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rozdział   i      WYroBY Mięsne

Opracowanie ma na celu zbudowanie systemu wspólnych działań instytucji publicz-
nych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz rolników na rzecz zwiększenia 
podaży i popytu jakościowych produktów lokalnych.

Opracowanie zakłada zbudowanie marki lokalnej w  oparciu o  produkty lokalne, 
mieszkańców i konkretne miejsca.

 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa mięsnego w oparciu o partner-
ską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketin-
gu produktów.

Efektem  będzie samofinansujący się Model Produktu Lokalnego , który ma stać się 
ważnym instrumentem zrównoważonego rozwoju  w szczególności słabo rozwiniętych 
obszarów wiejskich.

eleMentY rozWoju produktu lokalnego:
•	 identyfikacja	lokalnych	produktów	związanych	z konkretnymi	obszarami	(regionami	

ich pochodzenia – Geographical Identification – GI),
•	 kwalifikacja	produktów	lokalnych	do	marki	lokalnej	na	podstawie	wypracowanego	

Kodeksu Postępowania,
•	 wykorzystanie	marki	 lokalnej	do	promocji,	marketingu	 i  sprzedaży	 lokalnych	pro-

duktów przetwórstwa mięsnego,
•	 inwestowanie	wypracowanych	przychodów	w rozwój	zrównoważony	regionów	po-

chodzenia.
•	 Wypracowanie	Modelu	Produktu	Lokalnego		jako	narzędzia	rozwoju	lokalnej	przed-

siębiorczości i  przetwórstwa produktów rolnych pochodzenia mięsnego w  powią-
zaniu ze wzrostem podaży i popytu na produkty lokalne, które pochodzą ze słabo 
rozwiniętych obszarów.  W  regionie , przy współpracy rolników i innych lokalnych 
liderów powinien zostać uruchomiony  Inkubator Kuchenny, mający na celu wspar-
cie rolników w kreowaniu i produkowaniu jakościowych lokalnych produktów żyw-
nościowych i zbudowaniu na ich podstawie marki lokalnej;

•	 Utworzenie	Centrum	Edukacji	Ekonomicznej	(CEE),	które	wspierać	będzie	przedsię-
biorczość lokalną i przetwórstwo produktów rolnych, poprzez wypracowanie i wdro-
żenie	 Modelu	 Lokalnego	 Produktu	 .	 CEE	 powinno	 pracować	 nad	 doskonaleniem	
funkcjonowania Modelu, aby ułatwić wymianę doświadczeń z  zakresu kreowania 
i rozwoju produkcji, promocji, marketingu i sprzedaży lokalnych produktów pocho-
dzenia mięsnego za pomocą marek lokalnych, zbudowanych w oparciu o wartości 
związane z regionem pochodzenia. 

•	 Utworzenie	Centrum	Marki	Lokalnej	(CML),	które	wykreuje	system	certyfikacji,	mar-
ketingu i sprzedaży produktów lokalnych   na bazie marek lokalnych, których war-
tość będzie budowana w oparciu o wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe 
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regionów pochodzenia produktów lokalnych. System certyfikacji jakości produktów 
lokalnych oraz marek lokalnych będzie służył jako podstawa do uruchomienia zinte-
growanego systemu ich promocji, marketingu i sprzedaży. 

produkt lokalnY i Marka lokalna?
Produkt lokalny to wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy danego re-

gionu. Wyróżnia się on między innymi tym, że jest przyjazny dla środowiska, opiera się 
na lokalnie dostępnych surowcach i posiada certyfikat atestujący jego autentyczność 
i  jakość. Innymi słowy jest to produkt wytworzony przez rolników i  przetwórców na 
bazie lokalnego surowca i lokalnej tradycji.  

Jakość produktów lokalnych utożsamiana jest z konkretnym regionem geograficz-
nym, w którym są produkowane, i dzięki któremu, z biegiem lat, budują reputację zwią-
zaną z  ich „regionem pochodzenia”. Wartość poszczególnych produktów na rynkach 
poza lokalnych buduje się poprzez kreowanie i propagowanie silnych relacji pomiędzy 
produktem a ludźmi i wartościami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi regio-
nu ich pochodzenia. 

 Produkty lokalne powinny być atestowane co do ich jakości i bezpieczeństwa ist-
niejącymi systemami certyfikacji i wymogów dopuszczania ich do obrotu handlowego.

Produkty lokalne z danego regionu wchodzą  w skład marek lokalnych. Siła marki 
lokalnej leży w produktach pod nią sprzedawanych oraz w regionie, z którym jest zwią-
zana. To mieszkańcy danego regionu ustalają zasady, według których produkt lokalny 
może być zaliczony do asortymentu marki lokalnej, marka jest ich dziełem, to dzięki ich 
energii i zaangażowaniu nabiera autentyczności i siły przebicia.  

Marka lokalna jest narzędziem służącym równocześnie do kreowania i zwiększania 
produkcji jakościowych produktów lokalnych w regionie ich pochodzenia oraz do za-
pewniania jakości jako podstawy ich  promocji, marketingu i sprzedaży. Marka lokalna 
zapewnia również, że przychody ze sprzedaży są inwestowane w region pochodzenia, 
przyczyniając się do jego rozwoju zrównoważonego.

lokalne sMaki oBszaru ego
 Wyroby   produkowane bez żadnych dodat-

ków chemicznych i  wędzone w  wędzarniach 
naturalnych, opalanych drzewem odpowied-
niego gatunku i  jakości. Wyroby są ekologicz-
ne, gwarantują jedyny w swoim rodzaju smak 
i zapach.

kiełBasY
Kiełbasa Polska. Tradycyjna, wyrabiana ze 

średnio rozdrobnionych kawałków mięsa wie-
przowego i wołowego. Wędzona, a następnie 



pieczona w tradycyjnych wędzarniach dymem z drzewa bukowego i olchowego o wy-
sokiej temperaturze.  Receptura używana jest od wielu pokoleń. Stosowanie wyselek-
cjonowanych przypraw nadaje tej wędlinie walory tradycyjnej, wędzonej kiełbasy swoj-
skiej.

Tradycyjna Polska kiełbasa z galaretką, wytworzona ze średnio rozdrobnionych ka-
wałków mięsa wieprzowego i  wołowego, wędzona, pieczona, w  osłonce naturalnej. 
Kiełbasa charakteryzuje się niepowtarzalnym smakiem kiełbasy swojskiej, w miarę sło-
ny, wyczuwalny silny zapach wędzenia, przypraw. Dodatkowym atutem jest galaretka 
znajdująca się w zakolach pęt kiełbasy, co powoduje, że uzyskany smak, aromat tego 
wyrobu jest wyjątkowy i niezapomniany. Receptura oparta jest na tradycji, która była 
przekazywana od wielu pokoleń.

 Kiełbasa Turysty wyprodukowana jest ze starannie wyselekcjonowanych kawałków 
szynki oraz schabu. Specjalna technika naturalnego wędzenia nadaje jej lśniącą, ciem-
nobrązową barwę.

Odznacza się doskonałym smakiem i  zapachem. Dominuje smak doprawionego 
mięsa wieprzowego z delikatnie wyczuwalną nutą pieprzu, aromatem czosnku i zazna-
czoną obecnością soli. Zapach jest swoisty dla kiełbasy wieprzowej.

 Kiełbasa Drobiowa wyśmienita kiełbasa zrobiona z najlepszej jakości mięsa z indyka 
i kurczaka, doprawiona unikalną mieszanką przypraw naturalnych. Specjalna, staropol-
ska technika wędzenia nadaje jej piękny i lśniący kolor oraz znakomity zapach.

Kiełbasa Gołdapska  wieprzowa, średnio rozdrobniona. Do produkcji tej kiełbasy 
użyte jest mięso najwyższej jakośći z niewielką ilością przypraw naturalnych w odpo-
wiedniej kompozycji. Kiełbasa ta ma swoich wielu zwolenników, o wysublimowanych 
podniebieniach, pamiętających smak dawnej kiełbasy. 

Wędzonki
Szynka Wiejska Wędzona. Szyn-

ka wieprzowa, zrobiona z  całych 
mięśni szynki, marynowana, wę-
dzona w tradycyjny, polski sposób. 
Delikatna i  krucha, ma doskonały 
smak i  wyczuwalny aromat wę-
dzenia. Długo wędzona dwoma 
rodzajami drzewa, co nadaje jej 
niespotykany smak i aromat.

Polędwica Sopocka Wędzona. 
Polędwica surowa, marynowana, 
wędzona według staropolskiej re-
ceptury. Schab uzyskany z najlep-
szych, polskich półtusz. Jest kru-
cha i  miękka, ma delikatny smak, 
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który zachwyci każdego klienta.
Boczek Wędzony. Wędzonka wieprzowa, uzyskana z najlepszej jakości polskich pół-

tusz, boczek wędzony dymem olchowo – bukowym co daje aromatyczny i niepowta-
rzalny smak naszego produktu.

Baleron Wędzony Tradycyjny. Karczek wieprzowy, marynowany, wędzony według tra-
dycyjnej, polskiej receptury. Krucha i miękka konsystencja sprawia, że smak wędzonki 
jest wyśmienity i niepowtarzalny.

WYroBY Wędliniarskie
Kiszka Wiejska. Wyprodukowana według własnego przepisu-podroby, mięso z głów, 

mięso wieprzowe. Znakomicie dobrana mieszanka przypraw oraz kasza jęczmienna 
tworzą smak, który długo się pamięta. Produkt ten stał się jednym ze znaków firmo-
wych , bo smakoszy tej kiszki mamy w całej Polsce, a nawet poza granicami naszego 
kraju. Dostępność do świeżych składników tego wyrobu pochodzących  i kompozycja 
przypraw sprawia, że efekt jest tak znakomity!

Pasztetowa Tradycyjna. Wędlina podrobowa w  naturalnym jelicie, parzona. Niesa-
mowity i niezapomniany smak domowego pasztetu.

Salceson Gospodarza.  Wędlina podrobowa w naturalnym jelicie ( żołądek) parzona. 
Niesamowity i niezapomniany smak głowizny z przyprawami.

Salceson Pieczony. Wędlina podrobowa w  naturalnym jelicie ( żołądek) pieczona. 
Niesamowity i  niezapomniany smak głowizny z  przyprawami połączony z  smakiem 
mięsa pieczonego.

nowe normy w produkcji wędzonych wędlin
Opublikowano 06/02/2014 
źródło: minrol.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wędzenie będzie nadal dozwolone. Będzie 
prowadzone jak dotychczas, jako normalna tech-
nologia w przetwórstwie żywności – przypomniał 
minister rolnictwa podczas  konferencji prasowej 
w dniu 05.02.2014 r., zorganizowanej po rozmo-
wach z przedstawicielami producentów w sprawie 
nowych norm dotyczących wędzenia. W spotkaniu 
uczestniczyli również podsekretarz stanu w mini-
sterstwie zdrowia Aleksander Sopliński oraz dyrek-
tor Państwowego Instytutu w Puławach Krzysztof 
Niemczuk. Zarówno wiceminister zdrowia jak 
i minister Kalemba podkreślili, że polska żywność 
jest zdrowa i bezpieczna. Dzisiejsze spotkanie było 

wyrazem troski o zachowanie tego stanu i dostoso-
wanie polskiej produkcji do zmieniających się we 
wrześniu br. unijnych norm dotyczących zmniejsze-
nia dopuszczalnej zawartości benzo-α-pirenu z 5 
mikrogramów na 1000 g do 2 mikrogramów w 1000 
g gotowego produktu.  Pojawiające się wątpliwości 
wynikają z tego, iż na etapie rozpoczęcia konsultacji 
dotyczących rozporządzenia, czyli od 2005 zabrakło 
merytorycznej dyskusji – powiedział minister Stani-
sław Kalemba i dodał, że dzisiejsze rozmowy poka-
zały dobrą wolę rozwiązania problemu.

– Polska kiełbasa, szynki i inne produkty wędzo-
ne nie mają sobie równych. Są doceniane na całym 
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rozdział ii  Moja firMa

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na 
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej

SpółkI

FORMY PRAWNO-ORGANIZACYJNE
PRZEDSIĘBIORSTW

Spółki prawa handlowego Spółki cywilne

kapitałowe Osobowe

Ograniczoną 
odpowiedzialnością

Jawne

Akcyjne

komandytowe

komandytowo-akcyjne

partnerskie
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świecie. Z dotychczasowej oceny wynika, iż już dziś 
około 90% zakładów spełnia podwyższone nor-
my– powiedział minister rolnictwa i poinformował, 
że w marcu zostanie przeprowadzonych około 200 
badań monitoringowych przez Inspekcję Weteryna-
ryjną. Zakłady produkcyjne zlecą badania wędzo-
nek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozwoli 
to ocenić skalę problemu i określić w ilu zakładach 
procesy produkcji wymagają zmian. Minister poin-
formował, że wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili 
się, iż konieczne jest przyspieszenie niezbędnych 
badań. Profesor Niemczuk podkreślił, że stosowa-

nie przez producentów prawidłowej technologii 
wędzenia pozwoli na spełnianie nowych, unijnych 
norm i zapewnia bezpieczeństwo konsumentom. 
Ważnym elementem, który pomoże w rozwiązaniu 
problemów związanych z wędzeniem będą szko-
lenia prowadzone przez radomski oddział Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Uczestniczący 
w spotkaniu producenci wyrazili zainteresowanie 
szkoleniami, które dotyczyć będą prawidłowej tech-
nologii wędzenia i nowych wymagań. Pozwoli to na 
maksymalne dostosowanie się do wprowadzanych 
we wrześniu norm.
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podział zakładóW produkującYch na Małą skalę
– Sprzedaż bezpośrednia – produkty pierwotne,
– Zakłady prowadzące działalność Marginalną, Lokalną i Ograniczoną (MLO),
– Zakłady o małej zdolności produkcyjnej
– Zakłady wytwarzające żywność tradycyjną
definicja działalności „Marginalnej, lokalnej i  ograniczonej” (Mlo) zawarta 

w art. 1 ust. 5 lit. b (ii) rozporządzenia (We) nr 853/2004:
Są to zakłady detaliczne prowadzące produkcję i sprzedające produkty konsumentom 

końcowym oraz prowadzące dostawy części swojej produkcji wyłącznie do innych zakła-
dów detalicznych zaopatrujących konsumentów końcowych. Brak możliwości prowadze-
nia dostaw do zakładów produkcyjnych.

podstaWY praWne
Nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i  ograniczonej z  dnia 8 czerw-
ca2010 r. Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach 
pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.3)) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) szczegółowe warunki pozwalające na uznanie działalności za działalność margi-

nalną, lokalną i ograniczoną, w tym zakres i obszar produkcji, a także wielkość dostaw 
produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny 
z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego; 

2) wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu dzia-
łalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. 

§ 2. Działalność, o  której mowa w  art. 1 ust. 5 lit. b (ii) rozporządzenia (WE) nr 
853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego 
szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwie-
rzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004”, uznaje 
się za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, jeżeli: 

1) zakład prowadzi: 
a) rozbiór świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, 

drobiowego lub zajęczaków lub 
b) rozbiór świeżego mięsa zwierząt łownych, lub c) rozbiór świeżego mięsa zwierząt 

dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, lub 
d) produkcję mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, lub 
e) produkcję produktów mięsnych, w tym gotowych posiłków (potraw) wyproduko-

wanych z mięsa, lub 
f ) produkcję obrobionych lub przetworzonych produktów rybołówstwa, lub 
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g) produkcję produktów mlecznych wyprodukowanych z mleka pozyskanego w go-
spodarstwie produkcji mleka w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 853/2004 lub 
w gospodarstwie rolnym, w którym jest prowadzona działalność w zakresie produkcji 
mleka surowego lub surowej śmietany, przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej; 

2) zakład prowadzi sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego określonych 
w pkt 1 konsumentowi końcowemu oraz dostawy tych produktów do innych zakładów 
prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego; 

3) dostawy, o których mowa w pkt 2, nie przekraczają wagowo: 
a) tony tygodniowo - w przypadku świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, bara-

niego, koziego, końskiego lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mię-
snych lub mięsa mielonego, 

b) 0,5 tony tygodniowo - w przypadku świeżego mięsa drobiowego lub zajęczaków, 
lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego, 

c) 1,5 tony tygodniowo - w przypadku produktów mięsnych, 
d) 0,5 tony miesięcznie - w przypadku świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywa-

nych w warunkach fermowych lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów 
mięsnych lub mięsa mielonego, 

e) 0,5 tony miesięcznie - w przypadku świeżego mięsa zwierząt łownych odstrzelo-
nych zgodnie z przepisami prawa łowieckiego lub produkowanych z tego mięsa suro-
wych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego, 

f ) 0,15 tony tygodniowo - w przypadku produktów rybołówstwa, 
g) 0,3 tony tygodniowo - w przypadku produktów mlecznych; 
4) miejsca produkcji lub miejsca sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego, 

o których mowa w pkt 1, oraz zakłady prowadzące handel detaliczny z przeznaczeniem 
dla konsumenta końcowego, do których następuje dostawa, znajdują się na obszarze 
jednego województwa lub na obszarze sąsiadujących z tym województwem powiatów 
położonych na obszarach innych województw. 

§ 3. Świeże mięso przeznaczone do rozbioru lub produkcji surowych wyrobów mię-
snych, mięsa mielonego, produktów mięsnych, a  także surowe mleko oraz produkty 
rybołówstwa przeznaczone do obróbki lub przetwarzania, w ramach działalności mar-
ginalnej, lokalnej i ograniczonej powinny w przypadku: 

1) świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego oraz końskiego, być 
pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni; 

2) świeżego mięsa drobiowego lub zajęczaków, byd pozyskane ze zwierząt pod-
danych ubojowi w: a) rzeźni albo b) gospodarstwie - w sposób określony w rozporzą-
dzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji II w rozdziale VI oraz poddanych badaniu 
poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii w sposób określony w rozporzą-
dzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w od-
niesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez 
ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 



specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 854/2004”, w za-
łączniku I w sekcji IV w rozdziale V w części B lub w rozdziale VI; 

3) świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, być 
pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w: a) rzeźni albo b) gospodarstwie - w spo-
sób określony w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji III oraz podda-
nych badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii w sposób określo-
ny w rozporządzeniu nr 854/2004 w załączniku I w sekcji IV w rozdziale VII w części B;  

4) świeżego mięsa zwierząt łownych, być pozyskane ze zwierząt łownych, których 
tusze zostały poddane: a) w sposób określony w rozporządzeniu nr 853/2004 w załącz-
niku III w sekcji IV w rozdziale II i III: 

a) oględzinom przez osobę przeszkoloną zgodnie z  przepisami rozporządzenia nr 
853/2004, -wytrzebieniu na łowisku - gdy jest to gruba zwierzyna łowna, 

b) badaniu przez urzędowego lekarza weterynarii w sposób określony w rozporzą-
dzeniu nr 854/2004 w załączniku I w sekcji IV w rozdziale VIII; 

5) produktów rybołówstwa, spełniać wymagania określone w: 
a) rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji VIII w rozdziale III w części 

A i D i w rozdziale IV i V, 
b) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiają-

cym środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporzą-
dzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządze-
nia (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiającym odstępstwa od rozporzą-
dzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 
854/2004 (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 27, z późn. zm.) w załączniku II; 

6) surowego mleka, spełniać wymagania określone w rozporządzeniu nr 853/2004 
w załączniku III w sekcji IX w rozdziale I. § 4. Jeżeli zakład prowadzi więcej niż jeden 
z rodzajów działalności, o których mowa w § 2 pkt 1, suma wielkości dostaw wszystkich 
rodzajów produktów określonych w § 2 pkt 3, nie może przekroczyć najwyższego limitu 
przewidzianego dla jednego z rodzajów produktów produkowanych w tym zakładzie. 

dostawy bezpośrednie żywności pochodzenia roślinnego 
Art. 63 ust.2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz. U. nr 171, poz.1225) wprowadza obowiązek rejestracji producentów rolnych i sa-
downików, którzy są dostawcami bezpośrednimi – czyli producentów małych ilości 
żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedawanej konsumen-
towi finalnemu tj. osobom fizycznym – indywidualnym, np. na targowiskach, placach 
targowych, w bramach własnych gospodarstw rolnych, handlu obwoźnym, jak również 
lokalnym sklepom i  zakładom gastronomicznym (restauracje, bary, stołówki szkolne 
i inne). Działalność w ramach dostaw bezpośrednich powinna spełniać łącznie nastę-
pujące warunki: 

1) nie może to być działalność, w rozumieniu działalności gospodarczej, w syste-
mie pośrednictwa i dalszej odsprzedaży. Działalność ta może odbywać się bezpo-
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średnio pomiędzy producentem surowców, czyli płodów rolnych i: 
a) konsumentem finalnym, albo produkcji oraz rodzaj produktów pochodzenia ro-

ślinnego) wraz z dołączonym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarstw rol-
nych;   

2. Wpis do rejestru zakładów następuje na podstawie złożonego przez producenta 
prowadzącego działalność w zakresie dostaw bezpośrednich wniosku, natomiast Pań-
stwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru za-
kładów prowadzących sprzedaż bezpośrednią ; 

3. Dodatkowo każdy podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowa-
nia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o każdym przypadku zmiany 
działalności, celem dokonania zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej 
kontroli żywności. 

b) lokalnym sklepem detalicznym lub lokalną restauracją, nie w celu dalszej odsprze-
daży innemu podmiotowi gospodarczemu, lecz w celu zaopatrzenia konsumentów fi-
nalnych.

 2) działalność ta ma dotyczyć małych ilości surowców, czyli takich, które dostaw-
ca może wyprodukować we własnym gospodarstwie, a więc pochodzących z własnych 
upraw lub hodowli.

 3) działalność w ramach dostaw bezpośrednich dotyczy wyłącznie surowców, 
czyli żywności nieprzetworzonej i swym zakresem obejmuje: 

- produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, takie jak: zboża, owoce, 
warzywa, zioła, grzyby, 

- produkty uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli produ-
centów produkcji pierwotnej, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej 
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

- pozostałe surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa le-
śnego. 

- środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców w postaci kiszonej lub 
suszonej. 

Dostawy bezpośrednie nie dotyczą produktów pierwotnych wprowadzanych do ob-
rotu przez zakład podmiotu działającego na rynku w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (ustawa 
z  dnia 2 lipca 2004r.o  swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807 
z późniejszymi zmianami). 

W  ramach dostaw bezpośrednich dopuszcza się stosowanie takich czynności jak, 
np. mycie warzyw, usuwanie liści; suszenie zbóż; zabijanie, wykrwawianie, patroszenie, 
usuwanie płetw, schładzanie i pakowanie ryb. Natomiast takie czynności jak na przy-
kład: obieranie ziemniaków; krojenie marchewek; pakowanie sałaty w woreczki; stoso-
wanie gazów konserwujących -nie mogą być zaliczone do czynności wykonywanych 
w ramach produkcji pierwotnej ani za operacje związane z produkcją pierwotną. Dzia-
łania te muszą spełniać odpowiednie wymagania określone w załączniku II do rozpo-
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rządzenia nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych. Na podstawie art. 68 
ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zostało wydane rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z  dnia 6 czerwca 2007r. w  sprawie dostaw bezpośrednich środków 
spożywczych, które obowiązuje od dnia 12 lipca 2007r. 

Rozporządzenie to określa zakres działalności prowadzonej w ramach dostaw bez-
pośrednich środków spożywczych, w tym wielkość i obszar dostaw bezpośrednich oraz 
szczegółowe wymagania higieniczne dla działalności prowadzonej wramach dostaw 
bezpośrednich żywności. 

zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawnymi działalność w  ramach do-
staw bezpośrednich wymaga rejestracji. W  związku z  tym producent zobowią-
zany jest: 

Co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia prowadzenia tej działalności złożyć do 
właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego wniosek o  wpis do rejestru zakładów (podając zakres i  wielkość 
produkcji).

procedura rejestracji zakładóW
Podmiot prowadzący działalność rejestrowaną zgodnie z art. 20 ustawy oraz art. 6 

ust.	2	rozporządzenia	(WE)	852/2004,	za	wyjątkiem	zakładów	opisanych	w literze	C	pkt.	
4 i 7-9 sporządza projekt technologiczny zakładu w zakresie przewidzianym w Rozpo-
rządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2007 r. (Dz. U. z2007 
r. Nr 204, poz. 1477) i przesyła go wraz z wnioskiem o wpis do rejestru PLW

Do wniosku załącza się informacje dotyczące zakresu, wielkości produkcji oraz rodza-
ju produktów, które mają być produkowane w zakładzie.

Projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność marginal-
na, lokalna i ograniczona powinien składać się z części opisowej oraz części graficznej. 

część opisowa projektu technologicznego powinna zawierać:
–  określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz przezna-

czenia produktów pochodzenia zwierzęcego,
–  szczegółowy opis procesów produkcyjnych w zakładzie,
– wykaz pomieszczeń zakładu z  uwzględnieniem ich przeznaczenia, powierzchni, 

wymaganej wysokości oraz sposobu wykończenia posadzek ,ścian i sufitów,
– wykaz maszyn, urządzeń, instalacji oraz narzędzi przeznaczonych do produkcji,

część graficzna projektu technologicznego powinna przedstawiać:
-  rzuty poziome kondygnacji zakładu, z zaznaczeniem pomieszczeń i wyróżnieniem 

stref o różnym stopniu ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego,
-  rzuty poziome kondygnacji zakładu, z zaznaczeniem pomieszczeń i wyróżnieniem 

stref,
-  miejsca, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, stanowiska pracy, 

lokalizację maszyn, instalacji i urządzeń produkcyjnych, od przyjęcia surowców do 
wysyłki produktów.
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rozdział iii     opłacalność przedsięWzięcia

analiza sWot
W  zaprezentowanej macierzy SWOT zebrano najbardziej wyraziste zagadnienia . 

Zgodnie z metodyką w analizie SWOT ujęto zdarzenia i zjawiska o wyraźnym „zabar-
wieniu”, czyli ewidentnie silne i  słabe strony analizowanego środowiska oraz szanse 
i zagrożenia o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia i sile oddziaływania. Pomi-
nięto natomiast zjawiska niewyraziste, w umiarkowany sposób mające wpływ na roz-
wój. Na tej podstawie można ustalić listę zagrożeń i sposobów zapobiegania im, a tak-
że sformułować cele strategii ich osiągnięcia.

silne strony
1. Doświadczenie i  skuteczność osób działających w  lokalnych organizacjach we 

współpracy z samorządami i ludnością.
2. Dotychczasowe, duże zaangażowanie samorządów lokalnych w promocję przed-

sięwzięcia organizacji szlaków turystycznych produktów lokalnych Zaufanie lud-
ności do najtańszych i wydajnych form komunikacji (prasa lokalna, Internet).

3. Długa lista walorów kulturowych obszaru, interesujące obiekty architektury i infra-
struktury oraz obiekty bazy turystycznej, a także istniejąca sieć wiosek tematycz-
nych. 

4. Wysoka ocena wśród społeczności lokalnej atrakcyjności szlaków wodnych i lądo-
wych (pieszych i rowerowych).

5. Ciekawe,	chociaż	nieliczne,	produkty	lokalne	(dominują	kartacze,	sękacze,	ale	jest	
wino i nalewka, potrawy rybne, wędliny regionalne, etc.). 

6. Duże emocjonalne zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz promocji ob-
szaru jako miejsca atrakcji kulinarnej i turystycznej. 

słabe strony
1. Osoby o niskich kwalifikacjach i wykształceniu, zamieszkujące peryferyjnie położo-

ne miejscowościach mają utrudniony dostęp do Internetu i nie akceptują jego jako 
kanału komunikacji.

2. „Krótka” lista atrakcji związanych z  aktywnością mieszkańców (lokalne potrawy, 
folklor, produkty regionalne itp.).

3. Krótka lista potencjalnych wykonawców produktów lokalnych.

szanse
1. Konsumpcyjny sposób życia współczesnej młodzieży (potencjalny adresat oferty 

turystycznej) – kobiety i młodzież to najwyżej akceptowane w regionie grupy spo-
łeczne.

2. Działania Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie ukierunkowane na dalsze wyko-
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rzystanie sukcesu promocyjnego Mazur w  konkursie „7 wonders ”poszerzonego 
o produkty lokalne na terenie obszaru EGO-Ełk, Gołdap, Olecko.

3. Realizacja strategii powiatów ełckiego i oleckiego opartych na wizji rozwoju „zielo-
nej turystyki”.

4. Szlak Wielkich Jezior Mazurskich – wykorzystanie produktów lokalnych w  tym 
przede wszystkim chleba.

5. Kontynuacja sprawnego korzystania z funduszy i grantów pomocowych.
6. Dalszy pomyślny rozwój współpracy pomiędzy samorządami i organizacjami poza-

rządowymi.

zagrożenia
1. Promocja Wielkich Jezior Mazurskich może przyćmić okoliczne atrakcje.
2. Ludność subregionu EGO deklaruje, pomimo dobrych przykładów, niski poziom 

pielęgnacji lokalnych potraw, produktów w tym chleba i produktów piekarnictwa.
3. Brak szybkich efektów rozwoju produktu lokalnego w tym piekarnictwa może znie-

chęcić mieszkańców do współpracy i wysiłku.
4. Pomimo wysokiej samooceny wypowiedzi sugerują, że baza turystyczna (szcze-

gólnie nad wodą) wydaje się uboga i słabej jakości, co może nawet po pierwszych 
sukcesach zniechęcić do uczestniczenia w imprezach, a nieliczni wskazywani wy-
konawcy mogą okazać się niedostatecznie kompetentni dla rozwoju usług kulinar-
nych imprez w regionie.

analiza zagrożeń i MożliWości 
przeciWdziałania tYM zagrożenioM
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lp. zagrożenie
Możliwy sposób przeciwdziałania 
(zapobiegania zanim się ujawnią)

1. Promocja Wielkich Jezior 
Mazurskich może przyćmić 
okoliczne atrakcje.

1. Współpraca z organizatorami promocji Wielkich 
Jezior Mazurskich

2. Komunikat własnej promocji nawiązujący do 
Wielkich Jezior i sposobu ich promowania.

3. Szukanie odmienności, które mogą turyście 
sugerować zupełnie inne atrakcje.

2. Ludność subregionu EGO 
deklaruje, pomimo dobrych 
przykładów, niski poziom 
pielęgnacji  lokalnych potraw, 
produktów w tym chleba i 
produktów piekarnictwa.

1. Programy lokalne rozwijające zainteresowania 
oraz szkolące z programu wiosek tematycznych i 
przedsiębiorczości we współpracy z samorządem, 
NGO, szkołami itp.
2. Powołanie (lub rozwój istniejących) instytucji/ 
fundacji/akademii folkloru lokalnego (jednej lub 
wielu)
3. Powołanie partnerstwa obejmującego wszystkie 
wiodące instytucje i 



rozdział iV 
sYsteMY jakości – uWarunkoWania praWne

polski sYsteM jakości żYWności
certyfikat „ jakość tradycja” 
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw 

RP opracowała, na wzór systemów europejskich, pierwszy krajowy system wyróżniania 
i kontroli żywności wysokiej jakości „Jakość Tradycja”. Decyzją z dnia 12 czerwca 2007 
roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał system „Jakość Tradycja” za krajowy system 
jakości żywności. Został on notyfikowany przez Komisję Europejską a jego posiadacze 
mogą korzystać ze wsparcia w  ramach PROW 2007-2013. System służy wyróżnianiu 
produktów żywnościowych wysokiej jakości z  uwzględnieniem produktów tradycyj-
nych. Główne założenia systemu: 
•	 jakość produktu. Przyjmowane są wyłącznie produkty posiadające szczególną ja-

kość, reputację lub inne cechy odróżniające je od innych należących do tej samej ka-
tegorii .Producent deklaruje zachowanie wyższych standardów produkcyjnych lub 
wyjątkowych cech produktów. Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w systemie 
produkt podlega szczegółowej weryfikacji zgodnie z Regulaminem Znaku 

•	 kontrolę jakości. Producenci są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności 
potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie ze specyfikacją. Producenci uży-
wający znaku jakościowego „Jakość Tradycja” będący w Systemie Jakości Żywności 
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3. Brak szybkich efektów wdrażania 
programu może zniechęcić 
mieszkańców do współpracy i 
wysiłku

1. Kontynuacja badań w szerszym zakresie, 
z uwzględnieniem badań jakościowych, 
wyprzedzających badania ilościowe.
2. Kontynuacja konsultacji społecznych i ewaluacja 
każdego realizowanego projektu także w tym 
zakresie.

4. Pomimo wysokiej samooceny 
wypowiedzi sugerują, że baza 
turystyczna (szczególnie nad 
wodą) wydaje się uboga i słabej 
jakości, co może nawet po 
pierwszych sukcesach zniechęcić 
do uczestniczenia w imprezach, a 
nieliczni wskazywani wykonawcy 
mogą okazać się niedostatecznie 
kompetentni dla rozwoju usług 
kulinarnych imprez  w regionie.

1. Budowa strategii, a następnie audyt bazy i kadry 
(opracowanie i drożenie profili kompetencyjnych i 
jakościowych dla bazy i kadry).
2. Kolejne projekty powinny zmierzać do 
stopniowego wzbogacania kadry, oferty i bazy 
(zgodnie z przyjętą strategią), również poprzez 
szkolenia.
3. Współpraca z instytucjami szkoleniowymi, 
doradczymi i inwestorskimi.



powinni poddawać swoje produkty kontroli, której celem jest zagwarantowanie, że 
stosowana metoda wytwarzania jest zgodna z metodą deklarowaną we wniosku. 
Wyboru jednostki kontrolnej dokonują sami producenci, koszty kontroli ponoszą 
uprawnieni do korzystania ze Znaku. 

•	 otwartość. Do systemu mogą przystąpić wszyscy rolnicy, producenci rolni, prze-
twórcy w  kraju i  za granicą, członkowie Izby i  nie należący do niej. Jedynym kry-
terium przyjęcia do systemu produktu jest jego jakość. Uczestnictwo w  systemie 
potwierdzania jakości żywności jest całkowicie dobrowolne. 

•	 przejrzystość i  identyfikowalność produktu. Używający znaku producenci są 
zobowiązani do określenia częstotliwości i  zakresu kontroli oraz prowadzenia do-
kumentacji mającej na celu zapewnienie pełnej identyfikowalności produktu (trace-
ability) 

•	 nadzór nad procesem produkcji sprawują jednostki certyfikujące akredytowane 
zgodnie z normą PN-EN 45011 i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. 

co wyróżniamy? 
•	 Produkty	rolne	-	zgodnie	z załącznikiem	I do	Traktatu	ustanawiającego	Wspólnotę	

Europejską, załącznikiem II do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lip-
ca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produk-
tów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 208 z 24.07.92, str. 1 z późn. zm.; 
Dz. Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne, Rozdz. 03, t.13, str.4) 

•	 Środki	 spożywcze	 -	 zgodnie	 z  załącznikiem	 I  do	 Rozporządzenia	 Rady	 (EWG)	 nr	
2082/92 z  dnia 14 lipca 1992 r. w  sprawie świadectw o  szczególnym charakterze 
dla produktów rolnych i  środków spożywczych (Dz. Urz. WE L208 z  24.07.1992 r., 
z załącznikiem I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 

•	 Napoje	spirytusowe	–	zgodnie	z Rozporządzeniem	Rady	nr	1576/89	ustanawiają-
cym ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych (Dz. Urz. WE 
L 160 z 12.06.1989, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, 
t. 9, str. 59, z późn. zm.) 

produkty muszą się charakteryzować: 
•	 tradycyjnym	składem	
•	 tradycyjnym	sposobem	wytwarzania	
•	 szczególną	 jakością	wynikającą	 z  ich	 tradycyjnego	 charakteru	 lub	wyrażającą	 ich	

tradycyjny charakter 
•	 szczególną	jakością	lub	reputacją	odróżniającą	je	od	produktów	należących	do	tej	

samej kategorii 
Za tradycyjny skład, tradycyjny sposób wytwarzania, tradycyjny charakter, uważa się 

takie produkty, które posiadają co najmniej 50 letni rodowód (dwa pokolenia). Za trady-
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cyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano przed 1956 rokiem. Surowce użyte 
do produkcji muszą być w pełni identyfikowalne i powinny pochodzić z gospodarstw 
ekologicznych lub z gospodarstw stosujących Dobrą Praktyką Rolniczą i Dobrą Praktykę 
Hodowlaną, z wyłączeniem GMO. 

korzyści uczestnictwa w systemie „jakość tradycja” 
•		 dla konsumenta – sygnał, że dostaje żywność najwyższej jakości, certyfikowaną 

i poddawaną systemowej kontroli 
•		 dla producenta – konkurencyjność na rynku żywności, prestiż wynikający z pozy-

skiwania najlepszych surowców i  przestrzegania wyśrubowanych warunków pro-
dukcji 

Producenci posiadający znak „JT” mogą korzystać z systemowej pomocy finansowej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w  ramach działania 132. 
„Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” oraz działania 133–„Działania 
informacyjne i  promocyjne”, które mają zwrócić uwagę konsumentów na szczególną 
jakość i  specyficzne walory produktów. Wysokość pomocy dla producentów rolnych 
z tytułu działania 132. wynosi maksymalnie 1470 zł rocznie przez pięć lat. Dofinansowa-
niu podlegają koszty kontroli w celu otrzymania certyfikatu zgodności oraz składki na 
rzecz grupy, której członkami są producenci (np. stowarzyszenia, kółka rolnicze, rolnicze 
zrzeszenia branżowe, spółdzielnie, grupy producentów rolnych). Wsparcie finansowe 
w ramach działania 133. otrzymuje grupa producentów (też stowarzyszenie, zrzeszenie, 
związek, spółdzielnia) wytwarzająca produkty zgodnie z zadeklarowaną specyfikacją, 
co jest poddawane kontroli przez uprawnione jednostki. W ramach pomocy zwracane 
jest 70% poniesionych kosztów m.in na reklamę, promocję w punktach sprzedaży, przy-
gotowanie stoisk i materiałów reklamowych, udział w pokazach, wystawach, targach. 
Znakiem „Jakość, Tradycja” oznaczone są obecnie 44 produkty, takie jak sery, twarogi, 
masła, wędliny, pieczywo, przetwory owocowo-warzywne, regionalne piwo, ocet, ma-
jonez. W trakcie certyfikacji znajduje się obecnie ponad 30 produktów. 

lista produktów tradycyjnych 
System ochrony nazw produktów geograficznych i  wy-

robów tradycyjnych na gruncie całej Wspólnoty oraz ich 
promocji stwarza wielkie szanse dla polskich producentów 
i wyrobów przez nich wytwarzanych, w których tkwi ogrom-
ny potencjał. Bogactwo naszej narodowej kuchni i  wyjąt-
kowych produktów rolno-spożywczych obrazuje chociażby 
wykaz polskich wyrobów aplikujących do Komisji Europej-
skiej oraz stale wzrastająca popularność, jaką cieszy się krajowa Lista Produktów Tra-
dycyjnych utworzona na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie 
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nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach trady-
cyjnych. 

znaczenie produktów regionalnych i tradycyjnych. 
Zagadnienia związane z tematyką produktów tradycyjnych i regionalnych na pozio-

mie krajowym określa ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw 
i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych 
( Dz. U. 2005, Nr 10,poz.68), znowelizowana dnia 24 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 
r. Nr 216, poz. 1368).

na poziomie wspólnotowym najważniejsze rozporządzenia dotyczące produktów 
regionalnych i tradycyjnych to:

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony 
oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożyw-
czych.

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produk-
tów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjal-
nościami oraz rozporządzenia regulujące ww. rozporządzenia.

Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spo-
żywczych oraz o produktach tradycyjnych reguluje następujące kwestie:
•	 	zasady	i tryb	oceny	wniosków	o rejestrację	nazw	pochodzenia,	oznaczeń	geogra-

ficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
•	 warunki	tymczasowej	ochrony	nazw	produktów	rolnych	i środków	spożywczych	na	

gruncie krajowym przed rejestracją na szczeblu UE;
•	 zasady	oraz	tryb	kontroli	produktów	rolnych	i środków	spożywczych	posiadających	

chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo gwaran-
towaną tradycyjną specjalność;

•	 warunki	prowadzenia	listy	produktów	tradycyjnych;
•	 sankcje	karne	dla	fałszujących	produkty,	których	nazwy	są	chronione.

Konsumenci przy wyborze produktów żywnościowych coraz częściej poszukują pro-
duktów sprawdzonych, dobrej jakości i znanego pochodzenia, często bez względu na 
cenę. Poszukiwanie konkretnych produktów tworzy popyt na produkty rolne lub środ-
ki spożywcze posiadające rozpoznawalne pochodzenie geograficzne oraz oznaczenia 
gwarantujące ich wysoką jakość.

W krajach Unii Europejskiej prowadzona jest polityka jakości i wyróżniania produk-
tów żywnościowych. Jednym z podstawowych sposobów realizacji tej polityki jest wy-
różnianie znakami potwierdzającymi wysoką jakość wyrobów rolno-spożywczych po-
chodzących z konkretnych regionów, jak też charakteryzujących się tradycyjną metodą 
produkcji.

Służy	temu	europejski	System	Chronionych	Nazw	Pochodzenia,	Chronionych	Ozna-
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czeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, stworzony w celu 
ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych. Innym europejskim syste-
mem jakości żywności jest system Rolnictwo Ekologiczne dla produktów ekologicznych.

Oprócz systemów europejskich każdy kraj ma prawo do tworzenia własnych syste-
mów jakościowych. W Polsce funkcjonuje system „Jakość Tradycja” stworzony przez Pol-
ską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego dla produktów o tradycyjnym charakterze, 
a także System Integrowana Produkcja oraz System Jakości Wieprzowiny PQS, System 
Quality Meat Program (QMP), System Gwarantowanej Jakości żywności QAFP.

Polskie ustawodawstwo definiuje produkty tradycyjne jako produkty, których ja-
kość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod 
produkcji, stanowią element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarza-
ne oraz są elementem tożsamości społeczności lokalnej. Za tradycyjne metody produk-
cji uważa się metody wykorzystywane co najmniej od 25 lat.

Produkty tradycyjne mogą być wpisane na krajową Listę Produktów Tradycyjnych. 
Lista jest prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Mar-
szałkami Województw. Służy ona wyłącznie zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji 
związanych z wytwarzaniem produktów tradycyjnych promując równocześnie region 
i propagując kulturę i tradycję oraz zwiększając świadomość konsumentów.

Produkty wpisane na Listę mogą ubiegać się o oznaczenia i ochronę unijną. Produ-
cenci mogą natomiast ubiegać się o odstępstwa weterynaryjne i sanitarne przy produk-
cji tych produktów.

produkty regionalne to produkty rolne lub środki spożywcze wyróżniające się 
wśród innych szczególną jakością, ściśle powiązaną z miejscem ich pochodzenia, ma-
jącym wpływ na właściwości tego produktu. Proces wytwarzania, przetwarzania oraz 
prezentacji produktu odbywa się na tym samym obszarze. Jakość lub wyjątkowe cechy 
i właściwości produktów regionalnych wynikają ze stosowania tradycyjnych lub specy-
ficznych surowców i metod produkcji. 

W  rozumieniu prawa europejskiego produkty regionalne to produkty posiadające 
oznaczenia	„Chroniona	Nazwa	Pochodzenia”	 (ChNP),	„Chronione	Oznaczenie	Geogra-
ficzne”	(ChOG),	„Gwarantowana	Tradycyjna	Specjalność”	(GTS).

O wyżej wymienione oznaczenia mogą ubiegać się produkty spełniające wymaga-
ne normy określone w rozporządzeniach unijnych i przepisach krajowych. Oznaczenia 
ChNP	i ChOG	odnoszą	się	do	miejsca	pochodzenia	produktu,	natomiast	GTS	podkreśla	
tradycyjny charakter produktu ze względu na skład lub sposób produkcji lub jego re-
nomę. Produkty posiadające te oznaczenia są chronione w całej UE w zakresie nazwy, 
metody i miejsca produkcji.

System ochrony i promocji wyrobów regionalnych i tradycyjnych jest ważnym czyn-
nikiem wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i  realizację zało-
żeń II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Przyczynia się do rozwoju i wspierania produkcji 
żywności wysokiej jakości. Doprowadza do zróżnicowania zatrudnienia na obszarach 
wiejskich, tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania oraz zwiększa dochody pro-
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ducentów rolnych. Za sprawą systemu ochrony i  promocji produktów regionalnych 
i tradycyjnych chroni się także dziedzictwo (Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestra-
cji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o pro-
duktach tradycyjnych z późniejszymi zmianami).

Polityka jakości dąży do zapobiegania oszustwom dotyczącym pochodzenia pro-
duktu i  jego specyficznych właściwości. Ochronie przeciwko takim praktykom służy 
europejski system rejestracji, ochrony i wyróżniania specjalnymi znakami produktów 
regionalnych i tradycyjnych.

Jednocześnie taki system ochrony i  oznaczania produktów wysokojakościowych 
daje pewność konsumentom, że kupują oni żywność bardzo wysokiej jakości, która 
jednocześnie charakteryzuje się wyjątkową, tradycyjną metodą produkcji. Konsumenci 
otrzymują wyczerpujące informacje na temat jakości i pochodzenia produktu rolnego 
lub artykułu spożywczego.

Produkty regionalne i tradycyjne to szansa na pokazanie tożsamości regionu i zacho-
wanie dziedzictwa kulinarnego. Niezwykły charakter tych produktów wynikający z ich 
wysokiej jakości, powiązania z regionem oraz tradycji i specyfiki wytwarzania, stanowi 
o konkurencyjności tych produktów na rynku wyróżniając je pochodzeniem, smakiem 
wyglądem.

jakość pod ochroną. system ochrony regionalnych i tradycyjnych produktów 
żywnościowych.

Europejski system ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia oraz gwa-
rantowanych tradycyjnych specjalności produktów regionalnych i tradycyjnych.

System opiera się na niżej wymienionych przepisach regulujących zasady rejestracji 
i ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych:
– Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produk-

tów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 10, poz.68), znowelizowana dnia 24 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 216, 
poz. 1368).

– Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony 
oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spo-
żywczych.

– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. określające 
szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie 
ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środ-
ków spożywczych.

–  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozpo-
rządzenie(WE) nr 1898/2006 określające szczegółowe zasady stosowania rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i Nazw 
pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.

–  Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produk-
tów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi spe-
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cjalnościami.
– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustana-

wiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 
w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi 
tradycyjnymi specjalnościami.

W europejskich systemach jakości żywności produkty regionalne i tradycyjne można 
wyróżnić oznaczeniami :

•	 Chroniona	Nazwa	Pochodzenia	(ChNP),
•	 Chronione	Oznaczenie	Geograficzne	(ChOG),
•	 Gwarantowana	Tradycyjna	Specjalność	(GTS).
System unijny jest otwarty na produkty pochodzące z obszaru poza Unią Europejską.
Oznaczenia	 ChNP	 i  ChOG	mogą	 uzyskać	 produkty	wyróżniające	 się	wśród	 innych	

szczególną jakością, związkiem z miejscem ich pochodzenia oraz specyficznymi trady-
cyjnymi metodami produkcji.

chroniona nazwa pochodzenia (ang. – Prtected Desi-
gnation of Origin – PDO) oznacza nazwę regionu, konkretne-
go miejsca lub też w wyjątkowych przypadkach kraju, uży-
waną do oznaczania produktu rolnego lub środka spożyw-
czego pochodzącego z  tego regionu, określonego miejsca 
lub kraju.

Oznaczenie można przyznać produktowi, którego cały 
proces technologiczny, czyli produkcja, przetwarzanie i przy-

gotowywanie odbywa się na tym określonym obszarze geograficznym oraz którego 
jakość lub też jego cechy charakterystyczne są głównie lub wyłącznie związane z tym

szczególnym otoczeniem geograficznym i właściwymi dla niego czynnikami natu-
ralnymi oraz ludzkimi. Wszystkie surowce produktu pochodzą z określonego obszaru 
i wszystkie fazy wytwarzania mają miejsce na tym obszarze. Wysoka jakość produktu 
związana jest z cechami obszaru, na którym jest wytwarzany.

Przykłady	produktów	z oznaczeniem	ChNP:	Oscypek,	Bryndza	Podhalańska,	Redy-
kołka, Wiśnia Nadwiślanka, Podkarpacki Miód Spadziowy.

chronione oznaczenie geograficzne (ang. – Protected 
Geographical Indications – PGI) oznacza nazwę regionu, kon-
kretnego miejsca lub też w wyjątkowych przypadkach kraju, 
używaną do oznaczania produktu rolnego lub środka spo-
żywczego, pochodzącego z tego regionu, miejsca lub kraju.

Oznaczenie można przyznać produktowi, którego przynaj-
mniej jeden z etapów procesu produkcyjnego ma miejsce na 
określonym obszarze geograficznym oraz którego jakość, re-
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noma lub inna cecha charakterystyczna może być przypisana temu pochodzeniu geo-
graficznemu.

Jakość produktu może wynikać z  naturalnych lub ludzkich czynników, takich jak: 
klimat, szata roślinna, specyficzna gleba czy ukształtowanie powierzchni lub też nie-
zmienna i tradycyjna metoda lokalna.

Przykłady	produktów	z oznaczeniem	ChOG:	Miód	Wrzosowy	z Borów	Dolnośląskich,	
Rogal Świętomarciński, Wielkopolski Ser SmaŜony, Andruty Kaliskie, Truskawka Kaszub-
ska, SuskaSechlońska, Miód Kurpiowski, Kiełbasa Lisiecka, Fasola Korczyńska, Śliwka 
Szydłowska, Jabłka Łąckie.

gwarantowana tradycyjna specjalność (ang. – Tradi-
tional Speciality Guaranteed – TSG) oznacza tradycyjny pro-
dukt rolny lub środek spożywczy uznany przez Wspólnotę ze 
względu na jego specyficzny charakter.  „Specyficzny charak-
ter” oznacza cechę lub zespół cech, które w sposób wyraźny 
odróżniają produkt rolny lub środek spożywczy od podob-
nych im produktów lub środków spożywczych należących do 
tej samej kategorii.

Oznaczenie można przyznać produktowi, który posiada 
tradycyjny charakter , czyli:
-  jest w obiegu od co najmniej 25 lat,
- produkcja odbywa się przy użyciu tradycyjnych surowców, lub charakteryzuje się 

tradycyjnym składem,
-  sposób produkcji, przetwórstwo, przygotowanie do sprzedaży odzwierciedla tra-

dycję w metodzie wytwarzania.
Nazwa takiego produktu musi być sama w sobie specyficzna lub wyrażać specyficz-

ny charakter produktu rolnego lub środka spożywczego.
gwarantowana tradycyjna specjalność może być zarejestrowana z zastrzeżeniem 

nazwy dla produktu rolnego lub środka spożywczego zgodnego z opublikowaną spe-
cyfikacją produktu lub bez zastrzeżenia nazwy. Jeżeli produkt z oznaczeniem GTS jest 
zarejestrowany „bez zastrzeżenia nazwy” oznacza to, że nazwa może być nadal używa-
na przez dotychczasowych producentów danego produktu niezależnie od sposobów 
jego wytwarzania, nawet nie odpowiadających zarejestrowanej specyfikacji produktu. 
Jednak nie ma wówczas możliwości umieszczania na nich oznaczenia „gwarantowana 
tradycyjna specjalność”, skrótu „GTS” lub odpowiadającego mu symbolu wspólnotowe-
go. Ten znak jest zastrzeżony tylko dla producentów, którzy produkują zgodnie ze spe-
cyfikacją opisaną we wniosku o rejestrację GTS.

Przykłady produktów z oznaczeniem GTS bez zastrzeżenia nazwy: Półtorak, Dwój-
niak,	Trójniak,	Czwórniak,	Olej	rydzowy.

zasady funkcjonowania krajowej listy produktów tradycyjnych.
przepisy prawne:
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- Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produk-
tów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 
r. Nr 10,poz.68), znowelizowana dnia 24 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 216, 
poz. 1368).

-  Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony 
oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spo-
żywczych.

-  Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produk-
tów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi spe-
cjalnościami.

Na listę produktów tradycyjnych mogą zostać wpisane produkty rolne i  środki 
spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Trakta-
tu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wymienione w załączniku I i II do rozporzą-
dzenia nr 509/2006 oraz napoje spirytusowe według rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (We) Nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. 
Jakość takich produktów lub ich wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania 
tradycyjnych metod produkcji, czyli metod wykorzystywanych od co najmniej 25 
lat. Produkty takie muszą stanowić element dziedzictwa kulturowego regionu, w któ-
rym są wytwarzane oraz być elementem tożsamości społeczności lokalnej.

lista produktóW tradYcYjnYch
1.  Lista Produktów Tradycyjnych prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i  Roz-

woju Wsi ,ogłaszana w dzienniku urzędowym i publikowana na stronie interneto-
wejwww.minrol.gov.pl.

2.  Zawiera następujące informacje: nazwę, rodzaj, charakterystykę produktu rolnego, 
środka spożywczego lub napoju spirytusowego, surowce wykorzystywane do pro-
dukcji, informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii, opis metody pro-
dukcji, streszczenie.

3.  Służy wyłącznie zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji związanych z wytwarza-
niem produktów tradycyjnych promując równocześnie region i propagując kulturę 
i  tradycję oraz zwiększając świadomość konsumentów. Przygotowuje producen-
tów do rejestracji na poziomie UE. Stwarza możliwości ubiegania się o odstępstwa 
weterynaryjne i sanitarne.

4.  Nazwa wpisanego produktu tradycyjnego nie podlega ochronie, a  użycie nazwy 
odnoszącej się do obszaru geograficznego nie stanowi uznania pochodzenia pro-
duktu z obszaru, do którego nawiązuje nazwa. Zatem wykorzystanie nazwy tery-
torium, regionu czy miejsca w nazwie produktu tradycyjnego nie świadczy o tym, 
e produkt zawdzięcza swoje specyficzne właściwości pochodzeniu z tego obszaru 
i nie jest przeszkodą do produkcji tego wyrobu poza wskazanym terytorium. Wpis 
na Listę Produktów Tradycyjnych nie „przywiązuje” zatem produktu do miejsca po-
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chodzenia i  produkt może być produkowany poza obszarem, do którego odnosi 
się nazwa. Ochrona nazwy związanej z obszarem możliwa jest tylko w europejskim 
systemie chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych.

5. Produkty umieszczane na Liście Produktów Tradycyjnych nie podlegają dodatko-
wej kontroli. Producenci nie są zobowiązani do dobrowolnej kontroli, która miałaby 
na celu potwierdzenie zgodności produkcji z metodą wytwarzania zadeklarowaną 
przez nich we wniosku.

Zgodnie z ustawą wystąpić o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych mogą 
osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowo-
ści prawnej wytwarzające dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy. 
Nie istnieje obowiązek zrzeszania się producentów poszczególnych wyrobów. Produkt 
może zgłosić nawet pojedynczy producent.

Wniosek składany jest do właściwego miejscowo marszałka województwa, który 
sprawdza go pod względem formalnym i spełnienia przez produkt obowiązkowych wy-
magań. W terminie 30 dni marszałek uzyskuje opinię od izby gospodarczej zrzeszającej 
podmioty wytwarzające produkty tradycyjne w zakresie spełnienia przez produkt obo-
wiązkowych wymagań. Marszałek może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie 
lub wyjaśnienie kwestii zawartych we wniosku. W przypadku pozytywnej weryfikacji 
marszałek przesyła kopię wniosku i  jeśli została uzyskana - również kopię opinii izby 
gospodarczej - do Ministra Rolnictwa. 

Minister Rolnictwa wpisuje produkt tradycyjny na listę produktów tradycyjnych lub 
występuje do marszałka o uzupełnienia lub wydaje decyzję o odmowie dokonania wpi-
su w przypadku nie spełnienia przez produkt obowiązkowych wymagań.

Produkt tradycyjny może być skreślony z listy w przypadku, gdy nie ma możliwości 
jego wytworzenia zgodnie z opisem we wniosku o wpis.
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rozdział V     produkuję – sprzedaję

Gospodarstwa Agroturystyczne
Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)

GMP - zestaw standardów stosowanych w procesie produkcji żywności za-
pewniających ich wysoką jakość i bezpieczeństwo dla zdrowia konsumentów.

Dla sprawnej kontroli, wydzielono obszary podlegające stałemu monitoringowi oraz 
ustalono podstawowe zasady, jakie musi spełniać proces technologiczny związany 
z przygotowywaniem i obróbką żywności.

1. Jakość surowca
Aby zabezpieczyć dobrą jakość surowca należy zacząć od „pewnego” dostawcy, który 

produkuje (wolną od zanieczyszczeń, biologicznych, nawozów, środków weterynaryj-
nych), przechowuje i  transportuje żywność we właściwy sposób, każdorazowo prze-
chowując dowód zakupu. Nie należy gromadzić nadmiernych ilości produktów lecz 
zaopatrywać się w nie systematycznie ,przestrzegając terminów przydatności do spo-
życia.

2. Transport i magazynowanie
Podstawową zasadą przy transporcie i przechowywaniu produktów jest rozdzielanie 

surowców na surowe, przetworzone i umieszczanie ich w oddzielnych szufladach, po-
jemnikach oraz organiczne, chemikalia, detergenty itp. (tak, by np. detergent z pęknię-
tego pojemnika podczas transportu nie zanieczyścił produktów spożywczych).
-  Ważne są również warunki (termiczne, solarne) przy transporcie i przechowywaniu 

(torby termo izolacyjne, kosze ) tak, by uniknąć np. rozmrażania, ekspozycji na wyso-
kie temperatury czy światło niektórych surowców. Urządzenia chłodnicze muszą być 
sprawne, z możliwością odczytania i regulacji temperatury chłodzenia.

-		 Warzywa	wrażliwe	 na	 utlenianie	 i  utratę	witamin	 (zwłaszcza	wit.	 C)	 powinny	 być	
przechowywane w pomieszczeniach lub szafkach zaciemnionych.

-  Produkty wrażliwe na wilgoć, powinny być transportowane i  przechowywane 
w miejscach gwarantujących im przewiew.

-  Należy zadbać o czytelność etykiet (również tych w zamrażalniku), by móc odczytać 
np. termin przydatności do spożycia.

3. Prawidłowa obróbka wstępna (mycie, obieranie, rozmrażanie itp.).
Mycie warzyw powinno odbywać się w następujący sposób:
-  liściaste (sałata, szpinak) w  dwóch fazach: mycie w  misach, płukanie pod bieżącą 

wodą, 
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-  kapustne (kapusta, brokuły, kalarepa, jarmuż, kalafior) w  trzech fazach: usuniecie 
liści zewnętrznych, pozbycie się owadów – przez zanurzenie w  wodzie z  solą lub 
octem -umycie pod bieżącą wodą),

-  korzeniowe (marchew, pietruszka, rzodkiewka, seler, ziemniaki) – szorowanie z uży-
ciem szczotki.
Warzywa można poddawać obróbce termicznej bez wstępnego rozmrażania.
Czyszczenie	mięsa	(na	oddzielnych	deskach):

- mięsa chude – myjemy w zimnej wodzie,
- mięsa tłuste – myjemy w ciepłej wodzie,
- mięsa solone – myje się po uprzednim odmoczeniu.

Duże porcje ryb, mięsa rozmrażamy pozostawiając na dolnym poziomie lodówki, 
pozostałe	pod	bieżącą	wodą	do	21	stopni	C,	później	starannie	osuszamy,	gdyż	wyciek	
może być źródłem zanieczyszczeń mikroorganizmów.

4.  Prawidłowa obróbka zasadnicza  
 (gotowanie, duszenie, smażenie, pieczenie)

Proces obróbki cieplnej nie powinien być zbyt długi, głównym jego zadaniem jest 
zniszczenie mikroorganizmów, pasożytów, toksyn i szkodliwych enzymów (np. tempe-
ratura	w środku	wołowiny	powinna	wynosić	63	°C,	a w środku	tuszek	drobiowych	74	°C	
przez co najmniej dwie minuty).

gotowanie.	Odbywa	się	w temperaturze	bliskiej	100	°C:
-  gotowanie na parze – pozwala na zachowanie większości składników odżywczych 

w produkcie,
-  gotowanie na wolnym ogniu, rozpoczynając od zimnej – pozwala na przenikanie 

składników odżywczych do wywaru (polecany w przypadku np. zup),
-  wrzucanie składników na wrzącą wodę, zapobiega wypłukiwaniu składników od-

żywczych, pozwala zachować w nich więcej wartości.

 smażenie, do którego używa się świeżych tłuszczów:
-		 na	cienkiej	warstwie	tłuszczu	170	–	220	°C	(mięso	w kawałkach,	racuchy),
-		 średniej	warstwie	tłuszczu	160	–	190	°C	(mięsa	mielone,	warzywa),
-		 na	głębokim	tłuszczu	130	–	180	°C	(porcjowany	drób,	chude	ryby,	paluszki	ziemnia-

czane ,frytki, pączki),
-  metodą beztłuszczową na specjalnych patelniach – możliwość krótkiego smażenia 

w wysokich	temperaturach	(około	260	°C),	polędwica,	stek,	schab,	młody	drób,	kru-
che ciasteczka, gofry, inne wyroby cukiernicze.

duszenie – odbywa się najczęściej poprzez wstępne obsmażenie surowca, później 
podlewa się płynem (wywar, woda) i gotuje pod przykryciem w temperaturze ok. 100 
°C	(warzywa,	ryby,	dziczyzna,	mięsa	o dużej	zawartości	tłuszczu).
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pieczenie/opiekanie i zapiekanie –	odbywa	się	w temperaturze	170	–	250	°C	(wy-
roby cukiernicze, drób, dziczyzna, ryby, warzywa, owoce).

5. Schładzanie i przechowywanie potraw
Potrawy przeznaczone do przechowywania (nie dłuższego niż pięć dni) powinny zo-

stać szybko schłodzone (do dwóch godzin), zapakowane w szczelne pojemniki (celem 
uniknięcia wysychania i przenikania obcych zapachów) i umieszczone na właściwych 
poziomach w lodówce lub chłodni. Wędliny i tłuszcze (pod zamrażalnikiem), niżej mle-
ko i przetwory, owoce i warzywa na najniższych półkach, jaja – w specjalnych pojemni-
kach na drzwiach lodówki.

6. Porcjowanie i serwowanie gotowych potraw
Potrawy porcjujemy za pomocą odpowiednich, czystych sprzętów. Porcjowanie 

potraw schłodzonych po uprzedniej obróbce cieplnej nie może przekraczać 30 minut. 
W przeciwnym wypadku czynność ta powinna odbywać się w specjalnie przeznaczo-
nym do tego celu, chłodzonym pomieszczeniu, w którym temperatura wynosi nie wię-
cej	niż	15	°C.	Gorące	potrawy	porcjujemy	tuż	przed	podaniem	na	stół.

Warunki serwowania potraw:
-	gorących	zup:	temperatura	75	°C,
-	gorących	drugich	dań:	temperatura	63	°C,
-	gorących	napojów:	temperatura	80	°C,
-	dań	zimnych	typu	sałatki,	surówki,	sosy:	temperatura	4	°C.

Potrawy nie mogą znajdować się w podgrzewaczu dłużej niż dwie godziny. Te prze-
znaczone do ponownego podgrzania powinny zostać jak najszybciej schłodzone.
•  Nie poddajemy ponownemu zamrażaniu raz już odmrożonych potraw.
•  Dania serwujemy zgodnie z zasadą zachowania odrębnych ciągów komunikacyjnych 

„czystych” i  „brudnych” – wydawanie posiłków jednym „okienkiem”, odbieranie brud-
nych naczyń drugim.

•  Dbamy o estetykę i wygląd potraw na półmiskach.

7. Postępowanie z produktami wysokiego ryzyka 
    (jaja i drób – ze względu na występowanie na nich bakterii salmonelli)
- Należy się zaopatrywać w wymienione produkty u dostawców ze znaczkiem „Ferma 

wolna od salmonelli”.
-Przed i po kontakcie z wymienionymi produktami należy starannie umyć ręce.
- Skorupki jaj należy dokładnie wyszorować i  sparzyć wrzątkiem przed rozbiciem, 

jeśli jakaś jest uszkodzona, natychmiast wykorzystać pęknięte jajko lub wyrzucić; po-
trawy z surowych jaj przechowywać tylko w chłodziarkach. Jaja gotowane przez dwie 
minuty są bezpieczne.



8. Zapobieganie stratom wartości odżywczych żywności
- Warzywa i owoce myjemy szybko (z wyjątkiem strączkowych, które możemy mo-

czyć) pod bieżącą wodą, gotujemy krótko – najlepiej na parze, lub wrzucając na nie-
wielką ilość wrzątku.

- Dbamy o  możliwie krótki czas pomiędzy przygotowaniem i  podaniem surówek, 
wzbogacamy	je	tłuszczem,	by	uchronić	przed	utratą	witaminy	C.

- Mleko i produkty mleczne, mięso, wędliny przechowujemy w lodówce (w chłodzie, 
zaciemnionym miejscu).

-Potrawy smażone wrzucamy na rozgrzany tłuszcz, aby uchronić przed utratą soczy-
stości i nie dopuścić do wchłonięcia nadmiaru tłuszczu do potrawy, długie smażenie po-
woduje powstawanie szkodliwych substancji w tłuszczach, ponadto przegrzane rondle 
i patelnie emitują toksyny, które mogą powodować nowotwory.

-Pamiętamy o szczególnie cennych produktach pochodzących z własnych ogródków 
i gospodarstw ekologicznych.

przYczYnY zatruć pokarMoWYch
W zakładach żywienia zbiorowego wśród wszystkich zasad higieny, główne wysiłki 

powinny być kierowane na przestrzeganie zasad higieny osobistej pracowników oraz 
dbania o ich dobry stan zdrowia, gdyż większość prac wykonują własnymi rękoma.

W zakładach żywienia zbiorowego do zakażeń i zatruć pokarmowych docho-
dzi najczęściej poprzez:

- nieprzestrzeganie higieny osobistej personelu,
- zanieczyszczenia krzyżowe,
- nieprzestrzeganie parametrów procesu technologicznego.

do zanieczyszczenia krzyżowego dochodzi jeżeli:
-  nie została zachowana rozdzielność przechowywania surowców (np. surowe mięso) 

i produktów gotowych przeznaczonych do wydania konsumentowi (np. wędliny),
-  używa się tego samego sprzętu do obróbki wstępnej (brudnej) i właściwej (czystej),
- pracownik zajmował się obróbką surowca, a następnie bez dokładnego wymycia rąk 

miał bezpośredni kontakt z potrawą gotową przeznaczoną do wydania konsumen-
towi.

niezwykle istotne jest, aby przestrzegać zasad dotyczących wszyst-
kich procesów technologicznych (transportu, przechowywania, roz-

mrażania, obróbki cieplnej, porcjowania, serwowania potraw).
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Pasztet Drobiowy
Składniki:
1 kurczak, 20-30 dag boczku lub podgardla, 
50 dag wątróbki,  1 golonka, 
2-3 marchewki, 1 pietruszka, 1 seler, 
czerstwa bułka, 4-5 jajek, 
mielony imbir, gałka muszkatołowa, 
ziele angielskie,  liść laurowy, 

sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Mięso obgotowujemy z warzywami, liściem laurowym i zielem angielskim. Pod koniec goto-

wania dodajemy wątróbkę. Mięso studzimy i dzielimy na mniejsze kawałki. Kurczaka oddzielamy 
od kości. W wywarze z mięsa moczymy bułkę i odciskamy. Wszystkie składniki mielimy w ma-
szynce o drobnym sitku 2-3 razy. Powstałą masę doprawiamy imbirem, gałką, solą i pieprzem. 
Dodajemy jajka i dokładnie wyrabiamy. Pieczemy w foremkach około 1 godz. w temperaturze 
180°C.

Kaczka w sosie śliwkowym
Składniki:
1 kaczka (ok. 1,5 kg), 0,5 kg mięsa wieprzowego, 
0,25 dag pieczarek, 3watróbki drobiowe, 
pęczek natki pietruszki, 2 surowe ziemniaki, 
sól, pieprz, tymianek, rozmaryn.
sos: 1 kg śliwek węgierek, 
1 łyżka miodu naturalnego, 
2 łyżki masła, sól  pieprz, cukier, chili

Sposób przygotowania:
Kaczkę odkostnić (pozbawić kości), w taki sposób aby powstał jeden płat mięsa. Lekko rozbić 

tłuczkiem od wewnątrz. Oprószyć solą pieprzem, rozmarynem i tymiankiem. Pozostawić na min. 
2 godziny w lodówce (najlepiej na noc) aby mięso się zamarynowało. Mięso wieprzowe zemleć 
w  maszynce, pieczarki zetrzeć na tarce warzywnej i  odparować na patelni. Wątróbkę pokroić 
w drobną kostkę, pietruszkę posiekać. Wszystkie składniki dokładnie wymieszać. Doprawić solą 
i pieprzem do smaku. Dodać starte ziemniaki i dobrze wyrobić Farsz rozłożyć na mięsie ciasno 
zrolować	skóra	na	zewnątrz	Całość	zasznurować.	Piec	w piekarniku	w temp.	180°C	przez	około	
1,5 godziny. 

Śliwki wydrążyć pestki pokroić w połówki  wrzucić do  garnka dodać cukier   i dusić na  ogniu 
aż  się  rozpadną  dodać miód sól pieprz oraz szczyptę  chili, do smaku dodać 2łyzki zimnego 
masła. Roladę wyjąć z piekarnika pozostawić 5 minut   aby mięso   odpoczęło pokroić na grube 
plastry i podawać  z sosem i ziemniakami z wody jako dodatkiem.

lokalne recepturY
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Schab gospodarza
Składniki:
1 kg schabu, sól,  cukier,  zioła,  pieprz,  
majeranek,  tymianek,  mięta suszona

Sposób przygotowania:
Mięso obtoczyć grubo w cukrze, zostawić na 24 

godziny w  zamkniętym pojemniku i  w  chłodnym 
miejscu. Po tym czasie mięso opłukać i  osuszyć, 
natrzeć dużą ilością soli i ponownie zostawić w za-
mkniętym pojemniku na całą dobę. Następnie opłu-
kać mięso z soli, osuszyć i obtoczyć w dużej ilości ziół, zawinąć w gazie i powiesić w przewiew-
nym miejscu na 5 dni. Po tym okresie jest gotowe do spożycia.

Udka faszerowane gospodyni
Składniki:
Udka z kurczaka,  kapusta kiszona,  
grzyby suszone,  warzywa,  papryka,  
olej rzepakowy,  ziele angielskie,  

liść laurowy,  sól,  pieprz

Sposób przygotowania:
Udka trybujemy z  kości, solimy, posypujemy 

słodką papryką i odstawiamy do lodówki na 2 godz. 
Gotujemy kapustę z grzybami z dodatkiem warzyw 
i przypraw. Po wystudzeniu kapusty, siekamy  i doprawiamy do smaku. Udka nadziewamy ka-
pustą,	kładziemy	na	blasze	i wstawiamy	do	piekarnika	o temperaturze	180	C	na	około	1	godz.	
Podczas pieczenia polewamy udka olejem.

Zawijaniec Leśny
Składniki:
1,5 kg schabu bez kości, 0,5 kg cebuli, 
0,5 kg grzybów (pieczarki lub kurki), 
2 papryki (czerwona i żółta), mąka, bułka tarta, 2 jajka, 

przyprawy (sól, pieprz) do smaku, olej do smażenia

Sposób przygotowania:
Schab myjemy, usuwamy zabrudzenia 

i części niejadalne, kroimy na porcje ok. 100 g 
i rozbijamy i przyprawiamy solą i pieprzem. Na patelni sporządzamy farsz: cebulę kro-
imy, dodajemy pokrojone grzyby oraz pokrojone papryki. Dusimy wszystko na małym 
ogniu. Dodajemy przyprawy do smaku. Kończymy duszenie gdy wszystkie składniki są 
miękkie. Następnie rozbite kotlety składamy na pół i do środka wkładamy farsz i robimy 
tzn. kieszeń. Następnie dociskamy aby farsz nie wydostawał się na zewnątrz. Tak ufor-
mowaną kieszeń panierujemy w mące, jajku i bułce tartej.  Smażymy na oleju na złoty 
kolor	do	osiągnięcia	wymaganej	temperatury(	70-80	stopni	C)	i miękkości	potrawy.
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Kartacze Chłopskie
 Składniki
12 kg ziemniaków,  2 kg mięsa wieprzowego 
(karkówka, łopatka), 0,5 kg boczku wędzonego, 
250 g boczku świeżego, 0,5 cebuli, przyprawy 

(sól, pieprz,majeranek, zioła prowansalskie),  2 jajka

Sposób przygotowania
Sporządzanie ciasta:
Ok. 10 kg ziemniaków obrać, umyć, stargować, 

odsączyć. Do otrzymanej masy ziemniaczanej doda-
jemy krochmal, który powstał podczas odcedzania. 
Ok. 2 kg ziemniaków obrać, umyć, ugotować, dwukrotnie przepuścić przez maszynkę i gorące 
dodać do masy ziemniaczanej. Dokładnie wymieszać. Do otrzymanej masy ziemniaczanej doda-
jemy sól, pieprz, majeranek do smaku. 

Sporządzenie farszu mięsnego:
Ok. 2 kg mięsa wieprzowego zemleć na drobnym sitku, dodać ok. 250 g boczku wędzonego 

drobno	pokrojonego	w kostkę,	2	cebule	pokrojone	w kostkę,	2	jajka.	Całość	dokładnie	wymie-
szać, dodać przyprawy i zioła do smaku. 

Z ciasta formować placki i zwijać w nie kule dodając do środka przygotowany uprzednio farsz. 
Wrzucać	do	wrzącej,	osolonej	wody	partiami	po	kilka	sztuk.	Czas	gotowania	kartaczy	zależy	od	
ich wielkości i wynosi od 45 do 90 min. Z pozostałego boczku wędzonego i świeżego oraz cebuli 
drobno pokrojonych w piórka na rozgrzanej patelni przygotowujemy zasmażkę. Zasmażka jest 
gotowa do spożycia, kiedy mięso i cebula uzyskają miękkość. Ugotowane kartacze podajemy na 
talerzach i polewamy zasmażką.

Kartacze Wegetariańskie
Składniki:
12 kg ziemniaków, 2 kg cebuli, 2 kg pieczarek, Przyprawy (sól, pieprz, majeranek, zioła prowansalskie), 

2 jajka

Sposób przygotowania:
Sporządzanie ciasta:
Ok. 10 kg ziemniaków obrać, umyć, starkować, odsączyć. Do otrzymanej masy ziemniaczanej 

dodajemy krochmal, który powstał podczas odcedzania. Ok. 2 kg ziemniaków obrać, umyć, ugo-
tować, dwukrotnie przepuścić przez maszynkę i gorące dodać do masy ziemniaczanej. Dokład-
nie wymieszać. Do otrzymanej masy ziemniaczanej dodajemy sól, pieprz, majeranek do smaku. 

Sporządzenie farszu:
Ok. 1,5 kg pieczarek i   1,5 kg cebuli pokrojonych w drobną kostkę smażymy do miękkości. 

Całość	dokładnie	wymieszać,	dodać	przyprawy	i zioła	do	smaku.	
Z ciasta formować placki i zwijać w nie kule dodając do środka przygotowany uprzednio farsz. 

Wrzucać	do	wrzącej,	osolonej	wody	partiami	po	kilka	sztuk.	Czas	gotowania	kartaczy	zależy	od	
ich wielkości i wynosi od 45 do 90 min. Z pozostałej cebuli drobno pokrojonej w piórka i piecza-
rek na rozgrzanej patelni przygotowujemy zasmażkę. Zasmażka jest gotowa do spożycia, kiedy 
pieczarki i cebula uzyskają miękkość. Ugotowane kartacze podajemy na talerzach i polewamy 
zasmażką. 
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Kotleciki Wiejskie
Składniki:
1 kg mięsa wieprzowego (karkówka, łopatka), 
0,5 kg cebuli, 2 ziemniaki surowe, 2 jajka, 
olej do smażenia, przyprawy, 
zioła (majeranek, zioła prowansalskie), 
1 łyżka bułki tartej

Sposób przygotowania:
Mięso mielimy na sitku o małych oczkach i wrzu-

camy do miski. Dodajemy 2 ziemniaki uprzednio 
umyte, obrane i  starkowane na tarce o  drobnych 
oczkach. Następnie dodajemy 2 jajka, 2 łyżki stołowe bułki tartej oraz 1 sztukę cebuli pokrojoną 
w bardzo	drobna	kostkę.	Całość	dokładnie	mieszamy	i dodajemy	przyprawy	oraz	zioła	do	smaku.	
Z otrzymanej masy mięsnej o właściwej konsystencji ( konsystencje regulujemy ewentualnym 
dodaniem wody) formujemy kotleciki średniej wielkości (wielkość owoca kiwi) i  obsmażamy 
na patelni do uzyskania koloru złocistego. Po uzyskaniu wyżej wymienionego koloru kotleciki 
wrzucamy do garnka i dusimy w małej ilości wody przez okres ok. 10 min. Pozostała ilość cebuli, 
ok. 450 g, obieramy, kroimy w piórka i smażymy do uzyskania miękkości i koloru złocistego. Po 
usmażeniu cebulę wrzucamy do garnka z kotlecikami, mieszamy i dusimy wspólnie z kotlecika-
mi przez okres 5 min na małym ogniu. Potrawa gotowa jest do spożycia jeśli wewnątrz temp. 
wynosi	70-80	stopni	C.

Giżki
Składniki:
2 kg - polędwica woł. lub roztbef woł. 

pokrojony w paski grubości 2-2,5cm o róż-
nej długości, świeże pełne mleko od gospo-
darza, 2 ząbki czosnku, 1 łyżeczka świeżo 
zmielonego pieprzu, 1 łyżeczka ostrej pa-
pryki, 1 łyżeczka soli, 1 łyżeczka majeranku, 
2 łyżeczki ostrej musztardy, ok. 100 mil ole-
ju rzepakowego,  siano z łąki ekologicznej. 

Sposób przygotowania:
Umyte i osuszone paski woł. umiesz-

czamy w naczyniu i zalewamy mlekiem 
na 8-12 godz. i umieszczamy w lodów-
ce. Po tym okresie mięso przenosimy 
do marynaty sporządzonej z w/w przypraw( czosnek uprzednio należy zmiażdżyć) i oleju. Zanu-
rzamy w tej marynacie z mięsem siano i przetrzymujemy w lodowce  przez okres około 48 godz. 
Po tym okresie mięso osuszamy i  umieszczamy w  wędzarni gdzie wędzimy zimnym dymem 
przez 2 dni. Po tym okresie Giżki owędzone i ususzone są gotowe do spożycia.
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Kiełbasa Giżowska
Składniki:
10 kg. mięso wieprzowe (wp. drobna kl. II, lub łopatka wp. lub mięso boczkowe), 2 kg.  mięso woł. bez 

kości, sól  220 g. zsiadłe mleko od gospodarza 1,5 litra, czosnek 1 główka, pieprz naturalny 2 łyżeczki, osłon-
ki cienkie naturalne 1 pęczek. 

Sposób przygotowania:
Mięso wp. kroimy kostkę wielkości około 5x5 cm. zasypujemy około 200g. soli mieszamy 

i pozostawimy chłodnym pomieszczeniu na okres 2 dni mieszając 2x dziennie. Podobnie postę-
pujemy z mięsem woł. dodajemy 20 g. soli. Po tym okresie mięso wieprzowe mielimy na sitku 
o dużych oczkach. Mięso wołowe mielimy na sitku najmniejszych oczkach. Przewidziane do kieł-
basy przyprawy

(czosnek obrany i pokrojony bardzo drobno lub zmiażdżony) oraz zsiadłe mleko dodajemy 
do zmielonej wołowiny i dokładnie mieszamy. Po wywieszaniu całość przenosimy do zmielonej 
wieprzowiny dokładnie mieszamy, napowietrzamy do utworzenia zwartej masy kiełbasianej. 
Farsz powinien tworzyć całość i nie kleić się do rąk. Nadziewamy w naturalne osłonki i wędzimy 
drewnem liściastym zachowując zasady wędzeni (czas, temperatura) do osiągnięcia przez kieł-
basę	właściwej	temperatury	wewnącz	batonu	(65-75stopni	C.
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opracował: jerzy koźbiel

stowarzyszenie lokalna grupa działania „lider w ego”
Plac Wolności 2, 19-400 Olecko
tel.: 87 610 11 83
e-mail: biuro@liderwego.pl,  www.liderwego.pl

Biuro czynne w godzinach:
Poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00

broszura  bezpłatna


