
 
Cechy produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych.  

 Znaczenie dziedzictwa kulinarnego polskiej wsi  w 
budowaniu oferty turystyki wiejskiej  
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Produkty regionalne to:  
 

             Terytorium 

             Kultura 

             Ludzie 
 

warunki naturalne: klimat, gleba, ukształtowanie terenu 

       roślinność, zwierzęta (specyficzne odmiany i gatunki występujące 

       tylko na danym obszarze) 

umiejętności ludzi (przekazywane z pokolenia na pokolenie)         

dziedzictwo kulturowe (zwyczaje, nazewnictwo, obrzędy) 
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Produkty regionalne  
 

             Terytorium 

 warunki naturalne: klimat, gleba, ukształtowanie terenu 

  roślinność, zwierzęta (specyficzne odmiany i gatunki występujące 

  tylko na danym obszarze) 
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róża pomorska 



Modelowy związek 

produktu z regionem:  

góralski ser oscypek 
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Produkty regionalne 

            Kultura 

  dziedzictwo kulturowe (zwyczaje, nazewnictwo, obrzędy) 
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sójki mazowieckie             byśki 



Produkty regionalne  
 

                            Kultura 
dziedzictwo kulturowe (zwyczaje, nazewnictwo, obrzędy) 
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Produkty regionalne  
 

             Ludzie 
 

umiejętności ludzi (przekazywane z pokolenia na pokolenie) 
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Produkty regionalne  
 

            Ludzie 
umiejętności ludzi (przekazywane z pokolenia na pokolenie) 
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Produkt lokalny 
 

wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, 
Produkowany w naturalny sposób, na małą skalę, z surowców 
lokalnie dostępnych. Produkt lokalny, dzięki specyficznym i 
niepowtarzalnym cechom może być wizytówką regionu 

Produkty inspirują mieszkańców do rozwoju przedsiębiorczości 
lokalnej 
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 Produkty:  

      lokalne,          regionalne,          tradycyjne 

 

 niewielkie terytorium, 

np. wieś, gmina 
szerszy obszar  - 

region specyficzna receptura _____________________________________________ 
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Specyfika produktów regionalnych 
 i tradycyjnych 

 

Sposób wytwarzania 

Związek z regionem 
lub miejscem 
pochodzenia 

Tradycyjne 
surowce, często 
ekologiczne 
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Tradycyjne surowce, często 
ekologiczne 

 

 
 

Owoce dawnych odmian (np.wiśnie odroślowe, śliwki 

węgierki)  
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Tradycyjne surowce, często 
ekologiczne 

 

 
 

Owoce dawnych odmian(truskawki kaszubskie, jabłka: 

reneta, antonówka, kosztela) 
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Tradycyjne surowce, często 
ekologiczne 

 

 
 

Stare odmiany roślin uprawnych 

(orkisz, płaskurka, lnianka) 

_____________________________________________________________ 

Izabella Byszewska, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 



Tradycyjne surowce, często 
ekologiczne 

 

 
 

   

mąka i pieczywo z orkiszu, powidła ze śliwek węgierek 
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Tradycyjne surowce - rodzime rasy 
zwierząt 

 

 
 

świnia złotnicka biała i pstra, krowa polska czerwona, kura 

zielononóżka, gęś biłgorajska 
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Tradycyjne surowce 
 

 
 

sery z mleka krowy polskiej czerwonej, szynka z mięsa świni 

złotnickiej pstrej 
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Tradycyjne surowce 
 

 
 

  okrasa z gęsi pomorskiej 
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Unikatowe, historyczne 
nazewnictwo i technologie 

wytwarzania  

 

Wychopnie 

Dzionie 

Przyzucha 

Sołdra 

Żymlok 

Kumpia 
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Specyficzne, niepowtarzalne 
sposoby produkcji 

 

ser opalany 

kiełbasa 
„palcem 
napychana” 

pieczywo na 
zakwasie 

ogórki 
topione w 
beczkach 
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Dawne receptury, często 
kilkusetletnie 
 
Oscypek (XIV w) 

 
Ser opalany (XIV w) 

 
Chleb prądnicki (XV w. 

 
Półgęsek (XVII w 

 
Sołdra (XVIII w.) 

 
Andruty kaliskie (XIX w.) 

 
Piwo „kozicowe” (XIX w.) 

 
Sójki mazowieckie (XIX w.) 

 
Fafernuchy (XIX )w.)      
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Związek z regionem (miejscem pochodzenia) 

podkreślony w nazwie produktu: 
• Bryndza, jagnięcina - podhalańska 

• Andruty  - kaliskie 

• Ogórek - kołobrzeski 

• Powidła – strzeleckie, świeckie, krzeszowskie 

• Kiełbasa – lisiecka, głogowska, tuchowska 

• Ser smażony - z Wielkopolski 

• Sery z Korycina i Wiżajn 

• Miody  - drahimskie, z Borów Dolnośląskich, z Podkarpacia, z 

Kurpi 

• Fasola - korczyńska, wrzawska, z Doliny Dunajca 

•Truskawki - z Kaszub, z Buska 

• Jabłka - łąckie, sandomierskie, grójeckie 

• Piróg - biłgorajski 

• Sójki - mazowieckie 
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Kulturowy związek z regionem 

 

fafernuchy - 

   Puszcza Biała i 
Zielona 
(Mazowsze) 

piwo kozicowe – 
Kurpie 

oscypek – Podhale 

kołocz - Śląsk 
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Podkreślanie tożsamości kulturowej, 
związek z regionem - 

kultywowanie lokalnych tradycji 
S5ę 
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Znaczenie produktów regionalnych 
 i tradycyjnych 

kulturowe 

– podtrzymywanie tradycji i 
ochrona dziedzictwa 
kulturowego 

gospodarcze 

– możliwość różnicowania 
produkcji rolnej i osiągania 
dodatkowych dochodów 

– podnoszenie dochodów 
rolników i lokalnych 
przetwórców 

– rozwój regionalny –, 
agroturystyka, turystyka, 
promocja „małych ojczyzn” 
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Integracja społeczności lokalnych 
wokół produktu 

współpraca 
sąsiedzka 

tworzenie 
grup 
producentów 

tworzenie 
lokalnych 
partnerstw i 
organizacji 

współpraca 
różnych 
podmiotów 
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Rozwój społeczności lokalnych 
wokół produktu 

produkcja „sąsiedzka” 

tworzenie grup 
producentów 

od „hobbystów” 
regionalnych przepisów do 
małych średnich firm 

 - masarnie 

 - mleczarnie 

 - piekarnie 

 - przetwórstwo owoców i warzyw 

 - gastronomia 
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Znaczenie regionalnych produktów 
dla mieszkańców 

dodatkowe źródło 
dochodów dla 
rolników 

 sprzedaż surowców 
najwyższej jakości 

sprzedaż produktów 
zamiast surowców 

 możliwość 
różnicowania 
dochodów 
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Znaczenie regionalnych produktów 
dla regionu 

promocja, 

budowanie marki: rogal 
świętomarciński, mazurskie i 
pomorskie ryby, miody drahimskie, 
powidła z Doliny Dolnej Wisły 

rozwój turystyki i usług 

rozwój obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania 

rozwój lokalnych grup działania, 

imprezy promujące region (święto 
śliwki, święto kapusty, święto sera, 
święto śledzia, dni truskawki)  
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        DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 
 

 

 

 

           

                    Izabella Byszewska  
         Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 

                         www.produktyregionalne.pl 


