
   Lubuski Szlak Wina i Miodu 
Zaprojektowany został przez Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie. Szlak składa się 
z 61 obiektów. Są to zarówno winnice, pasieki, muzea, jak również gospodarstwa agrotury-
styczne. Ich rozmieszczenie na terenie województwa umożliwia zaplanowanie dłuższego 
i ciekawego wypadu na Ziemię Lubuską.

WINNICE 
Lubuscy winiarze mogą poszczycić się uprawą różnorodnych odmian winorośli, od najbar-
dziej osławionych i kojarzonych z regionem odmian Vitis Vinifera po mniej znane szczepy 
mieszańcowe. Wśród uprawianych odmian występują: Riesling, Seyval Blanc, Chardonnay, 
Regent, Müller Thurgau, Pinot Blanc, Oporto,  Pinot Noir, Dornfelder, Chrupka Złota i wiele 
innych. Wina, które można spróbować w lubuskich winnicach są doceniane przez koneserów 
i restauratorów.

Zainteresowani posiadaniem własnych winnych krzewów mogą zakupić w winnicach sa-
dzonki oraz uzyskać porady w zakresie uprawy winnej latorośli.
Właściciele winnic z przyjemnością oprowadzają po zakamarkach swoich posiadłości i zdra-
dzają sekrety pielęgnacji i wyrobu trunków. Gospodarze raczą odwiedzających znakomitymi 
napojami własnej produkcji, a także innymi lokalnymi specjałami. Mile widziani są zarów-
no goście indywidualni, jak również grupy zorganizowane. Planując wizytę w winnicy warto 
wcześniej uzgodnić termin.  

WINNICE NA LUBUSKIM SZLAKU WINA I MIODU:
1.  Samorządowa Winnica w Zaborze  
     (Zabór, www.lubuskie.pl/winnica-zabor)         |  I8
Obecnie największy kompleks winnic w Polsce powstaje dzięki wspólnej inicjatywie lubuskich 
winiarzy, władz lokalnych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Pierwsze 
krzewy posadzono wiosną 2013 roku. W pobliskim Łazie znajdują się winnice Miłosz i Ingrid. 
Będąc w Zaborze, warto zobaczyć barokowy pałac z XVII wieku. Z kolei w Klenicy, 12 km od 
winnicy, znajduje się pałac myśliwski Radziwiłłów.
2.  Winnica Andrzeja Prusińskiego (Lubuska Winnica w Zaborze)         |  I8
3.  Winnica Bachusowe Pole (Lubuska Winnica w Zaborze)         |  I8
4.  Winnica Cantina (Mozów 13, www.winnicacantina.pl)         |  H7
Gospodarze winnicy serwują wędzone pstrągi na pędach winorośli. W Sulechowie (4,5 km 
od winnicy) znajduje się m.in. zamek książęcy – najstarsza XIV-wieczna budowla na terenie 
miasta. Działa tutaj również Restauracja pod Aniołami. Miłośnicy przyrody powinni wybrać 
się na rejs galarem z Cigacic (10 km).  
5.  Winnica Cosel (Koźla 107, www.hoder-cosel.com)         |  F8
W winnicy oprócz krzewów winnej latorośli możemy podziwiać przepiękny ogród. W po-
szukiwaniu śladów kultury łużyckiej warto odwiedzić Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy (7,5 km). Amatorzy turystyki militarnej mogą wybrać się do Drzono-
wa, w którym znajduje się Lubuskie Muzeum Wojskowe. W muzeum odbywają się imprezy, 
podczas których można zapoznać się z historią dzięki utworzonej wiosce rycerskiej i in-
scenizacjom batalistycznym (Europejska Noc Muzeów, Piknik Rycerski, Piknik Wojskowy).
6.  Winnica Dębogóra (Sławica)         |  I2
W oddalonym o 5 km Dobiegniewie jest Muzeum Woldenberczyków, które powstało z inicja-
tywy byłych jeńców Oflagu IIC Woldenberg. Z kolei jezioro Osiek (8 km) stanowi idealne miej-
sce dla miłośników wodnych atrakcji. Akwen zlokalizowany jest pośród dziewiczych lasów 
Puszczy Drawskiej.
7.  Winnica Equus (Mierzęcin 17, www.winnicaequus.pl)         |  J2
Właściciele winnicy łączą pasję uprawy winorośli z pasją hodowli koni. W pobliżu znajduje 
się Dobiegniew i wspomniane Muzeum Woldenberczyków. Niedaleko, w pałacu Mierzęcin 
zlokalizowana jest kolejna winnica.
8.  Winnica Hiki (Bycz 34)         |  I9
Z winnicy rozciągają się przepiękne widoki na dolinę Odry i Bytom Odrzański. Na rynku w By-
tomiu Odrzańskim (2 km) można podziwiać renesansowe kamienice oraz ratusz. Ciekawost-
ką jest pomnik przedstawiający kota prowadzącego mężczyznę, który jest pod wyraźnym 
wpływem alkoholu. Według legendy kot odprowadzał do domu każdego gościa karczmy Pod 
Złotym Lwem.
9.  Winnica Ingrid (Łaz 54, www.winnicaingrid.pl)         |  I8
W winnicy uprawiana jest również lawenda i organizowane są „Warsztaty lawendowe”. 
W okolicy znajduje się Lubuska Winnica w Zaborze. Ponadto warto zobaczyć neorenesan-
sowy pałac w Przytoku (5 km).

10.  Winnica Jędrzychów (Zielona Góra, ul. Domeyki 12b)         |  GH8
Winnica zlokalizowana jest na południu stolicy regionu. W Zielonej Górze warto zobaczyć m.in. 
palmiarnię, zabytki Starego Miasta, Wieżę Głodową, ogród botaniczny. W Drzonkowie (część 
Zielonej Góry) znajduje się Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji z basenami, ośrodkiem jazdy 
konnej i SPA.
11.  Winnica Julia (Zielona Góra, Stary Kisielin, ul. Pionierów Lubuskich 15, 
       www.winnicajulia.pl)   |  H8
W winnicy można obejrzeć jedyny w Polsce Park Miniatur Obiektów Winiarskich. W Starym Kisie-
linie znajduje się pałac z XIX wieku oraz tor wyścigowy z wypożyczalnią gokartów – Tor WallraV 
Race Center.
12.  Winnica Kalina (Sieniawa 70)         |  G5
Bardzo łatwo dojechać stąd do Łagowa zwanego perłą Ziemi Lubuskiej. Smaczne regionalne dania 
serwowane są w Restauracji Zamkowej zlokalizowanej w Zamku Joannitów. Do odpoczynku za-
chęcają jeziora Ciecz i Łagowskie. Niedaleko stąd miłośnicy fortyfikacji mogą zwiedzić podziemne 
tunele Pętli Boryszyńskiej należącej do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (6 km).
13.  Winnica Kinga (Stara Wieś 28, www.winnicakinga.pl)         |  I9
Winnicę wyróżnia bogata oferta enoturystyczna – zwiedzanie winnicy, degustacje, wycieczki po 
okolicy. Tutejsze wino wpisane zostało na listę produktów tradycyjnych. W pobliskiej Nowej Soli 
warto zobaczyć jedyny w Polsce Park Krasnala. W niewielkiej miejscowości Siedlisko (9 km) na 
dziedzińcu zamku Carolath obchodzone jest w maju Święto Bzów, podczas którego odbywają 
się turnieje rycerskie i pokazy broni palnej z dawnych czasów. Z Siedliska pochodzi również ser 
kozi zamkowy wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

14.  Winnica Krucza (Buchałów, www.winnicakrucza.pl)         |  G8
Gospodarze winnicy uprawiają autochtoniczne odmiany winorośli. W niedalekiej odległości od 
winnicy warto odwiedzić Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy oraz Lu-
buskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie. Ponadto w Letnicy (2 km) w otoczeniu parku krajobra-
zowego znajduje się dwór. Budynek wraz z nieopodal stojącym zborem ewangelickim tworzy 
Letnicki Majątek Artystyczny. W Leśniowie Wielkim stoi drewniany wiatrak zwany koźlakiem. 
Został wybudowany na przełomie XVIII i XIX wieku.
15.  Winnica Marcus (Sterków, ul. Cicha 1, www.winnicamarcus.pl)         |  F8
Winnica znajduje się na najwyższych wzniesieniach gminy Nowogród Bobrzański. W oddalonym 
o niecałe 3 km Bogaczowie znajduje się gotycki kościół pw. św. Wawrzyńca z XIV wieku otoczony 
kamiennym murem.
16.  Winnica Miłosz (Łaz 65, www.winnicamilosza.com.pl)         |  I8
Do winnicy organizowana jest wycieczka z Cigacic. Pierwszy odcinek przepływa się galarem do 
miejscowości Wielobłota, następnie do Łaz, gdzie mieści się winnica, przejeżdża się „na wozach 
z sianem” przez obszar chronionego krajobrazu. Właściciele winnicy przyjmują gości w nowo wy-
budowanej piwnicy i wiacie winiarskiej oraz częstują oryginalną przekąską – ślimakami z miej-
scowej hodowli w Łazie. Warto wybrać się do miejscowości Milsko, w której zobaczyć można 
barokowy kościół pw. św. Jadwigi. 
17.  Winnica Mozów (Mozów 63, www.winnica-mozow.pl)         |  H7
W Mozowie znajduje się neogotycki kościół pw. św. Józefa. W Sulechowie warto zwiedzić kościół 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz zamek książęcy (3 km). Niecałe 6 km dalej jest mała 
miejscowość Kalsk, gdzie warto zobaczyć zespół pałacowo-parkowy z przełomu XVII i XVIII wieku 
oraz późnogotycki kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kalsku.
18.  Winnica Na Leśnej Polanie (Proczki 3, www.winnicanalesnejpolanie.pl)         |  I8
W winnicy można spróbować wiele odmian deserowych winogron. Gospodyni serwuje zupę dy-
niową z miejscowych dyń oraz gulasz z dziczyzny pochodzącej z  pobliskich lasów. Można się 
zatrzymać tu dłużej w pokojach gościnnych specjalnie przeznaczonych dla turystów. Około 1 km 
od winnicy znajdują się jeziora i kompleks, a także kąpielisko i stadnina koni. 
19.  Winnica i pasieka Noe (Nowe Miasteczko, ul. Marcinkowskiego 1)         |  I9
W Nowym Miasteczku możemy obejrzeć Stare Miasto wraz z renesansowym ratuszem. W po-
bliskim Gołaszynie (2,5 km) znajduje się gotycki kościół z drugiej połowy XIII wieku. W pobliskim 
Borowie Polskim (6 km) znajdują się z kolei ruiny zamku z przełomu XIV i XV wieku wzniesionego 
przez Heinricha von Rechenberga.
20.  Winnica Pałac Mierzęcin (Mierzęcin 1, www.palacmierzecin.pl)         |  J2
W pałacu Mierzęcin nie sposób się nudzić. Jest tutaj SPA, stadnina koni, kręgielnia. Niedaleko 
w Dobiegniewie (7 km) można zobaczyć mury obronne z XIV wieku oraz obejrzeć eksponaty Mu-
zeum Woldenberczyków. Biegnie tędy szlak kajakowy „Lubuskie Mazury”.
21.  Winnica Pałac Wiechlice (Wiechlice 45b, www.palacwiechlice.pl)         |  H10
Oprócz winnicy znajdziemy tutaj strzelnicę do golfa i tor łuczniczy. Po tych atrakcjach wypocz-
niemy w kompleksie SPA, na basenie oraz zjemy posiłek w restauracji z tradycyjną kuchnią pol-
ską. W pobliskiej Szprotawie (4 km) warto zobaczyć ratusz z dwiema wieżami (jeden z niewielu 
w Polsce) oraz gotycki kościół pw. Wniebowzięcia NMP, w którym znajduje się m.in. sarkofag św. 
Faustyny Męczenniczki Rzymskiej. W okolicach Szprotawy, w Pasiece Wędrownej DEBORA pro-
dukowany jest ziołomiód pokrzywowy, znany ze swoich właściwości leczniczych.
22.  Winnica Park Winny – Palmiarnia  
        (Zielona Góra, ul. Wrocławska 12a, www.palmiarnia.zgora.pl)         |  H8
Winne wzgórze zwieńczone jest szklaną budowlą palmiarni. Miłośników winnej historii regionu 
z pewnością zainteresuje Muzeum Wina oraz Szlak Bachusików.

23.  Winnica Pod Lubuskim Słońcem (Laski k. Przełazy, www.winnicapls.pl)         |  G6
Pobliskie Przełazy położone są nad zachodnim brzegiem jeziora Niesłysz. Znajduje się tu wiele 
ośrodków, kwater prywatnych, kempingów i pól namiotowych. Godny uwagi jest, wyglądający 
niczym zamek, trzykondygnacyjny pałac neorenesansowy z XIX wieku wzniesiony przez ród 
Castell. Prostokątne wieże zakończone krenelażem oraz inne zdobienia sprawiają, że budowla 
wygląda niczym zamek.
24.  Winnica Rodzinna Żelazny (Lubuska Winnica w Zaborze)         |  I8
25.  Winnica Romana (Zielona Góra, Łężyca, ul. Kwiatowa 7)         |  G7,8
Łężyca od stycznia 2015 roku należy do jednostek pomocniczych Zielonej Góry. W średniowieczu 
w XIV wieku wieś należała do rodu von Lesslau (zwana była wówczas Lanzitz). Wśród jej miesz-
kańców do XVIII wieku przeważała ludność polska, trudniąca się m.in. uprawą winorośli. Można 
tu zobaczyć domy szachulcowe z przełomu XVIII i XIX wieku. Godną uwagi jest kaplica cmentarna 
z dzwonnicą drewnianą o konstrukcji słupowej.
26.  Winnica Saint Vincent (Borów Wielki 57e, www.winnicasaintvincent.pl)         |  H9
W samym Borowie Wielkim warto zobaczyć klasycystyczny pałac z elementami architektury ba-
rokowej z XVIII–XIX wieku, dzisiaj niestety zaniedbany. W oddalonym o 7 km Szybie znajduje się 
z kolei Muzeum Instrumentów Muzycznych. Około 17 km na wschód od Borowa Wielkiego leżą 
Wrzesiny. Pochodzą stąd liczne produkty tradycyjne, w tym m.in. wyroby wędliniarskie z Prze-
twórstwa Mięsnego Motyka, takie jak salceson Wiejski i kiełbasa żarska. W Solnikach produko-
wane są znane w całym regionie soki.
27.  Winnica Senator (Niedoradz, ul. Markiewiczowej 40)         |  I8
Winnica posiada największą kolekcję odmian winnej latorośli z całego świata. Niedoradz poło-
żony jest 10 km od Nowej Soli, w której znajduje się jedyny w Polsce Park Krasnala. Miłośników 
sportów wodnych zainteresuje port. Jest tutaj przystań kajakowa oraz dla statków pasażerskich. 
Można wypożyczyć rowery wodne i kajaki.
28.  Winnica Stara Winna Góra (Górzykowo 22, www.winnydworek.pl)         |  H7
Na gości odwiedzających winnicę czekają w restauracji potrawy przyrządzane na bazie lokalnych 
produktów. Z portu w Cigacicach, oddalonego o około 3 km od winnicy organizowane są rejsy 
galarem po Odrze. Jest to doskonała okazja do podziwiania lubuskiej przyrody. W okolicy można 
zobaczyć neoromański kościół pw. Krzyża Świętego w Podlegórzu położony na malowniczym 
wzgórzu (7 km), kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie z zabytkowymi orga-
nami z 1922 roku (7 km) oraz renesansowy pałac w Trzebiechowie (9 km). Zarówno we Wrzesi-
niach, jak i w pobliskiej Brzeźnicy do dzisiaj korzysta się z przepisów na paskę bukowińską czy 
strudel, których można spróbować podczas festynów i imprez lokalnych (np. impreza W Maju na 
Pasionku w Brzeźnicy).
29.  Winnica św. Jadwigi (Świdnica)         |  G8
Właścicielem winnicy jest twórca wielu publikacji na temat teraźniejszości i historii zielonogór-
skiego winiarstwa, takich jak „Ampelografia Zielonej Góry” czy „Topografia Winiarska Zielonej 
Góry”. W Świdnicy znajduje się Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza. Mieści się ono 
w renesansowym pałacu z XVII wieku. Wśród ekspozycji znajdują się wystawy przedstawiające 
dzieje tego regionu w pierwszym tysiącleciu p.n.e., u schyłku starożytności, panowania Piastów 
oraz w czasach średniowiecza.
30.  Winnica Trojan (Lubuska Winnica w Zaborze)         |  I8
31.  Winnica U Michała (Zielona Góra, ul. Wyczółkowskiego 35)         |  G8
Winnica jest położona na terenach, które przed laty porastały krzewy Lubuskiej Wytwórni Win. 
Blisko stąd do Starego Miasta. Po obejrzeniu zabytków Zielonej Góry warto wybrać się do Przy-
lepu (6 km, obecnie część Zielonej Góry). Działa tutaj Zielonogórski Klub Jeździecki. Poza nauką 
jazdy konnej klub organizuje obozy jeździeckie, przejażdżki bryczką, ogniska oraz gonitwy huber-
tusowe. W Przylepie znajduje się również Pasieka Rodzinna I. Żegleń M.S.A.

32.  Winnica w Paradyżu (Gościkowo 3, www.paradisus.pl)         |  H5
Zespół klasztorny Cystersów, którego historia sięga 1234 roku, jest uznawany za barokową perłę 
architektoniczną regionu. W Muzeum Paradyskim można podziwiać m.in. starodruki z XVII i XVIII 
wieku, Torę, Roczne dzieje kościelne autorstwa Piotra Skargi, naczynia i stroje liturgiczne cyster-
sów oraz sutannę papieża Jana Pawła II. Niedaleko znajduje się również miejscowość Pniewo 
z Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy (6 km) oraz jezioro Paklicko Wielkie (5 km), nad którym poło-
żone są ośrodki wypoczynkowe, wypożyczalnie sprzętu pływającego, plaże i kąpieliska.
33.  Winnica Winiarka.pl (Zielona Góra, Kiełpin, www.winiarka.pl)         |  GH8
W bezpośrednim sąsiedztwie winnicy znajduje się rezerwat przyrody Zimna Woda. Właściciele 
winnicy prowadzą również sklep internetowy Winiarz.pl oferujący szeroki asortyment winiarski. 
Niecałe 5 km od Kiełpina zobaczyć można kolejną winnicę – w skansenie w Ochli (48). 
34.  Winne Wzgórze w Żarach (Żary)         |  E10
Wzniesienie góruje nad doliną rzeki Żarki. Na jego szczycie usytuowano tak zwany domek wi-
niarza. Południowy stok wzniesienia porasta winna latorośl. W samych Żarach warto jeszcze 
zobaczyć relikty gotyckiego zamku Dewinów-Packów wkomponowane w renesansowy zamek 
Bibersteinów. Godne uwagi są również doskonale zachowane fragmenty wojennych fortyfikacji. 
W Żarach produkowany jest chleb z dodatkiem nasion lnu.
35.  Winnica z doliny Odry (Gostchorze)         |  F7
Winnica położona w przepięknym zakolu Odry. Oddalone o 5 km Krosno Odrzańskie kryje wiele 
zabytków. Zamek powstał na przełomie XII i XIII wieku i był jedną z głównych siedzib Henryka 
I Brodatego. Dziś znajduje się w nim Izba Muzealna i Galeria Artystyczna. W pobliżu piastowskie-
go zamku zachowały się niewielkie fragmenty murów obronnych z XIII i XIV wieku, które kiedyś 
obejmowały miasto zwartym pierścieniem.
 
PASIEKI
W lubuskich pasiekach można kupić znakomite miody: akacjowe, gryczane, lipowe, mniszkowe, 
rzepakowe, spadziowe, wielokwiatowe, wrzosowe. Słodki przysmak jest cenionym lekarstwem: 
wzmacnia serce, koi nerwy, ma właściwości antybakteryjne. W ofercie pasiek znajduje się rów-
nież pierzga, pyłek kwiatowy, kit i wosk pszczeli, których wysoka jakość jest wynikiem wielowie-
kowych tradycji pszczelarskich regionu.  

PASIEKI NA LUBUSKIM SZLAKU WINA I MIODU
36.  Pasieka Apitra (Jeziory 27)         |  H6
Niedaleko Jezior położona jest mała miejscowość Leniwka, którą warto odwiedzić, aby skoszto-
wać myśliwskich specjałów w restauracji Leniwka.
37.  Gospodarstwo Pszczelarskie „Dutkowiak” (Sulęcin, ul. Paska 68)         |  E5
Gospodarstwo Pszczelarskie „Dutkowiak” liczy 1800 rodzin pszczelich, jest największą zawodo-
wą pasieką na terenie zachodniej Polski i z pewnością zaliczyć ją można do największych w kra-
ju. Można tu kupić pozyskane w ekologicznych warunkach produkty pszczele - naturalny miód 
pszczeli, propolis, pierzgę, pyłek kwiatowy i miody.
30 km do Sulęcina, w pobliżu Rzepina, znajduje się miejscowość Lubiechnia Wielka. Jest to ważne 
miejsce na kulinarnej mapie regionu. Stąd pochodzą schab tradycyjny słubicki, chleb domowy 
na zakwasie, smakowite pierogi z kaszą gryczaną i twarogiem lub z kapustą i grzybami leśnymi. 
Tutaj również produkowana jest nalewka z owoców derenia.
38.  Miody Nadnoteckie W. Dudek (Gralewo 100a)          |  G3
Miód wielokwiatowy właściciela pasieki jest jednym z produktów tradycyjnych. Niedaleko, w Li-
pach Wielkich można zakupić kapustę kwaszoną oraz ogórki kiszone nadnoteckie produkowane 
naturalnymi metodami. W pobliskim Janczewie sporządzane są papierówki w syropie. Oddalony 
o 11 km Gorzów Wielkopolski warto odwiedzić ze względu na liczne zabytki i atrakcje, w tym 
katedrę, mury miejskie, bulwary czy filharmonię, a także w poszukiwaniu tradycyjnych smaków 
regionu – szarlotki z landsberską lub smakowitych dań polskich w gorzowskich restauracjach, 
takich jak Symfonia oraz Karczma pod Łosiem.
39.  Pasieka Produkcyjna Zabłocie (Zabłocie 44)         |  E9
Warto zobaczyć zamek w Lubsku oraz pozostałości murów miejskich. Inny zamek znajduje się 
w Białowicach (obecnie spichlerz). Z kolei w Wicinie odnaleźć można pozostałości grodziska.
40.  Pasieka Rodzinna I. Żegleń M.S.A. (Zielona Góra, Przylep, ul. Strażacka 20b)      |  G8
W Przylepie działa Zielonogórski Klub Jeździecki.
41.  Pasieka Rodzinna S. Kamińskiego (Dąbie, ul. Szeroka 12)         |  E7
W Dąbiu znajduje się ośrodek wypoczynkowy. W pobliżu przepływa również rzeka Bóbr, doce-
niana przez kajakarzy.
42.  Skansen Pszczelarstwa „Leśny” (Jodłów 17)         |  J8
Miejscowość położona jest nad jeziorem Tarnowskim Dużym. Na terenie skansenu w natu-
ralnych warunkach eksponowane są zabytkowe obiekty związane z pszczelarstwem, takie jak 
barcie, kłody, koszki i ule typu polskiego oraz wiele sprzętów używanych przez pszczelarzy. Pro-
wadzone są również warsztaty dla dzieci. Niecałe 10 km jest stąd do Sławy i bogatego w infra-
strukturę turystyczną Jeziora Sławskiego. Znajdują się tu wypożyczalnie sprzętu wodnego.  

INNE OBIEKTY POŁOŻONE NA LUBUSKIM SZLAKU WINA I MIODU
Warto tu wspomnieć o (48) Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli. Wśród 
wiejskich zabudowań sprowadzonych z całego województwa jest tu także niewielka winnica, 
nad którą góruje wieża winiarska. Krzewy w winnicy uprawiane są w sposób tradycyjny, mają-
cy prezentować metody stosowane przed wiekami w winnych plantacjach. Muzeum ma jedyną 
w Polsce plenerową ekspozycję architektury winiarskiej wraz z największą zachowaną pra-
są drewnianą. W skansenie organizowanych jest wiele imprez związanych z tradycją i kulturą 
regionu.

Zainteresowani lubuską historią wina i miodu powinni odwiedzić także (51) Muzeum Wina 
w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Najbogatsza w Polsce ekspozycja tematycz-
na daje możliwość dogłębnego zapoznania się z kolejnymi etapami rozwoju winiarstwa. Pre-
zentowane są zarówno uprawa winorośli, narzędzia wykorzystywane podczas zbiorów, jak 
również proces wytwarzania wina w małych przydomowych winiarniach oraz na fabrycznych 
liniach produkcyjnych. Archiwalne zdjęcia pozwalają zaznajomić się z działalnością zakładu 
Grempler & Co, jednego z pierwszych w Zielonej Górze, który w późniejszym czasie przekształ-
cił się w Lubuską Wytwórnię Win. Dużo miejsca poświęcono również tematowi wina w kulturze 
i sztuce.

Będąc w Zielonej Górze, koniecznie trzeba wstąpić do (55) Sklepu Winiarz.pl, w którym można 
zakupić akcesoria dla winogrodników i winiarzy potrzebne do uprawy winorośli oraz produkcji 
wina. Sklep oferuje również literaturę winiarską.

43. Gospodarstwo Agroturystyczne Leśniczówka Łasiczyn (Łasiczyn 1)         |  E7
44. Gospodarstwa Agroturystyczne Marcinówka (Dobroszów Wielki)         |  F9
45. Gospodarstwo Rolno-Turystyczne „Dereniówka”  
 (Lubiechnia Wielka 8, www.dereniowka.eu)         |  C5
46. Hotel Ruben (Zielona Góra, al. Konstytucji 3 Maja 1a,  
  www.rubenhotel.pl)         |  G8
47.  Gminny Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych (Podmokłe Małe 30)         |  I6
48.  Muzeum Etnograficzne w Ochli  
 (Zielona Góra, Ochla, ul. Muzealna 5, www.muzeumochla.pl)         |  G8
49.  Muzeum na Zamku Piastowskim – Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek  
 (Krosno Odrzańskie, ul. Szkolna 1, www.cak-zamek.pl)         |  E7
50.  Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia  
 (Drezdenko, pl. Wolności 11, www.muzeum.drezdenko.pl)         |  IJ2
51.  Muzeum Wina w Zielonej Górze  
 (Zielona Góra, al. Niepodległości 15, www.muzeumwina.pl)         |  H8
52.  Skansen Pszczelarski w Pszczewie (Pszczew, ul. Kasztanowa 9)         |  I5
53.  Zagroda Młyńska w Bogdańcu  
 (Bogdaniec, ul. Leśna 22, www.muzeumlubuskie.pl)         |  E3
54.  Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (Kalsk 91, www.lodr.pl)         |  H7
55.  Sklep Winiarz.pl (Zielona Góra, ul. Osadnicza 6, www.winiarz.pl)         |  G8
56.  Piwnica Winiarska w Zielonej Górze (Zielona Góra, ul. Fabryczna 13b)         |  GH8
57.  Piwnica Zamkowa w Sulechowie  
 (Sulechów, al. Wielkopolska 3, www.dk-sulechow.com/zamek)         |  H7

PUNKTY NA LUBUSKIM SZLAKU WINA I MIODU POZA TERENEM 
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Na szlaku pojawiły się również cztery punkty poza terenem województwa. Zgodnie z hasłem 
„Lubuskie po drodze” osoby odwiedzające sąsiednie tereny mogą zapoznać się w tych obiektach 
znajdujących się w pobliżu województwa lubuskiego z dostępnymi materiałami promocyjnymi 
dotyczącymi szlaku, które słusznym zdaniem Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego 
mogą zainspirować do odbycia wycieczki po województwie lubuskim.

58.  Winnica w Grano (Schulweg 5, Schenkendöbern, www.weinbau-guben.de)  
 w Niemczech         |  B8

59.  Winnica Jakubów (Jakubów 14) w województwie dolnośląskim         |  K10
60.  Winnica Katarzyna (Grodzisk Wlkp., ul. Nowotomyska) 
 w województwie wielkopolskim         |  M6
61. Pasieka Dziki Miód (Dargomyśl 39a, www.dzikimiod.pl)  
 w województwie zachodniopomorskim         |  B3

MIEJSCA ZWIĄZANE Z PSZCZERSTWEM POZA LUBUSKIM SZLAKIEM WINA 
I MIODU
Poza Lubuskim Szlakiem Wina i Miodu warto odwiedzić jeszcze jeden obiekt związany z tradycja-
mi winiarsko-pszczelarskimi województwa lubuskiego – (62) skansen Pasieka Dydaktyczno-Ho-
dowlana w Kostrzynie nad Odrą (Osiedle Warniki). Skansen utworzony został pod patronatem 
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim. Jego ekspozycja prezentuje bo-
gatą historię regionalnego pszczelarstwa. Wśród eksponatów można zobaczyć stare ule kłodowe, 
objazdowe pawilony pszczelarskie oraz tablice poglądowe pokazujące biologię pszczół i ich cykl 
życia. W skansenie można też spróbować różnych rodzajów miodu. Opiekunowie skansenu pro-
wadzą również (63) własną pasiekę w Kostrzynie nad Odrą. W Słońsku, oddalonym od Kostrzyna 
o 15 km, można skosztować dań kuchni myśliwskiej serwowanych w Restauracji Słowiańskiej.
62. Skansen Pasieka Dydaktyczno-Hodowlana  
 (Kostrzyn nad Odrą, Osiedle Warniki)         |  BC4
63. Gospodarstwo pasieczne R. i M. Grzywaczów 
 (Kostrzyn nad Odrą, ul. Drzewicka 2)        |  B4

   Lubuskie imprezy kulinarne
Lubuską przygodę ze smakiem warto rozpocząć nie tylko od ciekawych miejsc, lecz także od 
tematycznych imprez regionalnych. Kulinarne święta oddają bogactwo lokalnych tradycji, zwią-
zanych z potrawami, jak i pozwalają poznać wyjątkowe obyczaje, które powoli odchodzą w prze-
szłość. Barwne, radosne, łączące pokolenia, nierzadko połączone z muzyką i pokazami tańca – są 
prawdziwym świadectwem lubuskiej gościnności! 

DOŻYNKI I KOSZE PEŁNE RADOŚCI
Na lubuskich wsiach, po zakończeniu intensywnego okresu zbiorów nadchodzi czas zabawy pod-
czas ludowego święta żniw. Główną atrakcją jest wówczas prezentacja artystycznego dziedzic-
twa wsi, można więc podziwiać kunsztowne, tworzone z zebranych plonów wieńce, olbrzymie 
korony oraz figury mające symbolizować przyszłoroczny urodzaj. Symboliczne przekazanie chle-
ba, wypieczonego z mąki z ubiegłorocznych zbiorów, oraz złożenie alegorycznych darów (potraw) 
stanowi nieodłączny element święta. Zwieńczeniem imprezy jest huczny festyn. 
Podczas największego w regionie Lubuskiego Święta Plonów, zwanego również Lubuskimi Do-
żynkami Wojewódzkimi, organizowanego we wrześniu co roku w innej miejscowości nie brakuje 
przysmaków i lokalnych produktów. Tradycyjnym elementem święta jest uroczysty korowód do-
żynkowy i konkurs wieńców. Czas umila prezentacja lubuskich grup śpiewaczych. 

KU CZCI BACHUSA
Region Lubuski prężnie kultywuje winiarskie tradycje regionu. Wiosenne Weekendy Otwartych 
Winnic to idealna okazja, by odwiedzić gospodarstwa winiarskie, spróbować win i regionalnych 
specjałów.
Najbardziej rozpoznawalnym świętem w województwie jest odbywające się we wrześniu Wi-
nobranie, będące ukoronowaniem udanych zbiorów winogron. Podczas tygodniowej imprezy 
nie brakuje koncertów, prezentacji winnic, występów teatralnych, konkursów i wycieczek. Do-
datkową atrakcją jest możliwość zakupu lokalnych produktów i potraw, związanych nie tylko 
z przetwórstwem winogron. Zwieńczeniem imprezy jest korowód winobraniowy – roztańczony 
i rozśpiewany pochód tworzy orszak Bachusa, w którym uczestniczą m.in. winiarze, aktorzy te-
atrów ulicznych oraz zespoły muzyczne. 

W listopadzie, po pierwszej produkcji win z tegorocznych zbiorów przychodzi czas na Święto 
Młodego Wina Zielonogórskiego, czyli biesiadę połączoną z degustacją trunku. Jest to święto ka-
meralne, przeznaczone głównie dla winiarzy oraz grona ich najbliższych, dla osób spoza branży 
istnieje możliwość uczestnictwa po wcześniejszym zapisaniu się.

SŁODKO, CORAZ SŁODZIEJ...
Każdy rozsmakowany w miodzie turysta zapewne z przyjemnością weźmie udział w święcie, 
na które zjeżdżają pszczelarze z lubuskich pasiek, by promować swoje wyroby. Na jeden dzień 
Święta Miodu oraz Jarmarku Miodu i Wina, Żary i Ochla zamieniają się w prawdziwe krainy tań-
ca i śpiewu. Można tu również otrzymać praktyczne rady na temat zakładania własnej pasie-
ki. Poza pszczelarzami swoje produkty wystawiają okoliczni winiarze oraz wytwórcy lokalnych 
produktów. Zainteresowani znajdą tu nie tylko „płynne złoto”, lecz także pyłek pszczeli, pierzgę, 
propolis, miody pitne, nalewki na bazie miodu, a nawet kosmetyki i suplementy diety oparte na 
miodzie oraz winogronach. Na kolorowych straganach nie brak także rękodzieła i sztuki ludowej. 
Całości dopełniają występy zespołów ludowych. W Ochli warto zobaczyć dawny sprzęt winiarski 
i pszczelarski oraz przypatrzeć się pokazom tradycyjnego pozyskiwania miodu i wina oraz pie-
czenia chleba w piecu chlebowym.

KARTOFEL CZY ZIEMNIAK?
Chyba żadne warzywo nie obchodzi swego święta tak hucznie i w tak wielu miejscowościach co 
ziemniak. W regionie odbywają się imprezy zarówno chwalące młode bulwy w lipcu (Święto Mło-
dego Ziemniaka w Słonowie), jak i pieczone przysmaki we wrześniu (Święto Pieczonego Ziem-
niaka w Dobrosułowie, Janińcu, Wojcieszycach, Jarnatowie, Żarach, Dąbrówce Małej i Wielowsi). 
Warte odwiedzenia są również niecodzienna Kartoflada w Bieniowie oraz Wykopki z Tradycją 
w Białkowie.
Podczas imprez można skosztować najróżniejszych potraw z ziemniaków oraz pochwalić się 
swoimi autorskimi przepisami w kulinarnych konkursach. 

JAK RYBA W WODZIE
Ryby lubuskich jezior i rzek stanowią ważny element jadłospisu mieszkańców województwa.
Organizowane są tutaj imprezy promujące zalety karpia (Święto Karpia w Osiecznicy), suma 
(Święto Suma w Wędrzynie), sandacza (Lucioperca w Lubniewicach) oraz śledzia (Lubniewicki 
Śledzik). Festyny często otwierają zawody wędkarskie, a kończą muzyczne biesiady w rodzin-
nej atmosferze. Niektóre imprezy mają charakter międzynarodowy, jak choćby Święto Ryby 
w Przyborowie. 

ZAKALCA NIE BĘDZIE
W myśl mądrej sentencji „dziel z innymi swój chleb, a lepiej będzie ci smakował” mieszkańcy 
województwa chętnie zasiadają z gośćmi do stołu podczas Lubuskiego Święta Chleba. Barwnym 
elementem tego Święta organizowanego w Bogdańcu jest korowód z chlebami prowadzony do 
Zagrody Młyńskiej oraz uroczyste ślubowanie adeptów piekarnictwa i cukiernictwa. W Białkowie 
podczas imprezy „Jak to z chlebem było” organizowane są pokazy młócenia cepami oraz mielenia 
zboża na żarnach i oczywiście pokaz wypieku chleba tradycyjną metodą.
Prócz najbardziej znanego wypieku piekarskiego docenia się tu również przysmaki cukiernicze, 
czego wyrazem jest Święto Placka Drożdżowego w Radęcinie czy Święto Babki w Drzeniowie!

RÓŻNE RÓŻNOŚCI
Pośród mnogości przeróżnych imprez kulinarnych każdy odwiedzający województwo lubuskie 
znajdzie coś dla siebie. Miłośnicy czekolady powinni zajrzeć we wrześniu do Kargowej. Podczas 
Święta Czekolady można przyjrzeć się liniom produkcyjnym w fabrykach Nestle oraz zabawić się 
w rozpoznawanie smaków karmelu czy malowanie czekoladą. Nie lada atrakcje w województwie 
stanowią organizowany w czerwcu Budachowski Festyn Ruskiego Pieroga czy sierpniowe Święto 
Pomidora w Przytocznej ze sławną bitwą pomidorową. Apetyt na słodkie „conieco” zaspokoi Festyn 
Naleśnika w Połupinie (w czerwcu)! Mnóstwo propozycji czeka również na miłośników leśnych da-
rów: Grzybobranie z Harleyem w Pszczewie, Święto Grzyba w Sobelicach oraz Jagodowe Święto 
w Drzeniowie. Nieważne, na co padnie wybór – i tak na pewno będzie pysznie.

NA STRAGANIE
Podczas jarmarków i festynów można zakupić zarówno domowe przetwory, świeże produkty 
kulinarne, lokalne słodycze, jak i wyroby rękodzielnicze. Najpopularniejszą imprezą są Kaziuki 
w Skansenie w Ochli, czyli przedświąteczny jarmark odbywający się od 1636 roku, zawsze w Dniu 
św. Kazimierza. Jarmark Smakosza w Łagowie to atrakcja każdego lata, zaś Jarmark z Jajem od-
wiedzić można w marcu w miejscowości Kosieczyn. We Wschowie podczas Mieszczańskiego Jar-
marku Produktów Tradycyjnych można poczęstować się staropolskimi i regionalnymi daniami 
sporządzanymi na największej patelni w Polsce. To jednak nie wszystko, gdyż na terenie Lubu-
skiego regularnie odbywa się ponad 20 różnych jarmarków i festynów, które przyciągają nie tylko 
okolicznych mieszkańców, lecz także turystów. 

SMACZNE, BO LUBUSKIE
W Lubuskiem obchodzonych jest wiele świąt oraz imprez poświęconych regionalnym produktom 
i smakom, które pozwalają młodym poznać tradycje przekazywane przez starszych. Powiatowe 
Smaki w Gorzowie Wielkopolskim, Festiwal Jadła Cepeliada w Nowej Soli, Dobre Smaczne, bo Lubu-
skie w Ochli, Święto Produktów Regionalnych w Łęknicy, Smaki Pojezierza w Skwierzynie czy Targi 
Jadła Regionalnego w Wielisławicach to tylko niektóre z tego rodzaju świąt. 

ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY
Palmy wielkanocne, koszyczki, ozdobne kurczaczki, zdobione pisanki oraz setki innych przed-
miotów nawiązujących do motywu baranka i jajka to tylko nieliczne towary, jakie odnaleźć moż-
na na lubuskich jarmarkach przed Wielkanocą. Warto odwiedzić choćby Jarmark Wielkanocny 
„Kraszanka” w Zielonej Górze czy Polsko-Niemiecki Sulęciński Jarmark Koguci. Również w tym 
okresie popularne są konkursy związane z tematyką świąteczną, takie jak Konkurs Wypieków 
Wielkanocnych w gminie Sława i „Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna” w Pszczewie. 

WŚRÓD NOCNEJ CISZY… 
…głos się rozchodzi, że w Lubuskiem w okresie świąt bożonarodzeniowych bywa gwarno i we-
soło. Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Zielonej Górze oraz Kiermaszu Świątecznego 
i Kolędowania w Pszczewie można zakupić wymarzone prezenty i ozdoby choinkowe, zapoznać 
się z przepisami na tradycyjne potrawy świąteczne oraz wspólnie pokolędować. 

RODZINA, ACH, RODZINA!
Lubuskie imprezy plenerowe i święta regionalne stwarzają okazję, by spędzić czas w gronie naj-
bliższych, świetnie się przy tym bawiąc! Właśnie z myślą o rodzinach organizowane są m.in. 
festyny i pikniki, takie jak Piknik Rodzinny w Jarnatowie i Biedrzychowicach. W Maju na Pasionku 
w Brzeźnicy obowiązkowo należy spróbować bukowińskich wyrobów. Dużą atrakcję stanowią 
pokazy grup rekonstrukcyjnych.

  Produkty tradycyjne
Tereny Ziemi Lubuskiej obfitują w rozliczne dary natury, z których korzystają również miesz-
kańcy. Ma to odzwierciedlenie zarówno w przepisach kulinarnych, jak i metodach przetwórstwa 
kultywowanych przez pokolenia. Kuchnia regionu oraz receptury wykorzystywane w lubuskich 
gospodarstwach mają wielowiekowe tradycje, często zaczerpnięte z innych regionów Pol-
ski. Na przykład ślady kuchni kresowej przetrwały w przepisach wyrobów wędliniarskich oraz 
piekarniczych. 
Najlepszą możliwością poznania lubuskich smaków jest odwiedzanie imprez i festynów kulinar-
nych na terenie województwa. Zapraszamy do zapoznania się ze smakami regionu.

PRODUKTY MLECZNE
64.  Ser kozi zamkowy (Siedlisko)         |  I9
Kozy pasły się niegdyś w okolicach zamku w Siedlisku. Sery wytwarzane były z mleka, kwaszonego 
poprzez jego podgrzewanie. Obecnie tradycje serowarskie kultywują mieszkańcy miejscowości.

PRODUKTY MIĘSNE
65.  Schab tradycyjny słubicki (Lubiechnia Wielka)          |  C5
Mięso na schab pozyskiwane jest od hodowców z terenów województwa lubuskiego. Swój smak 
zawdzięcza mieszance ziół i przypraw marynaty. Mięso wędzone jest w zimnym dymie uzyska-
nym z drewna starych odmian jabłoni lub śliwy.
66.  Kiełbasa żarska (Wrzesiny)         |  G9
Swój charakterystyczny smak i aromat kiełbasa uzyskuje dzięki mieszance przypraw, mieszan-
ce chudego mięsa wieprzowego z dodatkiem mięsa wołowego oraz kilkudniowemu wędzeniu 
w drewnie owocowym i leśnym.
67.  Salceson wiejski (Wrzesiny)         |  G9
Do produkcji salcesonu wykorzystywano zawsze te same przyprawy oraz części świni: głowizny, 
ozorki, serca i kawałki mięsa. Niegdyś salceson przeznaczony był dla uboższych warstw społe-
czeństwa, dzisiaj jest wysokiej jakości wyrobem docenianym przez smakoszy.
68.  Szynka tradycyjna (Wrzesiny)         |  G9
Wędzenie mięsa na szynkę trwa dwa dni, najpierw w niskiej temperaturze, następnie w wysokiej, 
przy użyciu dymu z suchego drewna dębowego, z jabłoni i gruszy. Dzięki temu mięso nabiera 
niepowtarzalnego aromatu i smaku.

PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA
69.  Mieszanka rybna w zalewie octowej (Bledzew)         |  G4
Najlepsze do marynowania są małe ryby, które wkłada się do słoi w całości. Usmażone ryby po 
włożeniu do słoi zalewa się specjalną zalewą. Danie to podawane jest podczas wieczerzy wigilij-
nej jako jedna z 12 potraw.

WARZYWA I OWOCE
70.  Nadnotecka kapusta kwaszona (Lipki Wielkie)         |  H3
Niegdyś poszatkowaną kapustę układano w drewnianych beczkach i przysypywano solą ka-
mienną, po czym ugniatano ją nogami lub specjalnie przygotowywaną do tego pałką z drewna. 
Do kwaszenia używa się najczęściej odmiany kapusty Kamienna Głowa.
71.  Nadnoteckie ogórki kiszone (Lipki Wielkie)         |  H3
Swój wyjątkowy smak ogórki zawdzięczają metodzie ich kwaszenia. Dno beczki wykładane jest 
liśćmi i przyprawami, następnie pionowo i ciasno układa się w niej ogórki. Gdy beczka jest już 
zapełniona do połowy, należy położyć kolejną warstwę liści i napełnić beczkę ogórkami, przykry-
wając je na koniec ostatnią warstwą liści i wiekiem z niewielkim otworem, przez który wlewa się 
zimną zalewę
72.  Papierówka w syropie (Janczewo)         |  FG3
Gospodynie chętnie wykorzystywały jabłka w syropie do dań obiadowych, a także jako słodycze 
dla dzieci. Młodsze pokolenie kultywuje tradycję przygotowywania owoców.
73.  Jabłka odmiany Landsberska (Kowalów)         |  C5
W Polsce odmiana ta uchodzi za zabytek przyrodniczy i nie jest powszechnie uprawiana. Owoce 
są dość duże, wyróżniają się soczystym winnym miąższem.
74.  Śliwka gubinka (Gubin)          |  C8
Ta odmiana śliwki występuje w województwie bardzo licznie. Owoce mają żółtoczerwoną barwę, 
z ciemnoczerwonymi plamkami. Jej pestka różni się od innych śliwek – jest bardzo wąska, zakoń-
czona ostro po obydwu stronach, asymetryczna, w kształcie półksiężyca.

WYROBY PIEKARNICZE I CUKIERNICZE
75.  Strudel (Wrzesiny, Brzeźnica)         |  G9
Strudel jest tradycyjnym wypiekiem górali czadeckich. W skansenie w Ochli odbywają się pokazy 
wypieku pieczywa, w tym również smakowitego strudla.
76.  Paska bukowińska (Wrzesiny, Brzeźnica)         |  G9
Paska, zwana również chlebem bukowińskim, jest tradycyjnym wypiekiem górali czadeckich. Tra-
dycję wypieku pielęgnuje się w skansenie w Ochli podczas corocznego Żniwowania.
77.  Bochen chleba starowiejskiego (Bobrzany)         |  G10
Do jego produkcji używano grubo mielonej mąki pszennej, żytniej, jęczmiennej, owsianej, a nawet 
kukurydzianej. Wierzch chleba obsypany jest mąką i pocięty w szachownicę.
78.  Chleb domowy na zakwasie (Lubiechnia Wielka)         |  C5
Swój smak i trwałość zawdzięcza dodatkowi maślanki lub serwatki. Chrupiące bochenki są zaraz 
po wyjęciu z pieca smarowane plastrem słoniny – skórka jest wówczas błyszcząca i miękka.
79.  Chleb z dodatkiem nasion lnu (Żary)         |  F10
Chleb pieczony jest na naturalnym zakwasie z użyciem mąki pszennej i żytniej z dodatkiem na-
sion lnu, które wpływają na przedłużenie trwałości pieczywa i jego walory smakowe.
80.  Szarlotka z landsberską (Gorzów Wielkopolski)         |  F3
Swoją nazwę szarlotka zawdzięcza szczególnej odmianie jabłek – reneta landsberska, które rosły 
na tych ziemiach od połowy XIX wieku.
81.  Lubuskie pierniki (Zielona Góra)         |  G8
Wiele gospodarstw na Ziemi Lubuskiej miało własne ule, dzięki czemu miód potrzebny do pro-
dukcji masy piernikowej był łatwo dostępny, a pachnące ciastka gościły na każdym stole.

MIODY
82.  Miód wielokwiatowy łąkowy z Doliny Noteci (Gralewo)         |  G3
Swój bogaty niepowtarzalny smak i aromat miody zawdzięczają nektarowi z kwiatów dziko ro-
snących na łąkach Doliny Noteci. Barwa miodu różni się w zależności od rodzaju i okresu kwitnie-
nia roślin, z których pszczoły zbierają nektar.
83.  Miód akacjowy (Przylep)         |  G8
W Cigacicach rośnie największy na Ziemi Lubuskiej jednogatunkowy las robinii akacjowej. Po-
zyskiwany z jej kwiatów miód jest bardzo słodki i delikatny, z bogatym zapachem robinii, bardzo 
powoli się krystalizuje.
84.  Ziołomiód Pokrzywowy (Szprotawa)         |  H10
W procesie produkcji tego miodu pszczołom podaje się specjalną pożywkę na bazie cukru i wy-
ciśniętego soku z pokrzyw. Miód ceniony jest m.in. za pobudzanie organizmu do tworzenia ciał 
odpornościowych.

GOTOWE DANIA I POTRAWY
85.  Pierogi z kaszą gryczaną i twarogiem (Lubiechnia Wielka)          |  C5
Pierogi można podawać na wiele sposobów – polane masłem, kraszone skwarkami czy z dodat-
kiem śmietany.
86.  Pierogi z kapustą i grzybami leśnymi (Lubiechnia Wielka)         |  C5
Do ugotowanej kiszonej kapusty, m.in. odmiany Kamienna Głowa, dodaje się namoczone wcze-
śniej suszone grzyby zebrane w okolicznych lasach oraz podsmażoną cebulkę.  
87.  Gołąbki w kiszonej kapuście z ziemniakami (Zielona Góra)         |  G8
Liście ukiszonej w całości kapusty faszerowane są masą ziemniaczaną. Goszczą na stołach rów-
nież w Wigilię.

NAPOJE
88.  Miód pitny (Zielona Góra)         |  G8
Miody pitne były produkowane w połowie XX wieku przez Lubuską Wytwórnię Win w Zielonej 
Górze i wytwórnię Gorzowskich Zakładów Spożywczych Przemysłu Terenowego. Choć zakłady te 
już nie istnieją, miód pitny nadal cieszy się powodzeniem.
89.  Piwo wschowskie (Nowa Wieś)         |  L8,9
Piwo ważone było we Wschowie od połowy XVII wieku. Piwo wschowskie wytwarza się ze słodu 
pilzneńskiego i chmielu, który nadaje napojowi szlachetną gorycz oraz specyficzny aromat.
90.  Wino gronowe (Stara Wieś)         |  I9
Współczesne winnice produkują wino z soku gronowego, bez dodatku wody i cukru, z użyciem 
tych samych narzędzi co kiedyś.
91.  Jarzębiak (Zielona Góra)         |  G8
Jarzębiak to wódka owocowa, niezwykle popularna w latach 60. i 70. XX wieku.
Produkowało się ją z przemrożonych owoców jarzębiny gorzkiej z dodatkiem nalewek z owoców.
92.  Jarzębiak na winiaku (Zielona Góra)         |  G8
Określana jest jako wysokogatunkowa wódka zbliżona do koniaku, produkowana z destylatu win. 
Przed rozlewem leżakuje w dębowych kufach.
93.  Piwo Zielonogórskie (Zielona Góra)         |  G8
Piwo w Zielonej Górze było ważone już w XVIII wieku. W produkcji piwa zielonogórskiego pomija 
się proces filtracji i pasteryzacji, co wpływa na zachowanie bogatego naturalnego smaku i aro-
matu chmielu.
94.  Piwo Witnickie (Witnica)         |  D3
Piwo witnickie znane było od 1848 roku. Fermentacja prowadzona jest w otwartych kadziach 
w niskich temperaturach. Piwo musi leżakować przez trzy miesiące, następnie jest filtrowane 
i pasteryzowane.
95.  Naturalnie mętne soki (Solniki)         |  H9
Dzisiejsze soki powstają z owoców zebranych w założonym w latach 60. sadzie w Solnikach.
96.  Syrop z płatków róż (Bledzew)         |  G4
Syrop robi się ze świeżych płatków zbieranych od czerwca do lipca, w czasie obfitego kwitnienia 
rośliny. Syrop stosowany był na kaszel i inne schorzenia, a także po rozcieńczeniu z wodą, jako 
napój chłodzący w upalne dni.
97.  Wino Jabłkowe (Zielona Góra)         |  G8
Moszcze owocowe wykorzystywane były w Lubuskiej Wytwórni Wina. Pochodzą z niej zna-
ne marki win jabłkowych, jak Reneta Kardynalska, Maślacz czy Apple-Zamkowe (wytwarzane 
z antonówki).
98.  Nalewka z owoców derenia (Lubiechnia Wielka)         |  C5
Krzew derenia jadalnego, dziś już dość rzadko spotykany, ma cierpkie kwaśne owoce, które nie 
nadają się do bezpośredniego spożycia, ale wykorzystywane są do nalewek.

  Restauracje
Wiele restauracji na terenie województwa serwuje gościom polskie potrawy, nawiązujące do 
tradycji regionu,  sporządzone w oparciu o sprawdzone receptury. Sekretem są lokalne składniki, 
w tym również wyśmienite wina z lubuskich winnic. Planując podróż na Ziemię Lubuską, warto 
zapoznać się z ofertą kulinarną tych lokali.

99.  Restauracja Symfonia         |  F3
ul. Karola Marcinkowskiego 90a, Gorzów Wielkopolski 
tel. 95 717 07 00, www.restauracja-symfonia.pl
Przytulne eleganckie wnętrze uprzyjemnia chwile spędzone przy wykwintnych daniach, filiżance 
aromatycznej kawy czy lampce dobrego wina. 
100.  Karczma pod Łosiem         |  F3
os. Bermudy 67, Gorzów Wielkopolski 
tel. 695 925 411, www.karczmapodlosiem.pl
Kolorowe rustykalne ozdoby tworzą swojski charakter wnętrz karczmy. To jeden z efektów zmian 
przeprowadzonych przez Magdę Gessler podczas kuchennych rewolucji w Karczmie pod Łosiem. 
101.  Restauracja Winny Dworek         |  HI7
Górzykowo 22, Cigacice 
tel. 68 385 92 79 wew. 10, www.winnydworek.pl
Menu Restauracji bazuje na daniach skomponowanych według pór roku, z wykorzystaniem 
głównie produktów sezonowych oraz bogatej oferty produktów regionalnych. Miody z okolicz-
nych pasiek, sery kozie z pobliskiej serowarni czy też dziczyzna z otaczających Winny Dworek 
lasów – to tylko niektóre z tutejszych specjałów. Do posiłku polecane są wina z rodzimej winnicy.
102.  Karczma Taberska         |  I7
Janowiec 1, Nowe Kramsko 
tel. 68 351 11 30, www.karczmataberska.pl 
Restauracja, chcąc zachować kulinarne tradycje regionu, serwuje potrawy kramskie i babimojskie 
– lokalne dania tworzone według rodzinnych receptur, w tym przepisów zaczerpniętych z Koła 
Gospodyń Wiejskich. Koniecznie należy skosztować szynki w chlebie Reimanna.

103.  Restauracja Leniwka         |  H6
Leniwka 1, Świebodzin 
tel. 662 686 907, www.leniwka.pl
Niezwykłe wnętrza zaaranżowanego starego młyna wyposażone są z ogromną dbałością o każ-
dy szczegół. Na gości czekają autorskie potrawy kuchni myśliwskiej, wzbogacone o nowoczesne 
akcenty i ciekawie podane. Karta dań nie jest długa, ale jej nadrzędna cecha to sezonowość.
104.  Restauracje Pałacu Mierzęcin         |  J2
Mierzęcin 1, Dobiegniew
tel. 95 713 15 00, www.palacmierzecin.pl
W restauracji Destylarnia serwowane są dania kuchni wellness – opartej na warzywach i owo-
cach – oraz śródziemnomorskie specjały. Szeroki wybór własnych win, nagradzanych na kon-
kursach w kraju i za granicą, doskonale podkreśla smak potraw. Wystrój Restauracji Pałacowej 
przenosi gości w czasy szlacheckich obiadów. Kuchnia czerpie ze staropolskich oraz europejskich 
tradycji, a także z winiarskiego dziedzictwa regionu. 
105.  Karczma Lubuska         |  I4
ul. Głowna 48, Przytoczna
tel. 95 749 35 69, www.bar-przytoczna-fmipv.firmet.pl
Nowo powstały, założony w 2013 roku lokal, w którym można zjeść niedrogo i smacznie, cechuje 
go rodzinna atmosfera. Z potraw kuchni polskiej serwowanych w lokalu, na szczególną uwagę 
zasługują wyrabiane według starej receptury pierogi. 
106.  Restauracja Dom nad rzeką         |  H4
ul. Mostowa 3, Skwierzyna 
tel. 95 717 21 06, www.domnadrzeka.com.pl
Kompleks położony w malowniczym parku nad samym brzegiem rzeki Warty. Specjalnością sze-
fa kuchni są potrawy nawiązujące do dawnych potraw z dorzecza Warty: zupa nadwarciańska 
oraz kotlet nadwarciański, a także żurek staropolski i „uczta rodzinna”.
107.  Restauracja Słowiańska         |  C4
ul. 3. Lutego 29, Słońsk
tel. 95 757 10 20, www.hotel-slowianska.pl 
Szef kuchni Restauracji Słowiańskiej poleca dania kuchni polskiej z wyraźnym akcentem poło-
żonym na kuchnię myśliwską. Goście mogą wybierać między salą restauracyjną a przeszklonym 
tarasem z ratanowymi meblami i egzotyczną zielenią przywodzącą na myśl styl kolonialny.
108.  Restauracja Pod Aniołami         |  H7
ul. Przemysłowa 23, Sulechów 
tel. 68 385 84 37, www.podaniolami.com
Restauracja o stuletniej tradycji, założona w 1907 roku do dziś podtrzymuje niesamowitą atmos-
ferę dawnych lat. W wystroju nie brakuje stylowych bibelotów i przedwojennych zdjęć restauracji. 

109.  Restauracja Zamkowa         |  L9
Zamek Królewski we Wschowie, pl. Zamkowy 7, Wschowa 
tel. 65 540 79 07, www.zamekkrolewski.wschowa.net.pl
W eleganckim wnętrzu, przy cieple kominka i nastrojowej muzyce serwowane są wyborne 
przysmaki kuchni polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem kuchni staropolskiej. 
Dodatkowo na klientów czeka przytulna kawiarnia i drinkbar, gdzie skosztować można wy-
śmienitych miodów pitnych.
110.  Restauracja Zamkowa         |  F6
Zamek Joannitów w Łagowie, ul. Kościuszki 3, Łagów
tel. 68 381 40 33, www.zamek-lagow.com 
Restauracja mieści się w zamkowych komnatach. Pomysłowe, nieco poetyckie nazwy potraw 
skrywają dania kuchni staropolskiej i myśliwskiej oraz wykwintne europejskie przysmaki. 
I tak goście mogą spróbować np. „walki” na Rapiery Joannitów lub oddać się Zadumie nad 
Czekoladową Baśnią. 
111.  Restauracja Winnica         |  GH8
Plac Pocztowy 17, Zielona Góra 
tel. 68 323 07 96, www.restauracja-winnica.pl
Restauracja znajduje się w przedwojennym domu kombatanta w najstarszej części miasta. 
Serwowane tu tradycyjne polskie dania przeplatają się z tymi z odleglejszych stron. Spróbo-
wać więc można regionalnego piwa z małego browaru w Witnicy, czeskiego piwa z browaru 
Protivin na południu Czech, a także kozich serów z Borowca koło Nowej Soli. W karcie win 
znajdują się również wina z Winnicy Miłosz.
112.  Restauracja Essenza         |  H8
Al. Niepodległości 11, Zielona Góra
tel. 68 324 21 50, www.essenza.com.pl
Jedna z najdłużej działających restauracji w Zielonej Górze, zajmująca cały parter ponad stu-
letniej kamienicy. Serwowane tu potrawy zmieniają się wraz z porami roku. 

MARZEC:
• Lubniewicki Śledzik – Lubniewice
• Jarmark z Jajem – Kosieczyn

KWIECIEŃ:
• Kaziuki – Ochla
• „Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna” – Pszczew
• Jarmark Wielkanocny „Kraszanka”  

– Zielona Góra
• Konkurs Wypieków Wielkanocnych – gmina Sława
• Weekendy Otwartych Winnic
• Jarmark Łużycki – Żary 
• Polsko-Niemiecki Sulęciński Jarmark Koguci 

– Sulęcin

MAJ:
• Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych 

– Wschowa
• Krośnieński Jarmark Majowy – Krosno Odrzańskie
• Jarmark Produktu Lokalnego – Sława 
• Festyn Majowy – Międzyrzecz  
• Powiatowe Smaki – Gorzów Wielkopolski 
• Święto Produktów Regionalnych – Łęknica  
• W Maju na Pasionku – Brzeźnica 

CZERWIEC:
• Budachowski Festyn Ruskiego Pieroga – Budachów  
• Dni Województwa Lubuskiego – Zielona Góra  
• Festiwal Jadła Cepeliada – Nowa Sól  
• Festyn Naleśnika – Połupin 
• Festyn Rodzinny – Biedrzychowice
• Jarmark Kasztelański – Drezdenko
• Jarmark Strzelecki – Strzelce Krajeńskie

LIPIEC:
• Święto Miodu – Ochla
• Jarmark Magdaleński – Pszczew
• Targi Jadła Regionalnego – Wielisławice
• Święto Młodego Ziemniaka – Słonów
• Piknik Rodzinny – Jarnatów
• Festyn u Św. Anny – Jordanowo
• „Ziemia i Pieśń” – Szprotawa
• „Jak to z chlebem było” – Białków
• Jagodowe Święto – Drzeniów

SIERPIEŃ:
• Święto Babki – Drzeniów
• Dobre Smaczne, bo Lubuskie– Ochla
• Święto Indyka – Trzebiechów
• Święto Pomidora – Przytoczna
• Jarmark Cysterski – Bledzew
• Święto Plonów w Sanktuarium Maryjnym – Rokitno
• Lubuskie Święto Chleba – Bogdaniec
• Święto Placka Drożdżowego – Radęcin
• Święto Ryby – Przyborów

• „Lucioperca” Lubniewickie Święto  
Sandacza – Lubniewice

• Święto Karpia – Osiecznica
• Święto Suma – Wędrzyn
• Jarmark Smakosza – Łagów

WRZESIEŃ:
• Dożynki
• U Progu Jesieni – dożynki winiarskie – Ochla 
• Święto Pieczonego Ziemniaka – Dobrosułów, 

Janiniec, Wojcieszyce, Jarnatów, Dąbrówka Mała
• Powiatowe Święto Pieczonego  

Ziemniaka – Wielowieś
• Święto Ziemniaka – Szprotawa
• Kartoflada – Bieniów
• Winobranie – Zielona Góra
• Jarmark Michała – Żagań
• Święto Czekolady – Kargowa
• Święto Rzodkiewki – Nowe Miasteczko
• Grzybobranie z Harleyem – Pszczew
• Jarmark Miodu i Wina – Żary
• Święto Grzyba – Sobolice

PAŹDZIERNIK:
• Święto Dyni – Dąbrówka Mała
• Lubuskie Plony Jesieni – Zielona Góra
• Święto Pieczonego Ziemniaka – Żary

LISTOPAD:
• Święto Młodego Wina Zielonogórskiego 

 – Zielona Góra
• Konkurs na domowe przetwory  

„Dary jesieni” – Sulęcin

GRUDZIEŃ:
• Jarmark Bożonarodzeniowy – Zielona Góra
• Kiermasz Świąteczny i Kolędowanie – Pszczew

  Kalendarium cyklicznych imprez kulinarnych:

Winnica Kinga

Winnica Kinga

Winnica Miłosz

Winnica Park Winny

Winnica w Paradyżu

Skansen Pszczelarski w Pszczewie 

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli   

Winobranie w Zielonej Górze

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli   

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli   

Gospodarstwo pasieczne R. i M. Grzywaczów

Lubuskie Święto Plonów

Lubuskie pierniki

Śliwka gubinka

Nalewki

Restauracja Leniwka

Restauracja Destylarnia


