, and above all over 280 species of birds, including 169 species of
breeding birds, as well as other animals living the area.
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Miłośnicy wędkowania i smakosze ryb mogą wybierać spośród wielu gatunków hodowanych na terenie Stawów Milickich. Oprócz karpia są wśród nich: jesiotr, sum, szczupak,
amur, lin, sandacz, tołpyga, karaś Fishing enthusiasts and fish gourmets can choose from many breeding species in the area of Milicz Ponds. Other than the carp, one can
also find: a sturgeon, a catfish, a pike, a grass and back carp, a tench, a zander, a silver carp and a crucian.

ponad 280 gatunków ptaków, w tym 169 lęgowych oraz innych
zwierząt zamieszkujących okolicę.
Region zwany Doliną Baryczy to ostoja spokoju i naturalnego
rytmu życia. Jego najcenniejszą wartością jest właśnie bogactwo
unikalnej przyrody. Mieszkańcy, korzystając z tego potencjału, tworzą ciekawą ofertę produktów i usług pod hasłem „Dolina Baryczy
Poleca”. Jest to prestiżowy znak promocyjny, przyznawany raz do
roku przyjaznym środowisku lokalnym produktom spożywczym
i rzemieślniczym oraz usługom turystycznym. To między innymi
gwarancja pochodzenia z Doliny Baryczy, wysokiej jakości i etycznego, przyjaznego klientom biznesu.
Co roku we wrześniu i październiku w Dolinie Baryczy organizowane są Dni Karpia. Koordynatorem wydarzenia jest bardzo prężnie
działające Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. To głównie dzięki tej inicjatywie mieszkańcy uczą się, jak wykorzystywać
możliwości, jakie daje im bliskość natury i posiadanie w swoim regionie skarbu w postaci karpia milickiego. W 2013 r. dwumiesięczne
święto karpia odbyło się po raz ósmy. Jak mówią organizatorzy: – To
właśnie w naszym regonie gospodarka rybacka trwa nieprzerwanie od 700 lat, więc gdzie, jak nie w zlewni rzeki Barycz celebrować
ciężką pracę rybaka? W miejscu tym został zawarty niepisany pakt
człowieka i natury, która obdarzyła region ogromnym bogactwem
przyrodniczym (...).
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, obchody Dni Karpia
wystartowały we Wrocławiu i rozciągały się jak Barycz długa i szeroka. Były okazją do skosztowania lokalnych, baryckich produktów
najwyższej jakości i tradycyjnych potraw. Wśród wydarzeń zaplanowano uroczyste kolacje pod nazwą „Ryba do syta”, których w tym
roku zorganizowano aż jedenaście. Goście zgodnie przyznawali, że
serwowane na nich rybne specjały zaspokajały nawet najbardziej
wybrednych smakoszy.
Kalendarz imprez był bardzo zróżnicowany i skierowany do
różnych odbiorców. Wszystkie jednak łączyła bliskość przyrody i sze36

The region known as Barycz Valley is a stronghold of peace and
natural rhythm of life. The region’s largest asset is the richness of the
unique nature. The inhabitants exploit this potential and create an
interesting offer of products and services called “Dolina Baryczy Poleca” (“Recommended by the Barycz Valley”). It is a prestigious promotional label, granted once a year to the environmental friendly, local
food and handcrafted products and touristic services. It guarantees
origin from Barycz Valley region, high quality and moral, customer
friendly, business.
Carp Days are organised each year in September and October.
The coordinator of the event is a very resilient Association “Partnerstwo
dla Doliny Baryczy” (“Partnership for Barycz Valley”). This initiative allows
the region’s inhabitants to learn how to exploit the possibilities given
to them by the closeness of nature and the treasure of their region, the
Milicz carp. In 2013 the two-month long carp festivities took place for
the 8th time. As the organisers say: “The fishing economy lasts incessantly for 700 years in our region, so where if not in the river basin of
Barycz can we celebrate the hard work of the fisherman? The nature
which concluded an inarticulate pact with man, bestowed this region
with an immense natural richness.”
Similar to the previous year, this year the celebrations of the Carp
Days took place in Wrocław and covered the whole area of the river.
This was an occasion to try local products of the highest quality and
traditional dishes from the region of the river. Among many events,
as much as eleven official dinners called “Ryba do syta” (“Fish to the
fullest”) were planned and organised. The guests agreed that the fish
specialities served there were enough to satisfy even the daintiest
gourmets.
The calendar of the events was very differentiated and aimed at
various recipients. Although, all of the events had a common theme:
the closeness of nature and the wide accessibility of unique fish specialities. The programme included: family picnics, fishing competition,
banquets, educational meetings and the finals of the contest about
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roka dostępność unikatowych potraw z ryb. W programie
znalazły się: rodzinne pikniki, zawody wędkowania, biesiady,
spotkania edukacyjne i finał konkursu wiedzy o Dolinie Baryczy dla dzieci, konferencja dla nauczycieli, a także II Milicki
Festiwal Filmowy, czyli pokaz filmów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
W ramach Dni Karpia odbyły się również takie święta
jak: inauguracja odłowów karpia oraz Hubertus po milicku,
czyli „Hubertowiny – galopem po karpia”. Prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Inga Demianiuk-Ozga przyznaje, że pomysł był strzałem w dziesiątkę. – Jest to
wydarzenie dla miłośników jazdy konnej połączone z galopem po karpia, które cieszy się u nas większą popularnością
niż tradycyjna pogoń za lisem – dodaje z dumą.
Dolinę Baryczy warto odwiedzić nie tyko z okazji Dni
Karpia. Oferta turystyczna jest tak bogata, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Lubiący aktywnie spędzać
czas, w zależności od upodobań, mogą wybrać się na
spacer, przejażdżkę konną, rowerową lub spływ kajakowy,
którego szlak ma długość 60 km. Funkcjonuje on od 2007 r.
i jest obecnie wizytówką regionu i jedną z ciekawszych propozycji spędzania czasu wolnego na łonie natury. Rzeka jest
płytka i spokojna, a co za tym idzie bezpieczna, daje więc
możliwość organizowania spływów zarówno dla dorosłych,
młodzieży i dzieci. Szlak przebiega ze wschodu na zachód.
Rozpoczyna się w Odolanowie, a kończy w Żmigrodzie, jednak rzeką można płynąc dalej, poza Doliną Baryczy w kierunku Odry. Do dyspozycji turystów są dwa szlaki konne: 50i 80-kilometrowy. Jako ciekawostkę można podać fakt, że na
tym terenie, w okolicach Milicza, nad stawami, w miejscu
o nazwie „Ostoja”, znajduje się jedna z pięciu w Polsce hodowli rezerwatowych konika polskiego. Natomiast trasy rowerowe na terenie Doliny Baryczy to 527-kilometrowy szlak
przebiegający przez najciekawsze zakątki, malownicze leśne
i polne ścieżki. Jeżeli ktoś miałby ochotę na mały przystanek,
to w wyznaczonych miejscach można skorzystać ze specjalnej infrastruktury do ptasich obserwacji – wież i czatowni.
Również turysta pieszy nie będzie się nudził w Dolinie
Baryczy. Poza licznymi, oznakowanymi trasami o łącznej długości 433 km i ścieżkami edukacyjnymi, wiele tam nieoznakowanych traktów leśnych, prowadzących przez pola i łąki oraz
pomiędzy pochowanymi wśród lasów wioskami. Warto na
tych szlakach mieć ze sobą lornetkę. Przyda się do obserwacji
jedynej w swoim rodzaju przyrody, a zwłaszcza ptactwa.
Bez względu na porę roku bogactwo naturalne Doliny Baryczy, w tym okolicy Stawów Milickich, kusi smakami
i krajobrazami. Warto wybrać się tam zwłaszcza wiosną, gdy
przyroda budzi się do życia lub latem i wczesną jesienią, aby
w pełni skorzystać z szerokiej oferty gastronomicznej i turystycznej regionu.
Tekst By : Renata Kania/MRiRW
Zdjęcia Photos By : Dariusz Mamiński/MRiRW, © Pantherstock/Photogenica

Barycz Valley for children, teachers' conference, and the 2nd Film Festival in
Milicz, a screening of movies with environmental and ecological theme.
The Carp Days included also such festivities as the inauguration of the carp
harvest and Hubertus (Drag hunting) according to Milicz’s tradition, that is “Hubertowniny – galopem po karpia” (“Drag hunting – at a gallop for the carp”). The
president of the Association Partnership for Barycz Valley Inga Demianiuk-Ozga
admits that this idea was a bulls eye. She adds with pride: “It is an event for the
horse riding enthusiasts combined with galloping after the carp which is here
more popular than the tradition of fox chase.”
Barycz Valley is worth visiting not only because of the Carp Days. The offer
for tourists is so rich that anyone can find something worthwhile. Those who
enjoy spending their time in an active way, depending on their preferences,
can go on a walk, for a ride on a horse or a bike or go canoeing on a 60 kilometres long trail. It functions since 2007 and is currently the showcase of the region
and one of the more interesting ways of spending free time in the open. The
river is shallow and peaceful and thus safe, which allows for organising tours
for adults and youth as well as children. The trail stretches from east to west.

Warto na tych szlakach mieć ze sobą lornetkę. Przyda się do obserwacji jedynej w swoim rodzaju przyrody, a zwłaszcza ptactwa It is worth having binoculars on those trails, as they will
prove useful for observation of the unique nature, especially the birds.

It begins in Odolanów and ends in Żmigród, but it is possible to go further,
beyond the Barycz Valley in the direction of the Oder River. Tourists can also use
two horse trails: 50 and 80 kilometres long. It should be also mentioned that
in the neighbourhood of Milicz, near the ponds, there is “Ostoja” – one of five
breeding reservations of the Polish primitive horse (Konik polski) in the country.
Whereas, the cycling routes in the area of Barycz Valley, is a 527 kilometre long
trail, stretching along the most interesting corners, picturesque wood and field
paths. If someone wishes, he can stop for a while in the marked places with
special infrastructure – towers and look-outs for bird watching.
Also, tourist on foot will not be bored in the Barycz Valley. Aside from the
many marked routes, which amount to 433 kilometres and educational paths,
there are many unmarked forest roads, leading through fields and meadows
and between villages hidden among the forests. It is worth having binoculars
on those trails, as they will prove useful for observation of the unique nature,
especially the birds.
No matter the season, the natural richness of Barycz Valley, including the
Milickie Ponds, tempts with flavours and landscapes. The area is worth a visit,
especially during the spring when the nature comes back to life, or during the
summer and early autumn to benefit from the wide gastronomic and tourist
offer of the region.
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Aronia na zdrowie
Chokeberries for health

p

E

Polska produkuje co roku około 50. tys. ton owoców aronii. Chociaż jest to roślina pochodząca z okolic wielkich jezior
Ameryki Północnej, nasz kraj od lat jest największym na świecie
producentem owoców tej rośliny. Aronia jest polskim przebojem eksportowym, głównie do Unii Europejskiej, USA i Rosji. Na
eksport trafia ok. 90 proc. zagęszczonego soku, z reszty powstają herbaty, kosmetyki oraz suplementy diety.
Roślina jest mało wymagająca w uprawie, a także odporna
na szkodniki i choroby. Można więc uprawiać ją ekologicznie,
bez chemii. Praktycznie obojętny jest rodzaj gleby, w jakiej
rośnie, jak również stanowisko, chociaż preferuje ona miejsca
słoneczne. Aronia jest niezwykle wytrzymała na mrozy, dzięki
czemu praktycznie nie występują przypadki przemarzania krzewów. Kwiaty jej są także odporne na niskie temperatury, przez
co wiosenne przymrozki nie wpływają znacząco na wielkość
uzyskanego plonu. Aronie owocują obficie i regularnie.
Aronia uważana jest za najzdrowszy owoc jagodowy na
świecie, posiadający działanie odżywcze i antytoksyczne.
Związkom zawartym w tych owocach przypisuje się działanie
odtruwające i redukujące toksyny usuwane z organizmu.
Owoce aronii uważane są za jedno z najbogatszych źródeł,
cennych dla zdrowia witamin i mikroelementów, m.in. witaminy P, przeciwutleniającej, wzmacniającej naczynia krwionośne.
Zawierają one także karoteny oraz niewielkie ilości witamin: C,
PP, B2, B9 i E, a ze składników mineralnych: znaczne ilości wapnia i żelaza oraz liczne mikroelementy w przyswajalnej formie.
Aronię, ze względu na zawartość kwasu chlorogenowego, poleca się diabetykom.
Jej owoce są także cennym surowcem dietetycznym, który
pomimo swojego cierpkiego, chodź słodkiego smaku ma wiele
zastosowań w gastronomii. Nadaje się na galaretki, dżemy, soki,
a także do kandyzowania i suszenia. Wytwarzane z niej są również różnego rodzaju suplementy diety, które mają nam pomóc
wykorzystać wszystkie dobroczynne właściwości tej rośliny.

Every year Poland produces about 50 thousand tons of
chokeberry fruits. Although it is native to the area of the Great
Lakes of North America, for years, our country has been the
largest producer of fruits of this plant in the world. Chokeberries are Polish export success, mainly to the European Union,
the USA and Russia. Around 90 per cent of juice concentrate
goes for export, and from the rest teas, cosmetics and dietary
supplements are produced.
The plant is undemanding in cultivation, and resistant to
pests and diseases. Therefore, it can be grown ecologically,
without chemicals. The type of soil in which it grows and its
position are practically unimportant, but it prefers sunny sites.
Chokeberries are extremely resistant to frost, so there are almost no cases of freezing. Its flowers are also resistant to low
temperatures, so spring frosts have no significant effect on
the size of the obtained harvest. Chokeberries bear fruit abundantly and regularly. Having a nutritional and antitoxic properties, chokeberries are considered the healthiest berry fruit in
the world. The compounds contained in these fruits are said to
have a detoxifying effect and reduce some of the toxins from
the body.
Chokeberries are considered to be one of the richest sources of vitamins and microelements valuable for health – among
others, vitamin P, an antioxidant, strengthening blood vessels.
They also contain carotenes and small amounts of vitamins: C,
PP, B2, B9 and E, and the minerals: significant amounts of calcium and iron and a number of microelements in an assimilable
form. Due to the content of chlorogenic acid chokeberries are
recommended for diabetics.
It is also a valuable nutritional resource; a fruit that, despite
its acerbic, but sweet taste, has many uses in catering. It is suitable for jellies, jams, juices, as well as crystallization and drying.
Moreover, it is used in production of different types of dietary
supplements that are to help us make use of all the beneficial
properties of this plant.

Tekst By : Małgorzata Książyk/MRiRW
Zdjęcia Photos By : © Pantherstock/Photogenica
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Karp milicki
Milicz carp

Karp milicki to słodkowodna ryba, pochodząca z malowniczej Doliny Baryczy w województwie dolnośląskim. Odznacza się charakterystycznym, dość dużym wygrzbieceniem i bardzo jędrnym mięsem.
Karp ten jest znany od czasów średniowiecza. W 2006 r. został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez ministra
rolnictwa i rozwoju wsi Milicz carp (Karp milicki) is a freshwater
fish from the picturesque Barycz Valley in the Dolnośląskie Voivodeship. It is distinguished by a characteristically large chine and very
firm meat. This carp is known since the Middle Ages. In 2006 it was entered onto the List of Traditional Products kept by the Minister of
Agriculture and Rural Development.

w
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Wysoka jakość karpia milickiego jest przede wszystkim
efektem stosowanej metody produkcji, zgodnie z którą zabrania się stosowania pestycydów oraz pasz modyfikowanych
genetycznie. Ryby karmione są zbożami oraz nasionami roślin
strączkowych. Woda w stawach, w których żyją karpie, jest monitorowana pod względem zawartości tlenu. Każda sztuka jest
także dokładnie oczyszczana w wodzie o dużych przepływach,
zwanej płuczką, dzięki której mięso staje się delikatniejsze oraz
pozbawione nieprzyjemnego posmaku i zapachu. Producenci
karpia milickiego, zrzeszeni w Oddziale Dolnośląskim Polskiego
Towarzystwa Rybackiego w celu budowania świadomości konsumentów, do każdej sprzedawanej sztuki załączają stosowny
certyfikat jakości.
Karp milicki hodowany jest w systemie trzyletnim. Jest to
czas, który pozwala na osiągnięcie przez rybę odpowiedniej
masy, sięgającej trzech kilogramów.

Historia
Karp milicki jest hodowany w Dolinie Baryczy od 700 lat. Rozpowszechnienie tradycji hodowania i spożywania karpi w województwie dolnośląskim przypisuje się zakonowi cystersów, którego członkowie już w 1136 r. założyli pierwsze stawy karpiowe.
W czasach średniowiecza karp zatorski był daniem bardzo
wykwintnym, goszczącym na stołach arystokratów zarówno
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Basically, the high quality of the Milicz carp results from the
production method, according to which it is forbidden to use
pesticides and genetically modified feedstuffs. The fish are fed
with grain crops and legume seeds. The water in the ponds,
where the fish are cultivated, is monitored for oxygen content.
Each fish is also thoroughly cleansed in water with high flow rate,
called sluice, due to which the meat becomes more tender and
the unpleasant taste and smell is eliminated. The producers of
the Milicz carp, affiliated in the Dolnośląski Division of Polish Piscatorial Association aiming at raising the consumers’ awareness,
attach an appropriate quality certificate to each sold fish.
Milicz carp is cultivated in a three year system. This time allows for the fish to achieve an appropriate weight of up to three
kilograms.

History
The Milicz carp has been cultivated in Barycz Valley for 700
years. The spreading of the tradition of cultivating and eating
carps in the Dolnośląskie Voivodeship is ascribed to the Cistercian Order, whose members set up first carp ponds as far back
as 1136.
In the middle ages, Zatorski carp was a very exquisite dish,
present at the tables of both Polish and foreign aristocracy. The
production of Milicz carp is conducted in five gminas of the
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w Polsce, jak i za granicą. Dziś produkcja karpia milickiego prowadzona jest w pięciu gminach województwa dolnośląskiego.
Należą do nich: Milicz, Żmigród, Twardogóra, Cieszków oraz Krośnice. Ze względu na brak rozwiniętego przemysłu oraz wysoki
poziom zalesienia, tereny te są doskonałym miejscem do rozwoju hodowli karpia. Na wyjątkowość Doliny Baryczy wpływa także
fakt, że Rezerwat Stawów Milickich, który się tam znajduje, jako
jedyny w Polsce jest objęty światowym programem ochrony jezior Living Lakes.

Dolnośląskie Voivodeship. They include: Milicz, Żmigród, Twardogóra, Cieszków and Krośnice. Because of the lack of developed
industry and the high level of forestation, those areas are perfect
for the development of carp cultivation. Barycz Valley is also exceptional because the Milicz Ponds’ Reserve is a sole reserve in
Poland included in the Living Lakes – a world programme on
lake preservation.

Prestige

The tradition of eating Milicz carp is deeply rooted, especially
among the inhabitants of the Dolnośląskie Voivodeship. Many of
Renoma
Tradycja spożywania karpia milickiego jest bardzo głęboko them are associating the carp dishes with their childhood. Eating
zakorzeniona, w szczególności wśród mieszkańców wojewódz- this carp is popular among the inhabitants of the region and the
twa dolnośląskiego. Wielu z nich kojarzy potrawy z karpia ze swo- whole country by the often held culinary competitions for the most
elaborate dish with
im dzieciństwem.
Milicz carp durJego spożywanie
ing the Carp Days
jest popularyor the Milicz Carp
zowane wśród
Holiday, which is
mieszkańców
an opportunity
regionu i całego
for gourmets. Durkraju przez reguing this holiday, a
larnie organizorecord-breaking
wane konkursy
amount of soup
k ulin a r n e n a
from this fish
najbardziej wyis cooked. The
szukaną potrawę
Polish Chamber
z karpia milickieof Regional and
go podczas Dni
Local Product has
Karpia czy Święta
appreciated the
Karpia Milickiego,
dishes from the
które jest gratką
Milicz carp. The
dla smakosz y.
members of the
Podczas tego
święta gotowana Mięso karpia milickiego jest bogate w białko oraz minerały takie jak fosfor, magnez oraz wapń, a jednocześnie zawiera “Nasze Kulinarne
bardzo mało tłuszczu (2-7%) The meat of the Milicz carp is protein-rich, and it also contains elements such as
Dziedzictwo” (Our
jest rekordowa phosphor, magnesium and calcium, at the same time, being very low-fat (2-7%).
Culinary Heritage)
ilość zupy z tej
właśnie ryby. Dania z karpia milickiego zostały docenione przez competition jury have awarded e.g. the smoked Milicz carp with the
Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Członkowie ka- “Perła” (Pearl) statuette.
Milicz carp is sold during the whole year; however, the highpituły konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” nagrodzili m.in.
est sale numbers are near Christmas. Compared to carps from
wędzonego karpia milickiego statuetką „Perły”.
Sprzedaż karpia milickiego odbywa się przez cały rok, jed- other places, Milicz carp is more expensive, due to its high qualnakże największe jej natężenie ma miejsce przed świętami Bo- ity. It does not, however, deter its gourmets. The meat of the
żego Narodzenia. Ze względu na wysoką jakość, cena karpia mi- Milicz carp is protein-rich, and it also contains elements such
lickiego jest wyższa w porównaniu z ceną tych, pochodzących as phosphor, magnesium and calcium, at the same time, being
z innych miejsc. Nie odstrasza to jednak jego smakoszy. Mięso very low-fat (2-7%). Regular consumption of the Milicz carp conkarpia milickiego jest bogate w białko oraz minerały takie jak tributes to lowering of the level of fat in the body and is very
fosfor, magnez oraz wapń, a jednocześnie zawiera bardzo mało beneficial for health. Many of the clients buy the carps right from
tłuszczu (2-7%). Regularne spożywanie mięsa karpia milickiego the fish farms, since that way they are certain that they eat high
przyczynia się do obniżenia poziomu tłuszczu w organizmie quality meat, produced with traditional methods.
i jest bardzo korzystne dla zdrowia. Wielu klientów kupuje karpie
wprost z gospodarstw stawowych, dzięki czemu mają pewność,
że jedzą dobrej jakości mięso wyprodukowane tradycyjnymi me- Tekst By: Dariusz Goszczyński/MRiRW
todami.
Zdjęcie Photo By : © Pantherstock/Photogenica
41

j

polska smakuje

Jak naprawdę wygląda polska wieś, jak unowocześniło się rolnictwo, jak smakują specjały naszej kuchni mogli
przekonać się przedstawiciele zagranicznych mediów, którzy
w sierpniu i wrześniu zawitali w gościnne progi polskich gospodarstw rolnych. Dziennikarze, na zaproszenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, przebywali w Polsce w ramach dwóch
grup. Pierwsza podróżowała z Warszawy poprzez Kujawy na
Pomorze, natomiast druga odwiedziła województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i mazowieckie.
W programie, oprócz spotkań z rolnikami, znalazły się
wizyty w zakładach produkcyjnych i przetwórczych, których
produkty posiadają unijne oznaczenia i znak jakości „Poznaj
Dobrą Żywność”. Ważnym punktem programu były spotkania z polskim ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stanisławem
Kalembą oraz sekretarzem stanu w MRiRW Kazimierzem
Plocke. Dziennikarze mieli okazję poznać specyfikę polskiego

Zobaczyli Polskę od kuchni
They saw the real Polish cuisine

t

Na Kujawach i Pomorzu dziennikarze mieli okazję zapoznać się z historią hodowli
Gęsi Białej Kołudzkiej, a podczas warsztatów kulinarnych skosztować zdrowych
i smacznych wyrobów z gęsiny oraz poznać inne smaki charakterystyczne dla odwiedzanych regionów In Kujawy and Pomerania, the journalists had the opportunity
to learn with the history of the White Kołuda Geese, while the culinary workshops
offered them a chance to taste healthy and tasty products made of geese meat and
learn other flavours that are characteristic for the regions they visited.
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The representatives of foreign media visiting the hospitable
Polish farms in August and September could see for themselves
the real face of the Polish countryside, upgrades in agriculture,
and taste the delicacies of our cuisine. Journalists, at the invitation of the Minister of Agriculture and Rural Development, visited Poland in two groups. The first group travelled from Warsaw
across Kujawy to Pomerania. The second group, on the other
hand, visited Dolnośląskie, Wielkopolskie, Łódzkie and Mazowieckie Voivodeships.
Aside from the meetings with farmers, the programme included visits in production and processing plants, whose products have the EU quality labels and the “Discover Great Food”
mark. The meeting with the Polish Minister of Agriculture and
Rural Development, Stanisław Kalemba, and the secretary of
state in the Ministry of Agriculture and Rural Development, Kazimierz Plocke was an important part of the visit. The journalists
were able to learn about the character of the Polish agriculture.
They had an opportunity to find out how the EU funds are used,
e.g. for modernisation of farms and development of rural areas.
Minister Kalemba, as well as the Deputy Minister Plocke presented the Polish vision of the reformed CAP to the journalists. Both
answered numerous questions concerning the EU agricultural
policy and the main challenges facing the agricultural sector in
Poland and around the world. In their speeches they emphasised
the quality of Polish products, the achievements in foreign trade
and the high level of use of the EU funds by the Polish farmers.

poland tastes good

W gościnne, polskie progi zawitali przedstawiciele mediów z krajów Unii Europejskiej
i nie tylko The hospitable Poland was visited by the media representatives from both
the EU Member States and from other countries.

rolnictwa oraz dowiedzieć się, jak wykorzystywane są unijne fundusze na modernizację gospodarstw i rozwój obszarów wiejskich. Zarówno minister Kalemba, jak i wiceminister
Plocke zaprezentowali zagranicznym gościom polską wizję
zreformowanej WPR. Odpowiedzieli na liczne pytania dotyW Dolinie Baryczy królował karp milicki. Goście spróbowali też regionalnych przetworów z owoców i warzyw oraz tradycyjnych potraw z Dolnego Śląska i Wielkopolski The Barycz River Valley was dominated by the Milicz Carp. The guests also
tried regional preserves made of fruit and vegetables as well as traditional dishes
from the Lower Silesia and Wielkopolska.

Dziennikarze zwiedzali gospodarstwa rolne oraz zakłady produkcyjne i przetwórcze
The journalists visited farms, production and processing plants.

During the several days’ stay in Poland, the journalists had
the opportunity to talk to experts from the agri-food sector,
representatives of individual regions, producers and processors. They visited chosen agricultural farms and companies of
the food industry. At the example of visited places they learned
about the character of Polish agriculture, crop production and
leading directions in animal production. They learned that Polish
institutions effectively use EU funds to modernise and develop
production.
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Targi Polagra Food były okazją do rozmowy z ministrem Stanisławem Kalembą na
temat polskiej żywności The Polagra Food fair created an opportunity to talk with
the Minister Stanisław Kalemba about Polish food.

The route of the first visit included a meat plant
and a vegetable production and storage plant, as well
as Kołuda Wielka – the Experimental Centre of the
Zootechnical Institute of the National Research Institute. Those meetings gave evidence to the achievements of Polish agriculture and the agri-food processing sector. At Kołuda Wielka the guests got acquainted with the history of breeding and research works
on gees. They learned that gees from the region (the
so-called gęś owsiana) are currently a hit of the Polish
poultry industry, a product mainly for export and, at
the same time, a symbol of the region of Kujawy and
Pomerania. In Pomorskie Voivodeship, the journalists met with Deputy Minister Kazimierz Plocke, who
discussed the issues concerning the development of
Polish agriculture, considering the measures undertaken with the use of the EU funds and discussing the
plans as a part of the new budget perspective.
The trail of second media journey began in Barycz Valley, where invited guests acquainted with the
methods of breeding Milicz carp, which is registered in the EU
Protection System of Local Products as Protected Geographical
Indication. On the meeting with the representatives of the Barycz Valley Partnership Association, the journalists learned about
the initiative undertaken in the region on the basis of existing
possibilities and the potential of the Barycz Valley. They visited
the area and saw how the investments are implemented with
the use of the EU finds. In the latter part of the visit, the journalists took part in the Polagra Food trade fair, where they met with
Minister Kalemba, learned about the offer of Polish processing
industry, and also they had the possibility to do interviews with
the representatives of leading Polish companies of this sector.
Other important event was the presentation of assumptions of

czące unijnej polityki rolnej oraz głównych wyzwań dla sektora rolnego w Polsce i na świecie. W swoich wypowiedziach
podkreślali jakość polskich produktów, osiągnięcia w handlu
zagranicznym i wysoki poziom wykorzystania środków unijnych przez polskich rolników.
Dziennikarze podczas kilkudniowych wizyt w Polsce mieli możliwość przeprowadzenia rozmów z ekspertami sektora
rolno-spożywczego, przedstawicielami samorządów poszczególnych regionów, z producentami i przetwórcami. Zwiedzili
gospodarstwa rolne oraz zakłady branży spożywczej. Na Na Pomorzu o potencjalne polskiego rolnictwa dziennikarze rozmawiali z wiceministrem Kazimierzem Plocke In Pomerania, the
przykładzie odwiedzanych journalists talked to the deputy minister Kazimierz Plocke about the potential of the Polish agriculture.
miejsc zapoznali się ze specyfiką polskiego rolnictwa,
produkcji roślinnej i wiodących kierunków w hodowli
zwierząt. Przekonali się, że
polskie zakłady skutecznie
wykorzystują unijne środki,
aby modernizować i rozwijać
produkcję.
Na trasie pierwszej wizyty znalazły się: zakład mięsny
oraz zakład zajmujący się
produkcją i przechowalnictwem warzyw, a także
Kołuda Wielka, czyli Zakład
Doświadczalny
Instytutu
Zootechniki – Państwowego
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Instytutu Badawczego. Spotkania te przybliżyły osiągnięcia
polskiego rolnictwa oraz branży przetwórstwa rolno-spożywczego. W Kołudzie Wielkiej goście zapoznali się z historią prac
hodowlano-badawczych nad gęsią. Dowiedzieli się, iż gęś
owsiana jest obecnie hitem polskiego drobiarstwa, produktem głównie eksportowym, a jednocześnie symbolem Kujaw
i Pomorza. Na terenie województwa pomorskiego z dziennikarzami spotkał się wiceminister Kazimierz Plocke, który omówił zagadnienia związane z rozwojem polskiego rolnictwa,
uwzględniając działania podejmowane z wykorzystaniem
unijnych środków i omawiając plany w ramach nowej perspektywy budżetowej.
Szlak drugiej podróży medialnej rozpoczął się w Dolinie
Baryczy, gdzie dziennikarze zapoznali się z hodowlą karpia
milickiego, wpisanego do Unijnego Systemu Ochrony Produktów Regionalnych jako Chronione Oznaczenie Geograficzne. Dzięki spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia
Partnerstwo dla Doliny Baryczy dowiedzieli się o inicjatywach
podejmowanych w regionie na bazie istniejących możliwości
i potencjału Doliny Baryczy. Zwiedzili okolicę i zobaczyli, jakie
inwestycje wdrażane są z wykorzystaniem unijnych funduszy.
W dalszej części podróży dziennikarze uczestniczyli w targach
Polagra Food, gdzie spotkali się z ministrem Kalembą, zapoznali się z ofertą polskiej branży przetwórczej, a także mieli
możliwość przeprowadzenia wywiadów z przedstawicielami
wiodących polskich firm tego sektora. Innym ważnym punktem była prezentacja założeń Programu „Poznaj Dobrą Żywność” oraz bogatej oferty produktów z tym znakiem. Zagraniczni goście odwiedzili także dwie firmy, które uczestniczą
w tym programie – mleczarnię oraz grupę producentów
warzyw.
Wizyty studyjne były okazją do tego, aby zaprezentować
zagranicznym gościom polskie produkty regionalne, tradycyjne oraz ekologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem 36 zarejestrowanych przez Komisję Europejską i innych, wpisanych
na ministerialną listę produktów regionalnych i tradycyjnych.
Dziennikarze mogli skosztować smacznych i naturalnych specjałów polskiej kuchni, tradycyjnych wędlin oraz serów, chleba na zakwasie, regionalnych produktów z owoców i warzyw.
Mogli również zobaczyć, jak przyrządza się gęś kołudzką i karpia milickiego. Mieli również możliwość sprawdzenia swoich
umiejętności kulinarnych pod okiem eksperta, który odpowiadał na pytania dotyczące prezentowanych produktów.
Wśród zagranicznych gości znaleźli się przedstawiciele
prasy, redakcji radiowych i telewizyjnych z Belgii, Chorwacji,
Czech, Francji, Litwy, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji, a także
krajów arabskich. Wizyty były kontynuacją inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podjętej w 2011 r. i mającej
na celu prezentację polskich postulatów i argumentów w odniesieniu do Wspólnej Polityki Rolnej, wykorzystania funduszy
unijnych, a także promocję polskich produktów spożywczych.
Tekst By : Renata Kania/MRiRW
Zdjęcia Photos By : MRiRW

Zwiedzając okolice stawów milickich, przedstawiciele mediów zapoznali się z wdrażanymi inwestycjami i zobaczyli jak skutecznie wykorzystywany jest potencjał regionu

Visiting the area of the Milicz Ponds, the media representatives learned about the
implemented investments and saw how effectively the region's potential is being used.

the “Discover Great Food” programme, and the rich offer of products with this mark. The foreign guests visited also two companies, which took part in this programme – a diary producer and
a group of vegetable producers.
The study visits were also an opportunity to present to the
foreign guests some of the Polish local, traditional and organic
products, especially the 36 registered by the European Commission and other entered into the ministerial list of regional and
traditional products. The journalists were able to try the tasty and
natural delicacies of Polish cuisine, traditional smoked meat and
cheese, sourdough bread, local fruit and vegetable products.
They could also see how the Kołudzka geese or Milicki carp are
prepared. They also had the opportunity to test their culinary
skills under the guidance of an expert answering all their questions concerning the presented products.
The foreign guests included representatives of the press, radio and TV from Belgium, Croatia, the Czech Republic, France,
Lithuania, Germany, Russia, Romania, Slovakia and even the Arab
countries. The visits were a continuation of the Ministry of Agricultural and Rural Development initiative undertaken in 2011
with the aim to present the Polish claims and arguments concerning Common Agricultural Policy in utilising EU funds and
the promotion of Polish food products.
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Znak „Jakość Tradycja” wy

“Quality Tradition” (Jakość Trad
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Już ponad 120 produktów uzyskało certyfikat „Jakość
Tradycja”. Są to m.in. tradycyjne wędliny, ryby, pieczywo,
miody, nabiał, przetwory owocowe i warzywne.

o

12 czerwca 2007 r. system „Jakość Tradycja” został uznany,
decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi, za krajowy system jakości żywności. Był pierwszym polskim systemem jakości notyfikowanym w Komisji Europejskiej.
System został opracowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związek Województw RP i służy
wyróżnianiu oraz kontroli produktów żywnościowych wysokiej
jakości, z uwzględnieniem produktów tradycyjnych.
„Jakość Tradycja” gwarantuje jakość produktu, umożliwia
konsumentom wgląd w proces jego wytwarzania oraz przejrzystość procedur kontrolnych (kontroli i certyfikacji dokonują
niezależne jednostki). Konsumenci mogą prześledzić drogę produktu „od pola do stołu”, bo jego producent nie jest anonimowy.
System jest otwarty: mogą w nim uczestniczyć rolnicy, producenci rolni, przetwórcy polscy i zagraniczni. Przyznanie znaku „Jakość Tradycja” określonemu produktowi i jego wytwórcy
nie zamyka drogi innym producentom do otrzymania znaku
dla podobnego lub takiego samego produktu.
Uczestnictwo w systemie jest całkowicie dobrowolne, ale
rodzi określone zobowiązania. Wytwórca musi zgodzić się na
kontrolę wszystkich etapów produkcji, a także na monitorowanie pochodzenia użytych surowców. Producenci zobowiązani
są też do prowadzenia dokumentacji, która pozwala na pełną
identyfikację produktu.
Znakiem „Jakość Tradycja” mogą zostać wyróżnione produkty rolne, środki spożywcze i napoje spirytusowe, wytworzone z naturalnych surowców (pochodzących z gospodarstwa
ekologicznego lub gospodarstwa stosującego Dobrą Praktykę
Rolniczą i Dobrą Praktykę Hodowlaną z wyłączeniem GMO).
Produkty muszą odznaczać się szczególną jakością, mieć
tradycyjny skład lub być wytworzone tradycyjnym sposobem.
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On 12 June 2007, the Minister of Agriculture and Rural Development has recognised the “Quality Tradition” (Jakość Tradycja) system as a national system of food quality. It was the first
Polish system notified by the European Commission.
The system, which serves to distinguish and control high
quality food, including traditional products, was created by the
Polish Chamber of Regional and Local Product and the Association of Voivodeships of the Republic of Poland.
“Quality Tradition" guarantees quality of the product, provides insight into the process of its manufacturing and the clarity of the supervising procedures (the control and certification
is done by independent entities). Consumers can retrace the
path, that given product took “from farmland to table”, as its
producer is not anonymous.
The system is open, everyone can become a part thereof:
farmers, agricultural producers, Polish and foreign processors.
Granting the “Quality Tradition” label to a specified product and
its manufacturer, does not close the door for other producers
to be granted the label for a similar or exact same product.
Participating in the system is entirely voluntary, but certain
obligations must be met. The manufacturer must agree to the
control of all the stages of production, and to monitoring of the
origins of raw materials. The producers are also obliged to keep
records, which allow for a complete identification of the product.
Agricultural products, foodstuffs and spirit drinks manufactured from natural resources (originating from organic farms or
farms employing Good Agricultural Practice and Good Trade
Practice excluding GMO) can all be granted the “Quality Tradition” label.
The products must stand out because of their quality, traditional composition or be manufactured in a traditional manner.

różnia żywność tradycyjną

ycja) label marks traditional food

Over 120 products, including traditional smoked meats,
fish, breadstuffs, meads, dairy products, fruit and vegetable preserves, received the “Quality Tradition” certificate.

Powinny mieć także szczególną reputację, odróżniającą je od
produktów należących do tej samej kategorii oraz co najmniej
50-letni rodowód (dwa pokolenia).
Prawo używania znaku posiadają przedstawiciele prawie
wszystkich województw (poza zachodniopomorskim). Producenci kontrolowani są przez uprawnione jednostki certyfikujące, a po kontroli prawo do używania znaku przyznaje Kapituła,
złożona z ekspertów z różnych dziedzin, znawców przetwórstwa i tradycji.
Obecnie znakiem „Jakość Tradycja” wyróżnionych jest ponad 120 produktów. Do pieczywa, serów, twarogów, maseł
i wędlin, dołączyły ryby, soki owocowe tłoczone na zimno,
miody, tradycyjnie wyrabiane oleje roślinne, powidła śliwkowe
i lody domowe. O certyfikat starają się kolejni producenci tradycyjnych specjałów, między innymi ciast i potraw, np. „parzybrody”. W znakomitej większości posiadaczami Znaku „Jakość
Tradycja” są członkowie Polskiej Izby Produktu Regionalnego
i Lokalnego.
Rosnąca popularność na rynku żywności wytwarzanej tradycyjnie dobrze rokuje na przyszłość, także dla produktów opatrzonych znakiem „Jakość Tradycja”.

They should also possess exceptional reputation, separating
them from products belonging to the same category and at
least a 50 year old (two generations) pedigree.
The representatives of all the voivodeships, excluding Zachodniopomorskie, have the right to use the label. The producers are controlled by the licensed certifying institutions, and
– after the control – a jury consisting of experts from various
fields, and connoisseurs of processing and traditions, grants the
right to use the label.
Currently, the label “Quality Tradition” distinguishes over
120 products. Fish, cold-pressed fruit juices, meads, traditionally manufactured vegetable oils, plum stews and homemade
ice-cream joined breadstuffs, cheeses and cruds. Other producers of traditional delicacies, such as pastries or dishes, e.g.
parzybrody (stewed sweet cabbage with potatoes) apply for
the certificate. The holders of the "Quality Tradition” label are in
great majority the members of the Polish Chamber of Regional
and Local Product.
The increasing popularity of traditionally manufactured
food on the market bodes well for the future, also for the products with the “Quality Tradition” label.

Tekst By : Izabella Byszewska, Jan Zwoliński/Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
Zdjęcia Photos By : © Pantherstock/Photogenica
System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP) jest jednym z czterech systemów jakości żywności opracowanych przez organizacje branżowe i uznanych, decyzją Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za krajowe systemy jakości żywności. Systemy te nakładają na
producentów szczegółowe obowiązki, które gwarantują uzyskanie produktów, których cechy charakterystyczne i jakość przekraczają jakość handlową wyrobów danej
kategorii. Krajowe systemy jakości żywności są otwarte dla wszystkich producentów.
Warunkiem posługiwania się logo danego systemu jest w szczególności poddanie się
certyfikacji dokonywanej przez niezależny organ kontrolny.

The Quality Assurance for Food Products (QAFP) system is one of four food quality systems developed by industry organisations and regarded, by decision of the Minister
of Agriculture and Rural Development, as national food quality systems. These systems
impose on producers specific obligations, which guarantee obtaining products whose
characteristics and quality exceed the commercial quality of products in a given category. National food quality systems are open to all manufacturers. A condition to use
the logo of the given system is, in particular, to undergo certification carried out by an
independent inspection body.
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A zaczęło się w Domu Aktora…
And it all began in the Actor’s House...

w

i

W 1992 r. dwie rodziny: Dziemborów i Czerwińskich rozpoczęły przygodę z pierogami. Produkcja wystartowała w wynajętej w częstochowskim Domu Aktora stołówce z zapleczem
kuchennym. Wykonywanie farszu nadzorował sam właściciel
Jan Dziembor, a sprawami urzędowymi i pozyskiwaniem odbiorców zajmował się drugi właściciel – Adolf Czerwiński wraz
z żoną Grażyną. W 1996 r. dynamicznie rozwijająca się sprzedaż
produktów wymusiła na właścicielach firmy przeprowadzkę do
większego zakładu przy ul. Bór 66 L. I tak naprawdę wówczas
rozpoczęła się produkcja na przemysłową skalę.
W 1999 r. Jawo zadebiutowało na rynku europejskim.
Obecne produkty z logiem ślimaka można kupić na terenie
całej Polski, a dzięki Polonii firma stała się znana w Europie
i Ameryce. Największym odbiorcą dań marki Jawo w Europie
są Niemcy. Ponadto firma eksportuje swoje wyroby do Wielkiej
Brytanii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Grecji, Holandii oraz
Stanów Zjednoczonych.
W 2008 r. rozpoczęła się tymczasem budowa nowego zakładu przy ul. Równoległej 88/98 w Częstochowie. Został wy-

Nowy zakład Jawo przy ul. Równoległej New Jawo building at Równoległa Street

48

In 1992 the Dziembor and Czerwiński families began their
adventure with dumplings. The production was launched in
a hired canteen with a kitchen support area, in the Actor’s
House (a culture centre) in Częstochowa. The filling production was supervised by the very owner, Jan Dziembor. Official
issues and enlistment of consumers were taken care of by the
second owner, Adolf Czerwiński and his wife Grażyna. The dynamically developing sale of products, forced the owners in
1996 to change the location for a larger one at Bór 66 L Street.
That is when the industrial scale production began.
Jawo company debuted in 1999 on the European market.
Currently, the products with the snail logo can be bought in
the whole country, and owing to Poles living abroad, the company has become well known in Europe and America. The biggest consumers of Jawo’s dishes in Europe is Germany. Moreover, the company exports its products to the UK, France, Spain,
Ireland, Iceland, Greece, the Netherlands and the USA.
In 2008 the construction of a new building at Równoległa
99/98 Street in Częstochowa began. The new building was
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Knedle nadziewane śliwkami Potato-plum dumplings.

budowany przy wykorzystaniu funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania
„Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej
i leśnej”. Projekt Jawo, który miał na celu rozbudowę zakładu
przemysłu spożywczego w zakresie przetwórstwa ziemniaka
i innych płodów rolnych, został niemal w połowie sfinansowany przez Unię Europejską.
Zakład uruchomiono w 2011 roku i do dziś trwa w nim produkcja ponad 40 różnych produktów – od pierogów począwszy przez kluski, pyzy, kartacze oraz knedle, a skończywszy na
daniach na patelnię, czyli naleśnikach, krokietach i plackach
ziemniaczanych; wszystkich z przeznaczeniem na rynek detaliczny oraz rynek HoReCa. Firma produkuje dania mrożone
pod dwiema swoimi markami: premium – Jawo i ekonomiczną – Fami. Wytwarza też produkty na zamówienie pod obcymi
markami.
Firma wciąż dynamicznie się rozwija. 15 maja 2013 r. spółka
Jawo podpisała umowę o współpracę z Ajinomoto Frozen Foods.
W związku z rosnącym w ostatnich latach zainteresowaniem japońską kulturą, a przede wszystkim japońską żywnością
firma Ajinomoto Frozen Foods postanowiła uruchomić produkcję gyozy również w Europie i powierzyć ją firmie Jawo. Aby
utrzymać japońskie standardy jakości wytwarzania żywności,
w częstochowskiej firmie została uruchomiona nowa, specjalna
linia produkcyjna dedykowana tylko pierogom gyoza. Obecnie
w Jawo będą produkowane pierogi z nadzieniem drobiowowarzywnym.
– Zasada przyświecająca naszej pracy jest prosta – mówi
Magda Parkitna, specjalistka ds. marketingu i PR w firmie Jawo

constructed due to the Rural Development Programme
2007-2013 funds, as a part of the measure “Increasing the
value added of primary agricultural and forestry production”.
Jawo project, which aimed at extension of the food industry
plant in the field of potato processing and other crops, was
financed party by the EU.
The building opened in 2011 and then on started the production, both for the retail, as well as the Horeca market, of
over 40 different products – from dumplings, through noodles, pyzy, kartacze and knedle to dishes for the frying pan,
such as crepes, croquettes or potato pancakes – which continues until today. The company produces its frozen dishes
under two labels: premium label – Jawo, and economic label
– Fami. The company also manufactures custom made products under foreign labels.
The company still develops rapidly. On 15th of May 2013,
the Jawo company signed a cooperation contract with the
Ajinomoto Frozen Foods.
Due to the recently increasing interest in Japanese culture,
and especially in Japanese cuisine, Ajinomoto Frozen Foods company decided to start a gyoza production line also in Europe and
entrust it to Jawo. To ensure the top quality of produced food,
the company from Częstochowa launched a special production
line focused only on the gyoza dumplings. Currently, Jawo will
produce dumplings containing poultry-vegetable filling.
“The philosophy of our work is simple”, says Magda
Parkitna, a marketing and PR specialist in the Jawo – “we
Kopytka – potrawa mączna z puree z ziemniaków, jajek i mąki Kopytka – dumplings
made of mashed potatoes, eggs, and flour.
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Pierogi z serem i truskawkami Dumplings with cottage cheese and strawberries.

– chcemy produkować smaczną i zdrową żywność, którą wybiorą świadomi swoich potrzeb ludzie, na którą zdecydują się
zarówno młodzi, jak i ci trochę starsi. Ze swą ofertą wychodzimy do osób, którym na co dzień brakuje czasu, ale które mimo
to lubią mądrze jeść. Produkty robimy, a w znacznej części
przypadków jest to produkcja ręczna, cały czas według tradycyjnych i doskonalonych przez pokolenia polskich receptur.
Dzięki szokowemu mrożeniu przez długi czas utrzymują one
wysoką jakość, zachowują wartości odżywcze oraz smakowe.
Co ważne, produkujemy bez użycia sztucznych barwników
i konserwantów. Unikamy surowców zawierających antyutleniacze, emulgatory, stabilizatory. Zawsze korzystamy z surowców pochodzących od sprawdzonych i zaufanych dostawców. Placki ziemniaczane Potato pancakes.
Wprowadzamy
nowoczesne
systemy zarządzania – we wrześniu 2011 r. wdrożyliśmy standardy produkcji bezpiecznych produktów żywnościowych BRC.
Aby uzyskać potwierdzenie, że
produkujemy bezpieczną żywność, sprawdzamy bardzo dokładnie jakość, higienę i bezpieczeństwo wszystkich aspektów
produkcji, zaczynając od dostarczanych surowców, a na badaniu satysfakcji klientów kończąc.”
Wedle najnowszych danych,
opublikowanych przez Nielsena (fala czerwiec-lipiec 2013 r.),
dotyczących udziału na polskim
rynku produktów mrożonych
na bazie mąki i ziemniaka mar50

want to produce tasty and healthy food for
people conscious of their own needs, both
young and a bit older. Our offer is aimed at
people who lack the time, but who still wish
to eat reasonably. Our products are mostly
handmade, and produced according to traditional Polish recipes perfected by many
generations. Owing to deep freezing, the
products maintain their high quality, nutritional values and taste for a long time.
Importantly, we produce without artificial
colours and food preservatives. We avoid
resources with antioxidants, emulsifiers,
stabilisers. We only use resources from tried
and trusted suppliers. We introduce new
management systems – in September 2011
we implemented the BRC standards of safe
food production. To ensure that we produce safe food, we verify very carefully the
quality, hygiene and safety of all the aspects
of production, starting from the raw materials, and ending
with researching the level of clients' satisfaction”.
According to the newest research published by Nielsen
(June-July 2013) concerning the participation on the Polish
market of frozen foods from flour and potatoes, Jawo label,
for the first time, has assumed the leading position with the
result of 9.8% in quantitative terms. Compared to the last year
it is an increase by 2.3%. In qualitative terms, Jawo is also
the leader with shares at the level of 15.1%. As compared to
a similar period in the last year the result improved by 3.2%.
Jawo has gained long-time recognition for the quality of
its products and the style of running business, and the high
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ka Jawo po raz pierwszy „wskoczyła” na fotel lidera z wynikiem
9,8% w ujęciu ilościowym. To w porównaniu z rokiem ubiegłym
wzrost o 2,3%. W ujęciu wartościowym Jawo jest również numerem jeden na rynku z udziałami na poziomie 15,1%. I jest to
wynik lepszy o 3,2% w porównaniu z analogicznym okresem
zeszłego roku.
Firma Jawo od lat jest doceniana za jakość swoich wyrobów i za styl prowadzenia biznesu, a potwierdzeniem wysokich
standardów, panujących w spółce są liczne nagrody i wyróżnienia. Wśród ostatnio przyznanych są: Promotor Częstochowskiej
Gospodarki, puchar od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa za najlepsze inwestycje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013, puchar od ministra
rolnictwa i rozwoju wsi za aktywny udział w promocji Programu „Poznaj Dobrą Żywność" w Polsce i Unii Europejskiej, wyróżnienie prezydenta Miasta Częstochowy za nowoczesność produkcji spożywczej i promocję miasta, Diament Forbesa, godło
Doceń Polskie dla Kartaczy z mięsem oraz znak „Poznaj Dobrą
Żywność” dla uszek z grzybami, naleśników ze szpinakiem, pierogów z serem i truskawkami, placków ziemniaczanych i naleśników z jabłkami. Szczególnie cenny dla firmy jest przyznawany
Uszka z grzybami Uszka with mushrooms.

przez MRiRW znak „Poznaj Dobrą Żywność”, ponieważ jego nadanie świadczy o wysokiej i stabilnej jakości produktów, a takie
właśnie są wyroby firmy Jawo. Aktualny znak PDŻ konsumenci
znajdą na 30 produktach marki Jawo. W Programie „Poznaj Dobrą Żywność” firma Jawo uczestniczy nieprzerwanie od 2006 r.

Naleśniki ze szpinakiem Crepes with spinach.

standards present in the company are evidenced by numerous awards and distinctions. The most recent ones include: Promoter of Częstochowa Economy,
a cup from the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture for the best investments
under the Rural Development
Programme 2007-2013, a cup
from the Minister of Agriculture
and Rural Development for active
participation in promoting the
“Discover Great Food” programme
in Poland and the EU, an honourable mention by the President of
City of Częstochowa for modernity
of food production and city promotion, Forbes’ Diamond, Doceń
Polskie emblem for kartacze with
meat and the mark of “Discover
Great Food” for uszka with mushrooms, crepes with spinach,
dumplings with cottage cheese
and strawberries, potato pancakes
and crepes with apples. The “Discover Great Food” mark granted by
the Ministry of Agriculture and Rural Development is especially valuable for the company, because it
is an evidence of a stable quality
of products, and Jawo’s food is exactly like that. Currently, the
PDŻ mark can be found on 30 Jawo products. Jawo company
participates in the “Discover Great Food” programme since 2006.
Zdjęcia Photos By : Jawo, © Pantherstock/Photogenica
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Eksport rośnie
w miarę jedzenia
Export grows with what it feeds on
Rosjanie kochają nasze jabłka, Niemcy ryby, Brytyjczycy wyroby
z czekolady, a Francuzi chętnie kupują od nas papierosy i wódkę. Na
talerzach na całym świecie coraz częściej pojawiają się polski drób,
wołowina i wieprzowina. To te produkty, a także świeże i przetworzone warzywa i owoce są najbardziej pożądanymi towarami eksportowymi Polski Russians love our apples, Germans cherish our fish, the
British praise our chocolate products, and the French are willing to
buy our cigarettes and vodka. Polish poultry, beef and pork are getting more popular on the plates around the world. These products,
as well as fresh and processed fruit and vegetables are the most
desirable Polish export products.

d

d

Dane z trzech kwartałów 2013 r. pokazują dodatnie
saldo handlu artykułami rolno-spożywczymi na poziomie 4,1 mld EUR. To wzrost o 41% w stosunku do tego
okresu przed rokiem.
Od stycznia do września wartość eksportowanych
artykułów wyniosła 14,4 mld EUR i wzrosła o 12,3%
w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. Ogromna
część eksportu (78,1%) trafiła do krajów UE. W omawianym okresie osiągnął on wartość 11,2 mld EUR (wzrost
o 13,5% w stos. do 2012 r.).
Wartość importu wzrosła z kolei nieznacznie – tylko
o 3,8%, do 10,3 mld EUR. Z tej kwoty 7,1 mld EUR to
import z krajów UE (wzrost o 3,2%). Łącznie bilans handlowy Polski z krajami Wspólnoty w okresie od stycznia
do września wyniósł 4,2 mld EUR (40% więcej niż przed
rokiem).
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Data from the first nine months of 2013 show a positive balance of trade in agri-food products at the level of EUR 4.1 billion.
This is an increase of nearly 41% compared to the same period last
year.
Between January and September, the value of exported goods
amounted to EUR 14.4 billion, which represents an increase of
12.3% as opposed to the same period in 2012. The majority of exports (78.1%) went to the EU Member States. During this period,
they amounted to EUR 11.2 billion (increase of 13.5% compared
to 2012).
However, the value of imports increased slightly – only by 3.8%
– to EUR 10.3 billion, of which EUR 7.1 billion represents imports
from the EU Member States (increase of 3.2%). From January to
September, Polish trade balance with the Member States of the European Community reached EUR 4.2 billion in total (growth of 40%
compared to last year).

producers – exporters
Polskie mięso na talerzu

Polish meat on a plate

Szczegółowe wyliczenia z pierwszych trzech kwartałów
2013 r. pokazują, że Polska wyeksportowała mięso i wyroby
mięsne o wartości ponad 2,8 mld EUR. Było to przede wszystkim mięso drobiowe (770 mln EUR), wołowe (690 mln EUR)
i wieprzowe (647 mln EUR).

Detailed calculations from the first nine months of
2013 reveal that Poland exported meat and meat products worth over EUR 2.8 billion. This was mainly poultry
(EUR 770 million), beef (EUR 690 million) and pork (EUR
647 million).

Wartość sprzedanych wyrobów mleczarskich (bez lodów)
wyniosła z kolei 1,2 mld EUR. Ponad 40% tej kwoty przypadło
na sery i twarogi (505 mln EUR), na mleko i śmietany (zagęszczone i nie zagęszczone) prawie 30% (345 mln EUR), a na serwatkę – 13% (153 mln EUR). Wartość eksportu lodów śmietankowych wyniosła 63 mln EUR.
Wyeksportowane wyroby piekarnicze i cukiernicze osiągnęły z kolei wartość 715 mln EUR, a czekolady i inne wyroby,
zawierające kakao – 665 mln EUR.

However, the value of dairy products (excluding ice
cream) reached EUR 1.2 billion, of which over 40% (EUR 505
million) were cheese and curd, nearly 30% (EUR 345 million) – milk and cream (pure and thickened), and 13% (EUR
153 million) – whey. Exports of ice cream amounted to EUR
63 million.
In turn, exports of bakery and confectionery products
amounted to EUR 715 million; however, exports of chocolate
and other cocoa products reached EUR 665 million.

Po owocach nas poznacie

By our fruit you shall know us

Drugi obok mięsa i produktów mięsnych filar polskiego eksportu to owoce i warzywa (świeże i przetworzone).
W pierwszych dziewięciu miesiącach 2013 r. był on wart ponad
2,1 mld EUR.

In addition to meat and meat products, fruit and vegetables (fresh and processed) are the other pillar of Polish exports. In the first nine months of 2013, it was worth over EUR
2.1 billion.

Aż 370 mln EUR z ogólnej kwoty 1,25 mld EUR, przypadającej na eksport owoców, dały w tym okresie Polsce
jabłka, na których nasz kraj w UE zarabia najwięcej. Bardzo

Apple exports, in which our country is the biggest earner
in the EU, gave Poland as much as EUR 370 million in this period out of EUR 1.25 billion in total from fruit exports. Apple
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popularne okazały się też soki jabłkowe i mrożone owoce,
głównie truskawki.
Ponad 900 mln EUR to wartość wyeksportowanych świeżych i przetworzonych warzyw. Polska czerpie największe w UE
zyski z handlu pieczarkami, a w przypadku ziemniaków i buraków cukrowych zajmuje odpowiednio 2. i 3. miejsce. Wśród
świeżych warzyw popularne są też: cebula, kapusta, kalafior
i marchew. Wśród warzyw przetworzonych dominują mrożone, konserwowane oraz soki warzywne.
Dużą wartość polskiego eksportu stanowią też papierosy
(1,02 mld EUR), a porównywalną daje sprzedaż świeżych i przetworzonych ryb (900 mln EUR).

juice and frozen fruit, mainly strawberries appeared to be also
very popular.
Exports of fresh and processed vegetables amounted to
over EUR 900 million. Poland derives the greatest profits in the
EU from mushroom trade, and takes the 2nd and 3rd place in
potato and sugar beet trade, respectively. Among fresh vegetables, the following are also popular: onion, cabbage, cauliflower and carrot. Processed vegetables are dominated by frozen
and preserved vegetables, as well as vegetable juices.
Cigarettes also constitute the bulk of Polish exports (EUR
1.02 billion); however, the sale of fresh and processed fish (EUR
900 million) is comparable.

Na zachód i na wschód

To the west and to the east

Polska eksportuje najwięcej produktów do Niemiec. Ich
łączna wartość w I-III kwartale 2013 r. przekroczyła 3,2 mld EUR
(17,9% wzrostu w stosunku do 2012 r.), co stanowiło 22,5% całego eksportu.
Niemcy najczęściej sprowadzali wędzone, przetworzone
i zakonserwowane ryby (450 mln EUR), soki owocowe (204 mln
EUR) i mięso drobiowe (184 mln EUR). Poza tym do naszych sąsiadów trafiały wyroby cukiernicze, mrożone owoce, papierosy,
surowe mleko i śmietany, nasiona rzepaku oraz pieczarki.
Towary o wartości 1,1 mld EUR sprzedano z kolei do Wielkiej Brytanii (7,5% całego eksportu). „Wyspiarze” byli odbiorcami
głównie czekolady i wyrobów czekoladowych, mięsa drobiowego i soków owocowych.
Trzecim największym rynkiem zbytu polskich towarów była
w tym okresie Rosja (6,4% wartości eksportu i wydane 919 mln

Poland exports the biggest amount of products to Germany. In the first nine months of 2013, their total value exceeded
EUR 3.2 billion (increase of 17.9% compared to 2012), which accounted for 22,5% of total exports.
Germans mostly imported smoked, processed and preserved fish (EUR 450 million), fruit juices (EUR 204 million) and
poultry (EUR 184 million); however, confectionery products,
frozen fruit, cigarettes, raw milk and cream, as well as rape
seeds and mushrooms also went to our neighbours.
In turn, products worth EUR 1.1 billion were sold to Great
Britain (7.5% of total exports). “Islanders” were mainly consumers of chocolate and chocolate products, as well as poultry and
fruit juices.
In this period, Russia was the third largest market for Polish
products (6.4% of exports worth EUR 919 million). Russians
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EUR). Rosjanie kupowali od nas głównie jabłka, a cały eksport
wzrósł w porównaniu z omawianym okresem 2012 r. aż o 19,8%.
Kolejne miejsca zajęły: Francja (851 mln EUR), Czechy (848
mln EUR), Holandia (784 mln EUR), Włochy (730 mln EUR).
Największy wzrost (o 300%) wartości eksportu odnotowano tymczasem w handlu z Chinami, gdzie powędrowały duże
ilości mięsa wieprzowego. Ten sam czynnik zwiększył eksport
do Japonii, a sprzedaż pszenicy doprowadziła do podwyższenia o 47% eksportu do Arabii Saudyjskiej.

bought from us mainly apples, and total exports increased up
to 19.8% compared to the mentioned period in 2012.
Further places were taken by: France (EUR 851 million), the
Czech Republic (EUR 848 million), the Netherlands (EUR 784
million), Italy (EUR 730 million).
The largest increase (300%) of the value of exports was recorded in trade with China, which imported large amounts of
pork. The same factor increased exports to Japan; however, the
sale of wheat increased exports to Saudi Arabia by 47%.

Wysokie dodatnie saldo

High positive balance

Eksport w sektorze rolno-spożywczym rośnie szybko, import zaś nieznacznie. W okresie od stycznia do września jego
wartość wyniosła 10,3 mld EUR, niespełna 400 mln EUR więcej,
niż w tym samym okresie 2012 r.
Szczegółowe dane z dziewięciu miesięcy 2013 wskazują, że
Polska sprowadziła z krajów UE 68,8% wszystkich artykułów. To
o 0,4% mniej niż rok wcześniej.
Najwyższe dodatnie saldo w handlu rolno-spożywczym
w I-III kwartale 2013 r. Polska uzyskała w obrotach z Niemcami
(+956 mln EUR), Rosją (+859 mln EUR), Wielką Brytanią (+800
mln EUR), Czechami (+520 mln EUR) i Francją (+475 mln EUR).
W przypadku Norwegii, Argentyny i Hiszpanii ujemne saldo
oscylowało wokół 260-430 mln EUR.

In contrast to a slight increase in imports, exports in the
agri-food sector are increasing rapidly. Between January and
September, they amounted to EUR 10.3 billion, nearly EUR 400
million more than during the same period in 2012.
Detailed data from the first nine months of 2013 reveal that
Poland imported from the EU Member States 68.8% of all products, which is 0.4% less than last year.
In this period of 2013, Poland achieved the highest positive
balance in agri-food trade with Germany (EUR +956 million),
Russia (EUR +859 million), Great Britain (EUR +800 million), the
Czech Republic (EUR +520 million) and France (EUR +475 million). In case of Norway, Argentina and Spain, the negative balance fluctuated between EUR 260-430 million.

Tekst By : Adam Sobolewski/MRiRW
Zdjęcia Photos By : © Pantherstock/Photogenica
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Nagroda dla polskiego filmu
o żywności ekologicznej

Award for the Polish movie on organic food
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Film „Żywność ekologiczna gwarancją dobrego
The movie “Organic food as a guarantee of good taste – the flavour
smaku – smaki natury” część I został nagrodzony na 29. of nature” Part I was awarded a prize at the 29th International Film Festival
Międzynarodowym Festiwalu Filmowym AGROFILM AGROFILM 2013. The award ceremony took place at the Animal Production
2013. Ceremonia wręczenia odbyła się w Centrum Ba- Research Centre in Nitra, Slovakia.
dań Produkcji Zwierzęcej
w Nitrze na Słowacji.
Film, promujący polską
żywność ekologiczną, został zrealizowany w ramach
ogólnopolskiej kampanii
informacyjno-promocyjnej
na temat produktów ekologicznych, którą Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi prowadziło w 2012 r.
W ramach kampanii zrealizowano łącznie 15 filmów,
prezentujących walory polskiej, naturalnej żywności,
które w lipcu 2013 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo- Nagrodę za film, promujący polską żywność ekologiczną, odebrał z rąk prof. Marii Bauerovej Dariusz Goszczyński – zastępca dyrektora
Departamentu Promocji i Komunikacji w MRiRW The award for a film promoting Polish organic food was handed out by the professor
ju Wsi zgłosiło do konkursu.
Maria Bauerova to Dariusz Goszczyński – deputy director of the Department of Promotion and Communication at the MARD.
Festiwal AGROFILM jest
organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i RozwoThe movie promoting Polish organic food was produced as part of the
ju Wsi Republiki Słowacji przy współpracy z Centrum Polish nationwide information and promotion campaign about organic
Badań Produkcji Zwierzęcej w Nitrze oraz innych orga- products, conducted by the Ministry of Agriculture and Rural Development
nizacji. Jest to międzynarodowy przegląd filmów do- MARD in 2012. As a part of the campaign fifteen movies presenting the virtyczących rolnictwa i rozwoju wsi. Głównym celem fe- tues of Polish organic food were produced, after which in July 2013 they
stiwalu jest informowanie o najnowszych badaniach were notified to the competition by MARD.
i odkryciach naukowych, podejmowanych działaThe AGROFILM festival is organised by the Ministry of Agriculture and
niach praktycznych w dziedzinie rolnictwa, przemysłu Rural Development of the Slovak Republic in partnership with the Animal
spożywczego, produkcji żywności, a także o proble- Production Research Centre in Nitra and other organisations. It is an internamach obszarów wiejskich i ich mieszkańców, ochrony tional review of videos concerning agriculture and rural development. The
środowiska i zasobów naturalnych.
main aim of the festival is to inform about the recent research and scientific
discoveries, practical measures undertaken in the field of agriculture, food
industry, and food production as well as the struggles of rural areas and their
inhabitants, environmental protection and natural resources.
Tekst By : Małgorzata Książyk/MRiRW

Zdjęcia Photos By : Peter Rafaj/Nitra
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Polskie maszyny do obróbki karpi
Polish machines for carp processing

Od przystąpienia do Unii Europejskiej Polska otrzymała, w ramach programów skierowanych do sektora rybackiego, ponad 5 mld zł. Pieniądze
te miały wyrównać szanse polskiego rybactwa i zbliżyć je do europejskiego poziomu. Większość tych środków powierzono do rozdysponowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Since Poland's
accession to the European Union, the country obtained more than PLN
5 billion under programmes oriented at the fisheries sector. The money
was intended for equalling chances of Polish fisheries and bringing it
closer to the European level. Most of these funds were vested with the
Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture to ensure
appropriate allocation among the applicants.
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Z pieniędzy tych skorzystały wszystkie podmioty związane
ze środowiskiem rybackim. Poczynając od 2004 r., w ramach
programów pomocowych, mocno wspierane były działania
innowacyjne, które miały służyć pozyskiwaniu nowych rynków
zbytu, wpływać na zmianę krajowego modelu konsumpcji produktów rybnych, rozwinąć badania rynkowe, umożliwiające
poznanie oczekiwań konsumentów, a także zintegrować współpracę podmiotów naukowych i przetwórczych.
Badania rynku konsumentów i producentów, prowadzone
przez różne ośrodki naukowe od kilku lat, wskazują na wzrostowy trend w popycie na ryby częściowo przetworzone oraz dążenie do obniżenia kosztów przetwarzania przy jednoczesnym
zwiększeniu przepustowości obróbki.
Jeszcze do niedawna, pomimo postępu technicznego,
głównymi urządzeniami do obróbki karpi były nóż i stół obróbczy. Jednak coraz większe zainteresowanie przetwórców możliwością zmechanizowania poszczególnych etapów obróbki ryb
spowodowało, że w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym (MIR-PIB) podjęto prace badawczorozwojowe nad „Zmechanizowaniem obróbki ryb karpiowatych
do postaci tuszek i płatów z poprzecinanymi ościami". Prace
były finansowane jeszcze z funduszy Sektorowego Programu
Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

The money was distributed among all entities related to the
fisheries environment. As of 2004 the assistance programmes
strongly supported innovative activities, which were aimed to
facilitate seeking new markets, influence the domestic model
of consumption of fish products, develop market research allowing for the identification of consumer expectations, as well
as integrate the cooperation of research entities and processing plants.
Analysis of the consumer and producer markets conducted by various scientific centres for a few years now indicate an
upward trend as regards the demand for partially processed
fish and a drive for limiting the costs of processing while increasing the processing capacity.
Until very recently, despite technological progress, main
tools used for processing carp steel are a knife and processing
table. But growing interest among companies in the possibility
of mechanisation and automation of respective stages of fish
processing has led to a situation, where the National Marine
Fisheries Research Institute (NMFRI) took on research and development works on the ”Mechanised processing of carp fish
into carcasses and fillets with cut bones”. Works were financed
still with the funds of the Sectoral Operational Programme
“Fisheries and Fish Processing 2004-2006”. The National Marine
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Morski Instytut Rybacki podjął także współpracę z Politechniką
Koszalińską, by stworzyć „Kompleksowy system przetwarzania
karpi na nowoczesne produkty spożywcze i paszowe". Projekt
ten uzyskał dofinansowanie z funduszy Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013".
Rezultatem tych prac badawczo-rozwojowych jest opracowanie kilku oryginalnych maszyn do wstępnej obróbki karpi.

Odgławiarka

Fisheries Research Institute (NMFRI) has also commenced cooperation with the Technical University in Koszalin to create
a “Comprehensive system of carp fish processing into food
and feedingstuff products”. The project was co-financed from
the funds of the Operational Programme "Sustainable Development of the Fisheries Sector and Coastal Fishing Areas for
2007-2013".
Those research and development works resulted in the creation of some original machines for pre-processing of carp fish.

Deheading machine
A deheading machine has been developed for the removal
of fish heads. It is a simple machine easy to use. It deheads carp
fish with one arched cut around the gills. The cylindrical knife
applied used in the machine, set directly at the motor roller,
through its modular construction (fixing and blade) does not
require sharpening, but only replacement – if necessary –
with a cheap blade (cutting tape). The machine may also be
equipped with easily exchangeable knives with diameters adjusted to the different sizes of processed fish. The capacity of
the machine amounts to 25 fish per minute.

Pressure gutter

Odgławiarka Deheading machine.

Do odcinania głów karpi zaprojektowano odgławiarkę.
Jest to maszyna prosta w konstrukcji i obsłudze, odgławia karpie cięciem okołoskrzelowym po łuku. Zastosowany w maszynie nóż cylindryczny, osadzony bezpośrednio na wałku silnika, dzięki budowie modułowej (oprawa i ostrze) nie wymaga
ostrzenia, lecz jedynie wymiany, w razie potrzeby, niedrogiego
ostrza – taśmy tnącej. Maszynę można wyposażyć w łatwo
wymienialne noże o średnicach dostosowanych do zakresów
wielkościowych obrabianych ryb. Wydajność odgławiarki to 25
ryb na minutę.

Patroszarka podciśnieniowa
Patroszarka składa się z dwóch modułów, umożliwiających
ich dowolną konfigurację przestrzenną – z modułu obróbczego
i modułu zbiornika na odpady. Nadaje się ona do patroszenia
ryb odgłowionych i nieodgłowionych. W minutę upora się z 25
sztukami.

Dzwonkownica stołowa
Punktem wyjściowym opracowania prostego, a przez to
i niedrogiego urządzenia, które mogłoby być stosowane w niewielkich przetwórniach karpi, w polskich warunkach pracujących okresowo, była analiza użyteczności spotykanych na rynku
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Patroszarka podciśnieniowa Pressure gutter.

The gutter is composed of two modules (processing module and waste container module) allowing for any spatial configuration. It is used for gutting fish. In one minute it guts 25
fish, both de-headed and non-deheaded.

Table fish cutter
The starting point for the simple and therefore cheap
equipment, which could be used in small carp processing
plants, in Polish conditions operating seasonally, was the analysis of the usability of conveyor cutters available at the market.
In such cutters, carcasses are placed in troughs of the conveyor
transporting them to the zone, where the set of knives placed
on a joint roller cuts them into slices of the width reflecting the
distance between the knives. The trials have shown that the
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dzwonkownic przenośnikowych. W dzwonkownicach takich
tuszki układa się w nieckach przenośnika przemieszczającego
je do strefy, w której zestaw, osadzonych na wspólnym wałku
noży, przecina je na dzwonka o szerokości odpowiadającej rozstawowi noży. Przeprowadzone próby wykazały, że otrzymane
w takim urządzeniu dzwonka są zniekształcone. Dla wyeliminowania stwierdzonej niedogodności opracowano koncepcję
dzwonkownicy, w której zamiast cięcia ryby od strony brzusznej
ku grzbietowi lub odwrotnie, zastosowano cięcie ryby wzdłuż jej
płaszczyzny bocznej. Pozwoliło to na całkowite wyeliminowanie
zniekształcania dzwonek. Ponadto, mając na względzie zarówno
koszt, jak i wielkość urządzenia, zastosowano ręczny załadunek
i wyładunek ryb.

slices made in such a machine are distorted. To eliminate the
inconveniences, a concept of a fish cutter has been developed,
where instead of cutting the fish from the bottom (belly) towards the top (back) or opposite, the fish is cut sideways. This
allowed for complete elimination of distortions. Moreover, taking into account both the cost and the size of the equipment,
manual loading and unloading of fish was applied.
Production of safe products from carps and other carp fish
required the introduction of an additional operation to the
processing, consisting in cutting the bones into short, nondetectable pieces. Currently it is possible thanks to the fact
that machines for bone cutting in carcasses, slices and fillets
of carps were developed in the National Marine Fisheries Research Institute.

Bone cutters of carp fish
In 2005-2009 the National Marine Fisheries Research Institute, within the framework of its statutory operations and under
the programme financed by the Agency for Restructuring and
Modernisation of Agriculture, developed 4 different machines
for bone cutting in different forms of pre-processed carp.

Dzwonkownica stołowa Table fish cutter.

Wytworzenie bezpiecznych produktów z karpi i innych ryb
karpiowatych wymaga wprowadzenia do procesów ich przetwarzania dodatkowej operacji, polegającej na przecinaniu ości
na krótkie, niewyczuwalne odcinki. Obecnie jest to możliwe
dzięki opracowaniu w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym maszyn do przecinania ości w tuszkach, płatach i filetach karpi.

Przecinarki ości ryb karpiowatych
W latach 2005-2009 w Morskim Instytucie Rybackim,
w ramach działalności statutowej oraz programu finansowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
opracowano 4 różne maszyny do przecinania ości karpi w różnych, wstępnie przetworzonych postaciach.

Przecinarka ości w tuszkach karpi Bone cutter for deheaded and gutted carps.

Bone cutter for deheaded and gutted carps
The machine is adjusted to cutting bones in deheaded and
gutted carps or just gutted carps . Bones located in the muscle
tissue at both sides of the spine are cut in one move. Spine
and rib bones remain untouched. The capacity of the machine,
depending on the skills of the operator, amounts to 20-35 fish
per minute, loading is simple and safe, and after the procedure
the fish are unloaded automatically.

Przecinarka ości w tuszkach karpi

Bone cutter for carp semi-fillets

Maszyna przystosowana jest do przecinania ości w karpiach
odgłowionych i wypatroszonych bądź tylko wypatroszonych.
Ości, znajdujące się w tkance mięśniowej po obu stronach kręgosłupa, są przecinane w trakcie jednego zabiegu. Kości kręgosłupa i żeber pozostają nienaruszone. Przepustowość maszyny,
w zależności od wprawy operatora, wynosi 20-35 ryb na minutę,

The machine is intended for cutting bones in carp semifillets (fillets with ribs) without damaging the ribs and skin. The
construction of the machine takes assumes that slices are paired
(left and right), while the slice is cut only in sections containing
bones. Machine capacity, adjusted linearly, amounts to 35-40 fillets per minute.
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jej załadunek jest prosty i bezpieczny, a wyładunek ryb po przecięciu ości automatyczny.

Conveyor machine for bone cutting in fillets

Przecinarka ości w płatach karpi

Przenośnikowa maszyna do przecinania ości w filetach Conveyor machine for bone
cutting in fillets.

Przecinarka ości w płatach karpi Bone cutter for carp semi-fillets.

The machine cuts bones in fillets of carps and other carp
fish, but as opposed to the bone cutter for slices, the fillet is cut
at the whole width thereof, without cutting the skin. Machine
capacity amounts to 40-45 fillets per minute.

Maszyna przeznaczona jest do przecinania ości w płatach
karpi bez naruszania żeber i skóry. W jej konstrukcji uwzględniono występowanie płatów parami (lewe i prawe), przy czym płat
nacinany jest tylko w miejscach występowania ości. Przepustowość maszyny, regulowana płynnie, wynosi do 35-40 płatów na
minutę.

Table-based machine for bone cutting
in fillets

Przenośnikowa maszyna do przecinania
ości w filetach
Maszyna przecina ości w filetach karpi i innych ryb karpiowatych, przy czym w odróżnieniu od przecinarki ości w płatach,
filet nacinany jest na całej jego szerokości, bez przecięcia skóry.
Przepustowość maszyny wynosi do 40-45 filetów na minutę.

Stołowa maszyna do przecinania ości w filetach
Uproszczona wersja przenośnikowej maszyny do przecinania ości jest równie funkcjonalna, jak wersja przenośnikowa,
a różnica polega na zastąpieniu taśmy podającej filety do sekcji
ich przecinania, obrotowym bębnem. Pozwoliło to na znaczne
uproszczenie maszyny oraz zmniejszenie jej gabarytów, a co za
tym idzie, obniżenie jej ceny. Przepustowość maszyny wynosi
do 40-45 filetów na minutę.
Maszyny te mogą być stosowane również do innych gatunków ryb należących do rodziny karpiowatych, jak i innych ryb
słodkowodnych o zbliżonych zakresach wielkości. Umożliwiają
one niemal w pełnym zakresie, poza odłuszczaniem i płatowaniem, zmechanizowanie operacji obróbki wstępnej.

Tekst By : Zofia Miłkowska/ARiMR , Andrzej Dowgiałło/MIR-PiB
Zdjęcia Photos By : MIR-PiB
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maszyna do przecinania ości w filetach

Table-based

machine for bone

cutting in fillets.

Simplified version of the conveyor machine for bone cutting
is just as functional as the conveyor version. The difference consists in replacing the conveyor providing the fillets to the cutting section with a rotating drum. This allows for a considerable
simplification of the machine and limitation of its size, which also
translates into lower price. Machine capacity amounts to 40-45
fillets per minute.
These machines may be used also to process other types of
fish belonging to carp family, as well as other freshwater fish of
similar size. They allow for almost complete – apart from de-fattening and slicing – mechanisation of the pre-processing stage.
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Agri-environmental programmes implemented under the Rural
Development Programme for 2007-2013 support the agricultural activity
oriented at protecting the environment and retaining the natural and
cultural values of rural areas. These activities contribute greatly to retaining
biodiversity and climate protection
Photo courtesy of Ministry of Agriculture and Rural Development of the Republic of Poland
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