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Wracamy do tradycji

%Zenon Dani!owski,
prezes zarz$du 

Polskiej Gie#dy Spo!ywczej

&: Praska Gie!da Spo"ywcza zaopatruje
Warszaw' i Mazowsze w artyku!y spo"yw-
cze.
Zenon Dani"owski:Gie!da rozpocz"-
!a dzia!alno#& 19 lat temu i przez ten
czas by!a #wiadkiem, a jednocze#nie
uczestnikiem wielu wydarze( na rynku
spo%ywczym, a ten, jak wiadomo, ulega
ró%nym modom, trendom. Jedne pro-
dukty si" pojawiaj$, inne znikaj$, ale
niektóre pozostaj$ na sta!e.

Odparu lat obserwujemy zwrot Po-
laków w kierunku zdrowej, tak%e trady-
cyjnej %ywno#ci. W Niemczech taka
%ywno#& stanowi ju% oko!o 20 proc.
ogólnej konsumpcji, w Polsce prawie 10
proc. Rynek tego typu %ywno#ci ro#nie
b!yskawicznie, prognozy na najbli%sze
lata s$ obiecuj$ce. Od dziesi"ciu lat pro-
mujemyzdrowe jedzenie i jeste#my
przekonani co do s!uszno#ci tych dzia-
!a(.

Jaka jest rola Praskiej Gie!dy Spo"ywczej
w upowszechnianiu tego typu "ywno#ci?

Budujemy rynek dla tych produk-
tów. Chcemy, %eby %ywno#& tradycyjna
mia!a sta!e miejsce w obrocie na szersz$
skal". Dlatego m.in. dajemy ulgi w czyn-
szu najmu firmom, które wprowadzaj$
takie towary na rynek. Dzi"ki temu,
mam nadziej", b"dzie szansa, %e trafi on
nasto!y wszystkich warszawiaków. Ta-
kie du%e miasta jak stolica mog!yby na-
p"dza& produkcj". Warto podkre#li&, %e

przysz!o#ci tego typu produktów nie
mo%na wi$za& ze sprzeda%$ na baza-
rach, w zajazdach czy na przydro%nych
stoiskach. Powinny by& one w najlep-
szych sklepach w ca!ym kraju. Po-
wszechna dost"pno#& do nich b"dzie
dopiero wtedy, gdy uzyskamy produk-
cj" na tyle du%$, by pozwoli!o to stwo-
rzy& profesjonalny !a(cuch dystrybucji
od producenta do konsumenta.

Kolejnym dzia!aniem gie!dy jest wystawa
Polskie Smaki. Kto j( odwiedza?

Co roku w maju zapraszamy do nas
producentów regionalnych przysma-
ków z ca!ego kraju, którzy maj$ si"
okazj" pozna&, nawi$za& kontakty biz-
nesowe ze sklepami, restauracjami, fir-
mami cateringowymi, pocz"stowa&
swoimi wyrobami. Z roku na rok przy-
je%d%a coraz wi"cej dostawców i klien-
tów, którzy poszukuj$ %ywno#ci do-
brej i zdrowej. A jak wiadomo, tego ty-
pu jedzenie mo%na kupi& tylko w nie-
licznych sklepach. Przyczyn$ tego jest
brak odpowiedniego systemu prze-
p!ywu tych towarów. Mali, regionalni
producenci maj$ problem z dostarcze-
niem swoich wyrobów do sklepów.
Zbyt du%e s$ koszty dowozu i nie op!a-
ca si" to szczególnie ma!ym, rodzin-
nym firmom. Dlatego rol$ PGS jest
tworzenie !a(cucha przep!ywu tej
%ywno#ci. Producent powinien sprze-
dawa& swój towar hurtownikowi, a ten
nast"pnie dostarcza& go do sklepów i
restauracji. Je#li powstanie taki system
dystrybucji, to ceny %ywno#ci trady-
cyjnej b"d$ ni%sze.

Dla ma!ych, cz'sto rodzinnych firm produ-
kuj(cych zdrow( "ywno#) du"y rynek
zbytu by!by szans( na rozwój, tak"e regio-
nalny, na walk' z bezrobociem.

Owszem. Ma!e zak!ady w d!u%szej
perspektywie nie s$ w stanie konkuro-
wa& z masow$ produkcj$. Dlatego sta-
wiaj$ na nisz", tak$ jak ekologia, trady-
cja. Nadziej$ dla nich jest to, %e na te
specja!y b"dzie rós! popyt. Jestem
optymist$, wierz", %e odnios$ sukces.
Przyk!adem mo%e tu by& pewna ko-
bieta, która z Ma!opolski przenios!a si"
do Koby!ki. D!ugo szuka!a pomys!u na
%ycie, na prac". A% w ko(cu na wielkiej
patelni zacz"!a sma%y& konfitury,
zgodnie z receptur$, która od lat by!a
w jej rodzinie. Dzi# jej firma pr"%nie si"

rozwija, wci$% pojawiaj$ si" nowe za-
mówienia.

Jaka jest kondycja firm wytwarzaj(cych
zgodnie z tradycyjn( receptur(?

Najlepiej maj$ si" drobne firmy, któ-
re wcze#niej produkowa!y %ywno#&
masow$, ale obecnie zmieni!y profil i
wytwarzaj$ wyroby tradycyjne. Pozy-
skuj$ receptury, dostawców surowców,
zmieniaj$ technologi". Gorzej jest z go-
spodarstwami rolnymi, rodzinnymi fir-
mami. One potrzebuj$ wiedzy z zakre-
su prowadzenia biznesu, marketingu.
Im te% wychodzimy naprzeciw i organi-
zujemy szkolenia, np. z pozyskiwania
#rodków unijnych. Dzia!a u nas tak%e
Stowarzyszenie Rozwoju Przedsi"bior-
czo#ci i Inicjatyw Lokalnych, które
wspiera mikro i ma!ych przedsi"bior-
ców, prowadz$c doradztwo, szkolenia i
po%yczaj$c pieni$dze na nowe intere-
suj$ce projekty.

Trudna dost'pno#) towarów regionalnych
nie jest jedyn( przeszkod( w ich rozpo-
wszechnianiu. Barier(dla wi'kszo#ci
Polaków jest cena tych smako!yków.
)ywno#& tradycyjna nie mo%e by&

wyprodukowana np. z surowca gene-
tycznie modyfikowanego, z surowca,
który by! hodowany w warunkach ferm
przemys!owych. Klienci musz$ zdawa&
sobie spraw" z tego, %e sk!adniki u%y-
wane do produkcji prawdziwych serów,
ciast, w"dlin s$ naturalne, a to oznacza,
%e kosztuj$ wi"cej ni% %ywno#& hodo-
wana lub uprawiana metodami prze-
mys!owymi. Ponadto wytwarzanie
zgodnie ze starymi recepturami ozna-
cza w g!ównej mierze prac" r"czn$.
Dzi"ki temu jedzenie lepiej smakuje i
jestzdrowsze. Za to trzeba zap!aci&. Na
szcz"#cie coraz wi"cej ludzi przekonuje
si", %e op!aca si" je#& zdrowo.

Czy mieszka$cy poszczególnych regionów
ch'tnie kupuj( lokaln( "ywno#)?

Patriotyzm lokalny nie jest u nas jesz-
cze tak rozwini"ty jak np. w Austrii, gdzie
na ka%dej stacji benzynowej mo%na zna-
le'& dzia! produktu lokalnego. To jest
droga dla naszych przedsi"biorców, ale i
urz"dów marsza!kowskich, które po-
winny bardziej promowa& swój region i
jego tradycje. Dobrym przyk!adem jest
Podlasie, które bardzo si" promuje i s!y-
nie z dobrego jedzenia. Jedn$ z cieka-

wych ofert jest rozwini"ta produkcja se-
rów. Sery koryci(skie s$ bardzo smacz-
ne i znane ju% na rynku warszawskim.

My#l', "e wi'kszo#) z nas nie do ko$ca
wie, co mo"na zje#) w danym regionie. Po-
dró"uj(c po kraju i jadaj(c w restauracjach,
!atwiej zamówi) pizz' ni" lokalny specja!.

Wynika to z naszego nastawienia. By!
taki okres, %e wszystko, co by!o polskie,
tradycyjne, wiejskie, by!o wypierane,
odrzucane. W latach 90. XX wieku zaja-
dali#my si" du(skimi konserwami, któ-
re mia!y kilkuletni okres przydatno#ci
do spo%ycia. Wi"cej by!o w nich chemii
ni% mi"sa. Polacy fascynowali si"
wszystkim, co pochodzi!o z importu. Do
dzi# s$ grupy spo!eczne, które nie do-
strzegaj$ uroku tego co nasze i nie szu-
kaj$ polskich smaków. Kupuj$ to, co le-
%y na pó!ce, do czego przywykli i co jest
tanie, nie staraj$ si" poszukiwa& lep-
szych, zdrowszych produktów. Pocho-
dz" z regionu Bi!goraja, gdzie wypieka-
ny jest pieróg bi!gorajski. My#l", %e nie-
wielu warszawiaków wie, jak on smaku-
je i z czego jestrobiony.

W Polsce modna jest teraz kuchnia #ród-
ziemnomorska. A pan otwiera w czerwcu
restauracj', która b'dzie promowa) pol-
skie smaki.

Mam nadziej", %e Gospoda Polskie
Smaki b"dzie odpowiedzi$ na zapo-
trzebowanie rynku. Chcemy upo-
wszechnia& polsk$ %ywno#& tak%e w ga-
stronomii. W tej dziedzinie jest najwi"-
cej do zrobienia. Na ca!ym #wiecie
wszyscy si"gaj$ do korzeni, wyszukuj$
produkty wywodz$ce si" z ich tradycji,
awPolsce, szczególnie w Warszawie, !a-
twiej zje#& fastfood ni% np. dobre piero-
gi. B"d$c ostatnio w Waszyngtonie, w
jednej z bocznych uliczek widzia!em,
jak sprzedawano na straganie pierogi.
W#wiecie znaj$ nasze kie!basy, pierogi i
wódk". By inne kraje mog!y pozna& na-
sze kulinarne dziedzictwo, nale%a!oby
rozwin$& w Polsce turystyk" kulinarn$,
bardzo popularn$na Zachodzie. Sek-
tor turystyczny powinien mie& w#ród
proponowanych atrakcji w!a#nie
kuchni" regionaln$ i tradycyjn$.

Jakich da$ b'dzie mo"na skosztowa) w re-
stauracji?

Przede wszystkim b"d$ to proste,
zdroweismaczne potrawy kuchni pol-

skiej, np. dobry bigos, wo!owina, drób,
ryby, schabowy oraz pierogi. Zebrali-
#my bardzo du%o receptur, które kiedy#
by!y obecne w kuchniach dworskich, w
przydro%nych karczmach, w chatach
w!o#cia(skich. Poprzez kuchni" chce-
my dotrze& do klienta. Przez lata wspó!-
pracy z producentami dorobili#my si"
wyselekcjonowanej grupy dostawców
produktów z przydomowej zagrody i
zapewniam, %e w gospodzie b"dziemy
u%ywa& najwy%szej jako#ci surowców.

Przed nami szósta edycja Dni Produktu
Tradycyjnego Polskie Smaki. Przyjad( fir-
my z Ma!opolski, Mazowsza, Podlasia. Co
szykuj( dla go#ci?

Ztatarskiej wioski Kruszyniany przy-
jedzie Tatarska Jurta, która przywiezie
m.in. piekarczewnik, którym mieszka(-
cy wioski cz"stowali ksi"cia Karola pod-
czas jego wizyty w Polsce. Piekarczew-
nik to charakterystyczny dla kuchni
bia!ostockiej du%y pieróg nadziewany
mi"sem wo!owym lub g"sim lub poda-
wany na s!odko. Go#ciem specjalnym
b"dzie te% firma Bacówka z Rajbrotu,
któraprodukuje i sprzedaje ekologicz-
ne mi"so i w"dliny, a tak%e konfitury i
przetwory z warzyw. Specjalno#ci$ za-
k!adu s$ w"dliny tradycyjne, m.in. kie!-
basa swoja, pol"dwica Maryny. B"dzie
mo%na kupi& te% naturalne soki, pieczy-
wo bez polepszaczy, przyprawy.

Co jest mocn( stron( gie!dy?
Codziennie zaopatruje si" u nas oko-

!o 3 tysi"cysklepów oraz restauracje i
firmy cateringowe. Jeste#my najwi"k-
szym dostawc$ mi"sa i wyrobów mi"-
snych w Warszawie i okolicach. Stolica
konsumuje dziennie 350 ton mi"sa i je-
go wyrobów. Dostarczamy na ten rynek
oko!o 90 ton. W du%ej mierze s$ to pro-
dukty wielkich firm mi"snych. Zaopa-
trujemy tak%e w mleko, jogurty, jaja
oraz ciasta. Oprócz tego mamy pro-
dukty delikatesowe, napoje, warzywa i
owoce. Zalet$ kupowania u nas jest to,
%e ka%dy nabywca mo%e najpierw
spróbowa& danego wyrobu i dopiero
zdecydowa&, który mu najbardziej od-
powiada. Zalet$ kupowania na rynku
hurtowym jest tak%e mo%liwo#& nego-
cjowania cen, sprzedaj$cy cz"sto daj$
ró%ne upusty, rabaty, by bardziej za-
ch"ci& klienta.

—rozmawia!a Agnieszka Usiarczyk

R
egionem, w którym wci$%
du%$ wag" przywi$zuje si"
do tradycji, jest Ma!opol-
ska. To tu nadal %ywe s$

zwyczaje ludowe, zachowa!y si"
stare odmiany ro#lin i rasy zwie-
rz$t, a %ywno#& wytwarzana jest
tradycyjnymi metodami. Woje-
wództwo ma!opolskie poszukuje
mo%liwo#ci podniesienia warto#ci
tych produktów, które przyczynia-
j$ si" do zwi"kszenia ró%norodno-
#ci oferty kulinarnej i stanowi$
cz"#& bogactwa kulturowego ma-
!opolskich obszarów wiejskich.

Departament *rodowiska i Roz-
woju Wsi Ministerstwa Rolnictwa
zwróci! si" w 2003 r. do wszystkich
ma!opolskich gmin o wype!nienie
formularza tzw. gminnej listy przy-
smaków ma!opolskich, która mia!a
s!u%y& zidentyfikowaniu tradycyj-
nych produktów rolniczych z tere-
nu Ma!opolski, a nast"pnie, w mia-
r" mo%liwo#ci, podj"ciu dzia!a(
promuj$cych te wyroby. Na apel
urz"dników odpowiedzia!o 58
gmin, przedstawiaj$c i opisuj$c 230

pozycji, w tym potrawy i wyroby
regionalne, lokalne odmiany ro#lin
oraz rasy zwierz$t.

Pierwszym wymiernym efek-
tem dzia!a( jest powstanie mapy
przysmaków ma!opolskich. W dal-
szej kolejno#ci urz$d marsza!kow-
ski zamierza – po wcze#niejszym
wy!onieniu z listy konkretnych
propozycji – pomóc w ich rejestra-
cji, certyfikacji, jak równie% szeroko
poj"tej promocji.

Najnowszymi produktami tra-
dycyjnymi z Ma!opolski na li#cie
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi b"d$ ko!acz jurajski, a tak%e
kukie!kalisiecka, wódki zdrowotne
jarz"binka oraz jarz"biak izdeb-
nicki. 13 kwietnia 2010 r. Ma!opol-
ska Rada ds. Produktów Tradycyj-
nych, której przewodzi Wojciech
Kozak, cz!onek Zarz$du Woje-
wództwa Ma!opolskiego, pozytyw-
nie oceni!a wnioski o wpisanie tych
produktów na list". Teraz czekaj$
one na decyzj" ministra rolnictwa i
rozwoju wsi.

Ko!acz jurajski to ciasto dro%-
d%owe na mase!ku i #mietanie, z

dodatkiem bia!ego sera i maku. –
By! pieczony dwa tygodnie przed
weselem. Pami"tam, jak moja ma-
ma rano go wypieka!a, a potem za-
nosi!a na pole, do pracy. Pami"tam
te%, jak moja babcia piek!a. Smako-
wa! tak samo, jak te przez nas ro-
bione – chwali!a Zofia Rydzyk, któ-
ra zg!osi!a ko!acz jurajski do wpisu
na list".

Kukie!ka – bu!ka o kszta!cie ku-
ku!ki ze z!o%onymi skrzyd!ami
(st$d nazwa) – dawniej by!a pieczy-
wem dla ubogich, namiastk$ chle-
ba. I do dzi# zachowa!a wszystkie
swoje cechy z wyj$tkiem tej ostat-
niej. – Ciasto pszenne, nie za twar-
de, nie za mi"kkie, takie, %eby si"
nie klei!o, ale obraca!o mi"dzy pal-
cami – zdradza! sekrety wyrobu
kukie!ek W!adys!aw Kowalik z Pie-
karni Regionalnej w Liszkach. O
kukie!ce #piewamy w kol"dzie „Oj,
malu#ki, malu#ki” („Tam kukie!ki
jada!e#, jada!e# z carnusk$ i mio-
dem/Tu si" jeno zasila&, zasila&
musis samym g!odem”).

Do Listy Produktów Tradycyj-
nych rekomendowane zosta!y tak-

%e wódki zdrowotne: jarz"binka i
jarz"biak izdebnicki. Stowarzysze-
nie Go#ciniec z Lanckorony konty-
nuuje tradycje fabryki arcyksi"cia
Reinera. Cho& oryginalna receptu-
ra zagin"!a, Anastazja Przywara
odkrywa tajemnice tych napojów.
– Wa%ne jest odgoryczenie jarz"bi-
ny i blendowanie, czyli mieszanie
zalewów. Dla smaku dodaje si"
daktyle, figi i rodzynki, a do jarz"-
binki równie% cynamon, go'dziki i
syrop cukrowy – podkre#la Przy-
wara. 

Do tej pory na Li#cie Produktów
Tradycyjnych ministerstwa znala-
z!o si" wiele produktów z Ma!opol-
ski, m.in. oscypek, kie!basa lisiecka,
obwarzanek krakowski, #liwowica
!$cka, %urek po krakowsku, karp
zatorski i sól wielicka.

>W y s t a w c y  z  M a " o p o l s k i
1. Przetwórstwo Rybne Krak-Marfish Jolanta Piekara, Iwa-
nowice – przetwory rybne
2. W!adys!awa i Andrzej Staszel, Dzianisz – serki tradycyj-
ne, oscypki
3. Zak!ad Produkcji i Obrotu Artyku!ami Spo"ywczymi
TARSMAK sp.j. Józef Gondek, Teresa Gondek – majonez,
sosy majonezowe, ketchup, sos pomidorowy
4. Galicyjskie Gospodarstwo Agroturystyczne U Kazika;
Zak!ad Przetwórstwa Spo"ywczego Jad!o Galicyjskie Kazi-
mierz #$tka, Ci%"kowice – wyroby w%dliniarskie, pierogi,
konfitury, grzyby, nalewki, wina
5. Masarnia Krakowska sp. z o.o., Kraków – w%dliny
6. Magdalena Kr%"o!ek-Ryszka, Go!cza – sery góralskie,
bryndza, sery z zio!ami, mas!o
7. Piekarnia B.A. Madej sp.j., Kraków – chleb pr$dnicki,
chleb orkiszowy, podp!omyk
8. Wyrób W%dlin Tradycyjnych Wolarek sp.j., Liszki – w%-
dliny
9. F.P.H.U. Jantop Jan Topór-Orawiec, Ko&cielisko – pierogi
domowe do gotowania i sma"enia
10. Bacówka na Wójci'nie Andrzej Stoch Waka, Ko&cieli-
sko – oscypek, bundz, bryndza, korboc, go!ka, redyko!ka
11. Ma!opolski Smak Szymon Krok, Grybów – w%dliny tra-
dycyjne, sery owcze ekologiczne
12. Restauracja Laguna Maria Olczyk, Gorlice – pierogi,
pierogi z soczewicy, magia piersiowa, schab marynowa-
ny, pol%dwica
marynowana
13. Dom Wesel-
ny Akropol Maria
Olczyk, Gorlice –
pol%dwica gali-
cyjska, g%& ma-
rynowana, kacz-
ka po staropol-
sku, pierogi z
kaszank$

Ma!opolskie przysmaki
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