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Wstęp
Doskonały smak, tradycyjne receptury oraz naturalna, ekologiczna żywność, to solidne  
fundamenty promocji polskiej żywności. Promocja dziedzictwa kulinarnego polskiej wsi jest 
jednym z czynników wpływających na rozwój terenów wiejskich oraz daje możliwość pozyski-
wania pozarolniczych źródeł dochodu.

Produkty tradycyjne, regionalne i ekologiczne z roku na rok zyskują na popularności, zwłasz-
cza wśród amatorów dobrego jedzenia. Powstaje coraz więcej miejsc, w których można taką 
żywność kupić lub się nią delektować. To szansa na pokazanie tożsamości regionu i zachowa-
nie dziedzictwa kulinarnego. Niezwykły charakter tych produktów, wynikający z ich wysokiej  
jakości, powiązania z regionem oraz tradycji i specyfiki wytwarzania, stanowi o konkurencyjno-
ści tych produktów na rynku, wyróżniając je pochodzeniem, smakiem  i wyglądem.

Rosnące zainteresowanie produktami tradycyjnymi, regionalnymi i ekologicznymi  
poprawia samopoczucie nie tylko ich wytwórcom i konsumentom, ale też napędza koniunk-
turę w innych sektorach. 

I. Kategorie produktów i produkty 
województwa zachodniopomorskiego

Lp. Kategoria Nazwa

1. Produkty 
rybołówstwa

Paprykarz szczeciński
Sielawa wędzona z Pojezierza Drawskiego

Sieja miedwieńska (sieja miedwiańska)
Miedwieńskie (miedwiańskie) ryby wędzone

Śledzie po szczecińsku
Śledzik kołobrzeski

2. Warzywa 
i owoce

Ogórek kołobrzeski
Kapusta kiszona z beczki
Jeziorowy ogórek kiszony

Konfitura szczecińska z owoców róży
Konfitura szczecińska z zielonych pomidorów

Powidła radziszewskie

3.
Wyroby 

piekarnicze 
i cukiernicze

Chleb razowy „koprzywieński”
Pierniki szczecińskie

Chleb wiejski wojenny
Chleb gwdowski 

Choszczeńska strucla z makiem
Chleb szczeciński

Krówka szczecinecka
Paszteciki gwdowskie

Jabłuszka w koszulkach
Serca kaziukowe/kaziukowe serducha
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4. Miody

Miód Drahimski
Miody przelewickie

Miody wałeckie
Akacjowy miód cedyński

Miody z Lasu Świętej Marii
Miody Puszczy Barlineckiej

Miody Pojezierza Choszczeńskiego
Miody dębickie

Miody rusinowskie
Miody ze Wzgórz Świeszewskich

Miody Pojezierza Drawskiego 

5. Gotowe dania 
i potrawy

Pasztecik szczeciński
Kiszka szwedzka

Hołubcie bielkowskie
Bełczańskie zupy piwne

6. Napoje

Wino ze śliwek
Nalewka ze śliwek z Dębiny

Miód pitny trójniak
Trójniak woliński leśny

Lipiańskie piwo Zaczynaj
Miód pitny trójniak Cedyński

Piwo szczecińskie
Miód pitny trójniak „Czcibor”

Zakwas buraczany z Dębna
7. Inne produkty Grzyby marynowane z szyszką

8. Produkty mięsne

Pasztet z gęsi
Szynka świdwińska

Kiełbasa krucha domowa
Wędzony udziec wieprzowy z Przelewic

9. Produkty 
mleczne Ser bałtycki

10. Oleje i tłuszcze Masło ostrowieckie

II. Lista Produktów Tradycyjnych 
Województwa Zachodniopomorskiego
1. OGÓREK KOŁOBRZESKI
Kategoria: warzywa i owoce
Wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 24.05.2006 r.
Gmina Gościno, powiat kołobrzeski
Elżbieta Kuczma
Wygląd: owoce cylindryczne, średnio długie, zielone z jaśniejszymi 
smugami, typu grubobrodawkowego, w przekroju mięsiste i jędrne, z widocznymi nasionami.
Kształt, wielkość, konsystencja: owalny, 5-10 cm, ścisłe, jędrne, chrupiące.
Smak i zapach: smak w zależności od czasu fermentacji: ogórek małosolny - lekko kwaśny  
z charakterystycznym posmakiem świeżej fermentacji, delikatnie słony, niepowtarzalny smak  
i zapach dzięki mikroelementom zawartym w naturalnej solance ze źródeł solankowych znajdujących 
się na wyspie Solnej w Kołobrzegu. Ogórek kiszony - bardziej kwaśny, o niepowtarzalnym smaku 
i zapachu czosnku, kopru i chrzanu.
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Barwa (zewnętrzna i na przekroju): zielona.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: stare fotografie oraz pisane źródła historycz-
ne informują o wykorzystywaniu źródeł solankowych począwszy od VII-VIII wieku. Źródła  
te wypływały po obu brzegach Parsęty. Otoczenie prawobrzeżnych źródeł nazywano w czasach 
słowiańskich Solną Górą (później z niemiecka Syllenberg), lewobrzeżne zaś, znajdujące się  
na wyspie Solnej - Salzberg. Przez całe średniowiecze obydwa źródła eksploatowane były 
równolegle. Przeszłość kołobrzeskiej solanki ma nadzwyczaj bogatą kartę. Znane od najdaw-
niejszych czasów i od dawna użytkowane przez człowieka słone źródła, dające pierwotnie  
poszukiwaną krystaliczną sól, później zaś leczące różne ludzkie dolegliwości, rozsławiły Kołobrzeg.  
O wspaniałych ogórkach małosolnych i kiszonych przygotowywanych na solance kołobrzeskiej 
mówiło się od zawsze. Z relacji Polaków, którzy podczas II wojny pracowali jako przymusowi 
robotnicy Rzeszy na ziemiach zachodnich oraz osadników, którzy zasiedlali ziemię kołobrzeską, 
wiadomo że solanka od dawnych czasów była wykorzystywana do kiszenia ogórków. Świad-
czą o tym fotografie byłych mieszkańców tych ziem, znalezione na poddaszu domu, którego  
historia sięga lat sprzed I wojny światowej. Osadnicy tych ziem od pierwszych lat powojennych,  
czyli od 1945 roku, zaczęli wykorzystywać „dobra natury” do celów spożywczych, m.in. znaną  
już „słoną wodę”. W gospodarstwach domowych stosowano ją przy przygotowywaniu przetwo-
rów na zimę, w tym również do kiszenia ogórków. Receptury przekazywane były z pokolenia 
na pokolenie jako żywe słowo. Miało to zachować oryginalność produktu.
• Ogórek kołobrzeski przygotowywany jest następująco: na 100-litrową beczkę ogórków  
potrzeba 30-35 dag czosnku, 30-40 dag korzenia chrzanu (do ogórków małosolnych wystarczy 
użyć liści chrzanu), 30-35 dag łodyg kopru (z kwiatostanem). Ogórki układa się warstwami, 
przekładając pozostałymi dodatkami, takimi jak chrzan, czosnek i koper. Zawartość beczki 
zalewa się solanką.
• Do kiszenia ogórków w słojach typu „Twist”, należy dobrać te same składniki, lecz w innych 
proporcjach. Ogórki układa się wtedy w słojach ciemną stroną ku dołowi raczej ściśle, dodając 
1-2 ząbki czosnku, pasek korzenia chrzanu, kawałek łodygi kopru, a następnie wszystko zalewa 
się solanką, zamyka słoiki i odstawia do fermentacji.
Inne dodatkowe informacje: Surowiec wykorzystywany do wytwarzania tego produktu  
tradycyjnego (ogórek, czosnek, chrzan, koper) uprawiany jest na ziemi kołobrzeskiej przy 
zachowaniu zasad uprawy ekologicznej. Cechą charakterystyczną tego specjału jest wykorzy-
stanie w przetwórstwie naturalnej wody solankowej pozyskiwanej ze źródła solankowego nr 18 
w Kołobrzegu, odkrytego i wykorzystywanego od VII-VIII wieku. Zawartość mikroelementów 
w solance nadaje ogórkowi kołobrzeskiemu, tradycyjnie przygotowywanemu od pokoleń, 
niepowtarzalny smak i zapach.
Ogórek kołobrzeski w roku 2004 zdobył I miejsce w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - 
Smaki Regionów” oraz  „Perłę” w roku 2005.
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2. MIÓD DRAHIMSKI
Kategoria: miody
Wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 1.06.2006 r.
Gmina Czaplinek, powiat drawski
Grzegorz Fujarski
Wygląd: 
û Miód lipowy - w stanie płynnym ma barwę od zielon-
kawożółtej do jasnobursztynowej. Po sk ry stalizowaniu 
zmienia zabarwienie na białożółte do złocistożółtego.
û Miód gryczany - ma barwę ciemnobrunatną, prawie 
czarną. Po skrystalizowaniu staje się nieco jaśniejszy.
û Miód wielokwiatowy - w zależności od czasu zbioru może mieć różną barwę od jasno 
kremowej do herbacianej. Po skrystalizowaniu zmienia nieco zabarwienie na jasnoszare  
lub jasnobrązowe.
û Miód rzepakowy - w stanie płynnym jest prawie bezbarwny lub lekko słomkowy, z odcieniem 
zielonkawym, zależnie od roślin, z których zebrany został nektar. Po skrystalizowaniu przyjmuje 
barwę białą lub szarokremową.
û Miód wrzosowy - ma barwę bursztynowoherbacianą, która występuje w jaśniejszych 
i ciemniejszych odcieniach. Przed skrystalizowaniem jest koloru bursztynowego lub nawet 
czerwonobursztynowego. Po skrystalizowaniu od żółtopomarańczowego do brunatnego.
û Miód nektarowo-spadziowy - ma barwę od ciemnożółtej do brunatnozielonej.
Wielkość: Miód pakowany jest w różne pojemniki o pojemności od 25 g do 2,5 kg.

Konsystencja:
û Miód lipowy - w stanie płynnym przypomina olej rycynowy. W wyniku krystalizacji przyjmuje 
postać drobnoziarnistą, niekiedy krupowatą.
û Miód gryczany - w stanie płynnym ma barwę ciemną, prawie czarną. Krystalizuje bardzo 
powoli, przyjmując postać gruboziarnistą, niejednolitą. Norma Polska dopuszcza na jego 
powierzchni warstwę płynną.
û Miód wielokwiatowy - ma konsystencję płynną, lepką, częściowo lub całkowicie skrystalizo-
waną w zależności od terminu zbioru.
û Miód rzepakowy - ulega szybkiej krystalizacji, dając drobne kryształy i mazistą konsystencję. 
û Miód wrzosowy – ma konsystencję gęstej i galaretowatej cieczy w formie żelu. Krystalizuje 
się średnioziarniście.
û Miód nektarowo-spadziowy - w stanie płynnym ma barwę ciemną, najczęściej od szarawo-
zielonej do brązowej, a nawet czarnej. Krystalizuje w grudkach.

Smak i zapach:
û Miód lipowy - w smaku jest dość ostry, często lekko gorzkawy.
û Miód gryczany - ma bardzo intensywny i przyjemny zapach kwiatów gryki oraz charaktery-
styczny ostry, słodki i lekko piekący smak.
û Miód wielokwiatowy - ma zapach zazwyczaj silny, przypominający zapach wosku. W smaku 
jest bardzo zróżnicowany, zależnie od składu nektaru, na ogół jednak jest łagodny, słodki. 
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Niekiedy dominuje w nim smak określonego nektaru, na przykład lipy, gryki czy akacji.
û Miód wrzosowy - ma silny zapach, podobny do zapachu wrzosu. W smaku mdło słodki, 
ostry i gorzkawy.
û Miód nektarowo-spadziowy - ma zapach przypominający igliwie bądź też żywicę. W smaku 
jest łagodny, lekko korzenny, mało słodki.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Pszczelarstwo było przez stulecia jednym  
z tra dycyjnych zajęć miejscowej ludności. W starostwie drahimskim i okolicy, jak podają źródła, 
bartników było jedenastu, każdy z nich na rzecz Drahimia dawał pół kłody miodu na rok. Ponad 
dziewięćset pszczelich rodzin zbierało nektar z Puszczy Drawskiej. Dziś teren ten leży w obrębie 
Drawskiego Parku Krajobrazowego, obfituje w bogactwo wszelkiej roślinności i niezliczoną ilość 
pożytków pszczelich. Znajdują się tutaj ogromne wrzosowiska, piękne aleje starych lip, akacjowe 
zagajniki i barwiące krajobraz na żółto i czerwono uprawy rzepaku i gryki. Blisko dwustu pszczelarzy 
pozyskuje miód, zachowując tradycje tego ginącego już zawodu. Dzięki tradycji właśnie oraz niezwy-
kłej czystości środowiska i wyjątkowej trosce o rodziny pszczele, miód ten jest najwyższej jakości. 
Marka miodów drahimskich daje mu gwarancję i metrykę pochodzenia. Miód drahimski jest złotem 
tego regionu, a pracowite pszczoły symbolem jego gospodarnych mieszkańców. Wiosną i jesienią 
wyruszają wycieczki na edukacyjny szlak  „Wypraw po złote runo”. Zielone szkoły zjeżdżają tu właśnie, 
by uczyć młodzież z dużych aglomeracji szacunku dla darów natury. Do pracy nad przedsięwzięciem 
udało się włączyć nie tylko pszczelarzy, lokalnych liderów, organizacje pozarządowe, ale i specjalistów 
od marketingu i kreowania marek, nauczycieli i szkoły. Miody drahimskie można kupić w najlep-
szych handlowych galeriach Szczecina. Drahim zaistniał w świadomości publicznej, jego tajemnicza  
nazwa i historia wzbudza zainteresowanie regionem. Każdy słoik drahimskiego miodu inspiruje  
do odkrywania tożsamości miejsca. A przy tym jak smakuje!
Inne dodatkowe informacje: Miód Drahimski w roku 2003 zdobył I miejsce w konkursie  
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”, a w roku 2008 „Perłę”. To pierwszy produkt 
z Zachodniopomorskiego, który został objęty unijną ochroną, 14 czerwca 2011 roku Komisja 
Europejska ogłosiła rejestrację tego produktu jako Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG).

3. WINO ZE ŚLIWEK
Kategoria: napoje
Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 31.10.2006 r.
Gmina Chociwel, powiat stargardzki
Barbara Modrzejewska
Wygląd: płyn przezroczysty.
Konsystencja, smak i zapach, barwa: wino słodkie, 
o zapachu śliwek, brązowa.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Chociaż 
wyrób wina był znany ludzkości od dawna, jak podaje 
Jan Cieślak w swojej książce „Domowy wyrób win owo-
cowych - miodów pitnych - wódek - likierów - cocktaili”, wydanej w 1967 roku (strona 50), dopiero 
w XVIII i XIX wieku zdołano wyświetlić istotę procesu jego powstawania, zwanego „fermentacją 
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alkoholową”; jest on podstawą wyrobu napojów alkoholowych, a więc wina, piwa i spirytusu. 
Autor wyliczając na stronie 38 wspomnianej książki owoce nadające się do wyrobu wina wymienia 
również śliwki. Jednak zaznacza, że: wyrób wina śliwkowego jest uciążliwy, gdyż moszcz ze śliwek 
wyciska się bardzo źle (…). Na stronie 161 podkreśla natomiast, że: najlepiej udają się ze śliwek 
ciężkie i mocne wina deserowe. 
Tradycja wyrobu wina ze śliwek w niektórych domach obecnego województwa zachodnio-
pomorskiego związana jest z zapiskami ręcznymi pochodzącymi z 1946 roku. Podstawowy 
przepis na wino zapisany został 29 listopada 1946 roku na odwrocie rodzinnego zdjęcia. Napis 
wykonany jest pismem odręcznym, w języku ukraińskim. W luźnym tłumaczeniu na język polski 
napis brzmi: Dla pamięci mojego brata Trefona wino naszego taty, to: śliwki, cukier, woda. 
Dziewcząt tu jest tak dużo, że można wybierać. Odręczny zapis powyższego przepisu na wino 
ze śliwek uzmysławia uważnemu czytelnikowi, jak ważne i silne są tradycje rodzinne – również 
te kulinarne. Jednak żeby tradycje te przetrwały w polskich rodzinach, muszą być zapisywane 
i pieczołowicie pielęgnowane, o czym świadczy początek zdania „Dla pamięci….”
Inne dodatkowe informacje: zawartość alkoholu 15%, składniki na wino - śliwki, drożdże winne, 
cukier, woda. Wino ze śliwek w 2005 roku zdobyło II miejsce w konkursie „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo - Smaki Regionów”, a w roku 2006 „Perłę”.

4. NALEWKA ZE ŚLIWEK Z DĘBINY
Kategoria: napoje
Wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych 31.10.2006 r.
Gmina Chociwel, powiat stargardzki
Barbara Modrzejewska
Wygląd: płyn przezroczysty.
Konsystencja, smak i zapach, barwa: napój alkoholowy 
lekko słodki o zapachu śliwek, brązowa.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Jan Cieślak 
w książce „Domowy wyrób win owocowych - miodów 
pitnych - wódek - likierów - cocktaili” wydanej w 1967 
roku na stronie 233 podaje:„ (…) wyrabiając zaś domowe 
wódki, nalewki lub likiery można nie tylko wybrać najbardziej ładne, aromatyczne i świeże owoce, 
ale także sporządzić napój, który pod względem intensywności zapachu i smaku”, stopnia słodyczy 
i kwasowości oraz innych cech charakterystycznych będzie osobiście odpowiadał. Ten sam autor  
na stronie 356 powyższej książki rozróżnia, w zależności od sposobu wyrobu 3 typy wódek śliwkowych, 
a mianowicie: 1. Śliwowicę (…) 2. Śliwówkę (…) 3. Nalewkę śliwkową o różnym stopniu słodyczy, 
uzyskaną przez macerację śliwek spirytusem i dodanie do otrzymanego nalewu spirytusu, cukru, 
wody i innych składników aromatycznych. Dalej Cieślak pisze, że przed wojną najlepiej znana była 
śliwowica, natomiast śliwówki i nalewki śliwkowe były mało produkowane i mało znane w szerokich 
kołach konsumentów. Jednak już na następnej stronie - 357, można przeczytać: (…) znaczenie korzyst-
nej i z mniejszym wkładem pracy można w domu sporządzić nalewkę śliwkową, która odpowiednio 
sporządzona może jakościowo dorównać wódce otrzymanej z soku. Właściwy przepis na Nalewkę  
ze śliwek z Dębiny został przywieziony w rejony obecnego województwa zachodniopomorskiego 
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przez jednego z mieszkańców Polski, który podczas I wojny światowej walczył jako ochotnik na froncie 
francusko-niemieckim. Przez kilkadziesiąt lat przepis na nalewkę był przekazywany w formie ustnej - 
jako rodzinna tradycja. Dopiero krótko po II wojnie światowej został utrwalony, w formie odręcznych 
zapisków w książce-atlasie dr Zygmunta Łempickiego „Świat i Życie - Zarys Encyklopedyczny Współ-
czesnej Wiedzy i Kultury”, Wydawnictwo Książnica-Atlas S.A., Zjednoczone Zakłady Kartograficzne 
i Wydawnicze T.N.S.W., Lwów 1939. Na odwrocie tablicy szóstej powyższej książki można zapoznać 
się z dokładnym przepisem na nalewkę z dzikich śliwek:
Nalewka (…) z Dębiny: 1 funt dzikich śliwek, 2 kwatery wody, 1 funt cukru, 1 kwatera wódki, 
kwaterka spirytusu. Kosztuj na Wielkanoc.”
Jak wynika z owych zapisków, jest to nalewka, którą należy przygotować i kosztować na jedno z naj-
piękniejszych świąt obchodzonych w Polsce - Wielkanoc. Sam autor przepisu podaje również sugestię,  
że nalewka nie jest alkoholem, który pije się w większych ilościach, lecz powinno się ją jedynie 
kosztować.
Inne dodatkowe informacje: Zawartość alkoholu 40%.

5. KAPUSTA KISZONA  
Z BECZKI
Kategoria: warzywa i owoce
Wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych 
2.04.2008 r.
Gmina Rymań, powiat kołobrzeski
Piotr Król
Wygląd: wąskie paseczki kapusty o grubości 2-3 
mm, zanurzone w kwaśnym soku kapuścianym o słomkowo-żółtawym kolorze.
Kształt, wielkość, konsystencja, smak i zapach, barwa: paseczki o nieregularnej grubości, 
długość 2-25 cm, w przekroju 2-3 mm na 4-6 mm, w zależności od czasu kiszenia - początko-
wo paseczki są jędrne i chrupiące, później miękkie i nitkowate, przyjemny kwaskowy smak  
i zapach, barwa słomkowo-kremowa, sok słomkowo-żółtawy, przejrzysty.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Warunki klimatyczno-glebowe (wpływ klimatu  
morskiego) w województwie zachodniopomorskim sprzyjają uprawie warzyw polowych, a szczegól-
nie kapusty i marchwi. Z upraw gruntowych duże znaczenie miały i mieć będą: kapusta do kiszenia 
oraz odmiany do długiego przechowywania, a także ogórki i buraki ćwikłowe itp. W powiecie 
kołobrzeskim kapusta uprawiana jest w większości gospodarstw rolnych, szczególnie we wsiach: 
Drzonowo, Kinowo, Korzystno, Siemyśl. Obecność dużych aglomeracji miejskich - Berlin, Szczecin, 
Koszalin - stwarza producentom warzyw duże możliwości zbytu. Także przed rokiem 1945 rejon 
ten stanowił ważne zaplecze warzywne dla Berlina. Również duże znaczenie ma znajdująca się  
na terenie wybrzeża rozbudowana baza gastronomiczno-wypoczynkowa, która zaopatrywana jest 
m.in. w warzywa od lokalnych producentów. Kapusta zawsze była i jest najbardziej popularnym 
warzywem uprawianym i spożywanym na wsi. Opisując życie codzienne wsi pomorskiej, Lucyna 
Turek-Kwiatkowska („Kultura na Pomorzu w XIX wieku”, Koszalin 2000, s. 36, 45) pisze: „Z warzyw 
jedzono przede wszystkim kapustę, uprawiano ją w każdym wiejskim ogrodzie (…) Każdy gospodarz 
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miał Kohlgarten i duże beczki do kwaszenia kapusty w piwnicy. Kapusta była gotowana w niedzielę  
na cały tydzień, codziennie odgrzewano ją na obiad. Kapustę spożywano w postaci surowej, ale przede 
wszystkim przetwarzano poprzez kwaszenie, co pozwalało poczynić zapasy na dłuższy okres czasu”. 
Konserwowanie kapusty przez kiszenie jest bardzo starym sposobem. Dawniej kiszono całe głowy ka-
pusty. O tym sposobie przygotowywania zapasów na zimę wspomina Elżbieta Kowecka w rozdziale 
Kuchnia na s. 141 w swojej książce „W salonie i w kuchni - opowieść o kulturze materialnej pałaców 
i dworów polskich w XIX w.” (PWN 1984): Kapustę kiszono przede wszystkim w całych głowach, 
a nie szatkowano. Szczególnie ceniono głąby kapuściane z tak ukiszonych główek. Zasady kiszenia 
kapusty w beczkach od lat się nie zmieniły. Proces przygotowywania kapusty kiszonej w beczkach 
opisuje Kazimiera Pyszkowska w „Gospodarstwie domowym” (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogicz-
ne, Wydanie V, Warszawa 1974) na s. 95-97, zwracając szczególną uwagę na przygotowanie beczek 
tak, aby uzyskać wysokowartościowy produkt spożywczy. Opisuje, że po sprawdzeniu szczelności 
beczki przeznaczonej na kapustę (…) niezwykle ważną czynnością jest wymycie beczki gorącą wodą 
z dodatkiem sody, dokładne kilkakrotne wypłukanie i należyte wyparzenie beczki, aby do kwaszonki 
nie przedostały się zarodniki pleśni. Zaleca stary zwyczaj wyparzania beczki poprzez wkładanie  
rozgrzanych kamieni na podkładkę i polanie ich wodą, przy jednoczesnym szczelnym zakryciu otworu. 
Jeżeli podczas lata beczka w wilgotnej piwnicy pokryła się pleśnią, dodatkowym zabiegiem powinno 
być siarkowanie. Czystość beczki jest ważnym czynnikiem wpływającym na jakość gotowej kapusty, 
jej trwałość i smak. Ta sama autorka na s. 96 opisuje sposób na wybielenie i usunięcie goryczki  
z kapusty przeznaczonej do kiszenia poprzez układanie głów kapusty (…) w pryzmę w pomieszcze-
niu ciemnym i przewiewnym, aby nie doprowadzić do tzw. zagrzania niekorzystnie wpływającego 
na późniejszy proces fermentacyjny przy kiszeniu. Przeznaczoną do kiszenia kapustę szatkuje się 
i miesza z solą oraz przyprawami, nakładając warstwami do beczki, na dnie której układa się całe 
liście kapusty. Poszczególne warstwy nakładanej kapusty ubija się szczelnie, ale delikatnie, by nie 
dopuścić do ich zmiażdżenia. Pomiędzy warstwy ubijanej kapusty można wkładać w całości jabłka, 
które muszą być zdrowe i niepoobijane. K. Pyszkowska zwraca uwagę, by (…) napełniając beczkę 
poszatkowaną kapustą (…) pozostawić od góry 8-10 cm wolnej przestrzeni, następnie przykryć 
wierzch kilkoma liśćmi kapusty, a potem denkiem, które należy obciążyć kamieniem. Po ok. 3-5 
dniach zaczyna się proces fermentacji, w wyniku którego na powierzchni pojawia się spieniony sok, 
który trzeba zbierać. W czasie fermentacji powstają również gazy, do których usunięcia stosowano 
zaostrzony drążek, przekłuwając nim warstwy kapusty. Kapusta w beczce powinna być zawsze 
przykryta sokiem, aby nie doszło do jej gnicia czy pleśnienia. Przy zbyt małej ilości wydzielanego 
soku podczas kiszenia stosuje się dodawanie solanki. Według Kazimiery Pyszkowskiej należy (…) 
uzupełnić solanką z przegotowanej wody z dodatkiem soli w ilości 10-20 g soli na 1 litr wody (s. 97). 
Po okresie fermentacji, tj. po około 5 dniach beczki przenosi się w chłodne miejsce, gdzie proces 
fermentacji będzie odbywał się powoli, a kiszonka będzie nabierała charakterystycznego smaku  
i zapachu. Kazimiera Pyszkowska w „Poradniku domowym” na s. 97 zwraca uwagę na zachowanie 
szczególnej czystości, aby zapobiec pleśnieniu: (…) w miarę ubywania kapusty wewnętrzne brzegi 
beczki należy chronić przed pleśnieniem, obmywając je czystą ściereczką zamoczoną w osolonej 
wodzie (…), a także, by (…) do nabierania kapusty (…) przeznaczyć jedną drewnianą łyżkę i nie 
używać jej do innych celów. Z kapusty kwaszonej przyrządzano wiele potraw takich jak: surówki, 
kapuśniak, bigos czy kapusta zasmażana. W zależności od tego, do czego miała być zastosowa-
na, kiszono ją z różnymi dodatkami. Według Aliny Gniewkowskiej („Skarbczyk kulinarny potraw 
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mięsnych, jarskich, ciast, marynat oraz ważnych sekretów gospodarskich”, Wydanie III, Warszawa  
1927, s. 374) do kapusty przeznaczonej do gotowania oprócz soli dodaje się nasiona kopru lub kminku  
i liście bobkowe. Do kapusty przeznaczonej na surówki stosuje się dodatek marchwi, jabłek, cebuli, 
liście zielonego kopru, pieprz pachnący i gorzki oraz liście bobkowe. Ta sama autorka podaje przepis 
na kapustę sałatkową parzoną. Oprócz walorów kulinarnych i smakowych kapusta zawsze ceniona 
była w kuchni i medycynie za zawartość witamin i składników mineralnych.
Inne dodatkowe informacje: Swoją specyficzną wartość kapusta kiszona zawdzięcza surowcom 
wyprodukowanym we własnym gospodarstwie rolnym z zachowaniem naturalnych metod 
upraw, bez stosowania zabiegów i nawożenia chemicznego oraz tradycyjnej metodzie kiszenia 
i przechowywania. Kapusta jest kiszona tylko z dodatkiem soli. Po ukiszeniu dodaje się surową 
utartą marchew, która nadaje kapuście chrupkość i przyjemny posmak.

6. JEZIOROWY OGÓREK KISZONY
Kategoria: warzywa i owoce
Wpisana na Listę Produktów Tradycyj-
nych 7.05.2008 r.
Gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ka-
liszu Pomorskim

Wygląd: gładka powierzchnia z niewiel-
kimi brodawkami.
Kształt, wielkość, konsystencja, smak 
i zapach, barwa: podłużny, cylindrycz-
ny, od 8-15 cm, średnica od 3-5 cm, 
ogórek kiszony powinien być twardy i 
pełny w środku, smak charakterystyczny 
dla ogórka kiszonego z wyczuwalnym zapachem przypraw - kopru, czosnku i chrzanu, barwa  
zewnętrzna kiszonego ogórka jest oliwkowozielona, na przekroju nieco jaśniejsza.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska 
powstała w latach 60. nad Jeziorem Młyńskim. W przetwórni tej produkowano różnego rodzaju 
przetwory owocowo-warzywne, a w szczególności ogórki kiszone w świerkowych beczkach. 
Oddział spółdzielni w Kaliszu Pomorskim nigdy nie prowadził produkcji ogórków kiszonych  
dla potrzeb handlu detalicznego (ogórki w słoikach). Według informatorów ich produkt - zawsze 
w beczkach o pojemności 100 l - odbierało przede wszystkim wojsko polskie, wojsko radzieckie 
licznie stacjonujące na Pomorzu oraz zakłady karne. Niewielka część produkcji przeznaczona 
była czasami na eksport do Niemiec. Kalisz Pomorski już od paru lat w lipcu organizuje „Święto 
Ogórka”, które nazywane jest „Jarmarkiem nad Jeziorem Ogórkowym”. W ten sposób nawiązuje 
do czasów, w których przetwórnia ta funkcjonowała. Dokumentem potwierdzającym kiszenie 
ogórków w beczkach jest m.in. wywiad etnograficzny dokumentujący tradycję produktu:  
jeziorowy ogórek kiszony, w którym możemy przeczytać, iż: „Wszyscy informatorzy uważają,  
że zwyczaj przechowywania beczek z zakiszonymi ogórkami w jeziorze (w naturalnym zbiorni-
ku wodnym) przyszedł do zakładu w Kaliszu Pomorskim z siedziby Spółdzielni w Szczecinku”. 
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Tam zapoczątkowali go pracownicy z Podlasia: „zwyczaj z Białej Podlaskiej, tak się mówi, w tej 
spółdzielni w Szczecinku byli pracownicy z tamtych okolic” (…). Informator na potwierdzenie 
tej opinii mówi także: „U nas na wiosce nie było dużej wody, ale na Bugu tak robili, słysza-
łem o tym”. Pozostali informatorzy stwierdzają, że ze sposobem przechowywania ogórków  
w zatopionych w wodzie beczkach spotkali się dopiero w pracy w Kaliszu Pomorskim. Nie znali 
tego zwyczaju ze stron rodzinnych (…), ani nie był on znany rodzinom już w trakcie mieszkania  
na Pomorzu. Jeżeli chodzi o zamknięcie przetwórni, nie ma konkretnej daty tego zdarzenia, 
 ale za termin ten można przyjąć przekazanie terenów spółdzielni Urzędowi Miejskiemu. 
Według informatorów oddział spółdzielni w Kaliszu Pomorskim został zlikwidowany w maju 
1984 roku. Do dziś na dnie Jeziora Ogórkowego znajdują się beczki z ogórkami, które od czasu 
do czasu wypływają na powierzchnię, przypominając o historii miasta.
Inne dodatkowe informacje: Ogórki kiszone przechowywane są w beczkach. Ogórki w beczkach 
muszą być układane tak wysoko, aby dekiel po zabiciu przyciskał je, a zalana woda dosięgała 
poziomu miejsca, w którym będzie się on znajdował. Ważna jest również stała temperatura 
przechowywania produktu pod wodą (w naturalnym zbiorniku), czyli 3-4oC, co daje niepowta-
rzalny smak i aromat produktu.

7. CHLEB RAZOWY „KOPRZYWIEŃSKI”
Kategoria: wyroby piekarnicze i cukiernicze
Wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 
1.07.2008 r.
Gmina Barwice, powiat szczecinecki
Kazimiera Kula
Wygląd: złocisto-brązowa, chropowata skórka 
posypana otrębami żytnimi.
Kształt: chleb ma kształt foremki, w której jest 
wypiekany - wymiary 20 x 10 cm; wys. od 10-15 
cm, na uroczystości wesela, dożynki, powitanie 
gości, uroczystości kościelne - okrągły - max 30 cm 
średnicy, wys. do 10 cm, na przekroju kwadratowy lub eliptyczny.
Wielkość: uzależniona od wielkości foremki od 400 g do 2 kg.
Konsystencja, smak i zapach, barwa: powierzchnia zewnętrzna skórki twarda, zwarta, ścisła, 
chropowata w dotyku. Wnętrze - delikatne, gładkie, miąższ puszysty, posiada liczne oczka  
i dziurki powstałe w wyniku procesu wyrastania ciasta. Lekko słony, delikatny (nie kwaśny). Zapach 
intensywny, chlebowy (aromat i smak ziaren zbóż). Zewnętrznie - brązowo-złocista z licznymi  
jaśniejszymi przebarwieniami. Na przekroju - barwa ciemnobrązowa z beżowymi przebarwie-
niami.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: W tradycji polskiej i słowiańskiej chleb był 
symbolem pożywienia, a także dostatku i pomyślności. Nie zawsze i nie dla wszystkich był  
pożywieniem podstawowym i codziennym, w biedniejszych częściach kraju pojawiał się jedynie 
w święta. Dawniej proces przygotowywania pieczywa był procesem niezwykłym, obwarowa-
nym licznymi przepisami, naszpikowanym zaklęciami magicznymi i przesądami. „Piec powinien 
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mieć odpowiednią temperaturę, tę mierzono wkładając rękę do pieca „na trzy zdrowaśki”  
lub rzucano garstkę otrąb, które powinny palić się ognikami. Chleba nie można było wypiekać 
ani w niedzielę ani w inne święta… ani w dzień zaduszny. Dzieżki, w których wyrabiano ciasto 
nie można było odwracać do góry dnem, nie można też było jej pożyczać. W czasie pieczenia  
nie można było trzaskać drzwiami. Chleb należało kłaść na spód. Przed ukrojeniem chleba 
należało nożem uczynić znak krzyża świętego. Każda gospodyni w pieczenie chleba wkładała 
cząstkę swego serca, dlatego w czasie pieczenia nie można było się kłócić” (wywiad etnograficz-
ny dotyczący produktu lokalnego; Muzeum Regionalne w Szczecinku). Wielu pisarzy i poetów  
w swojej twórczości podkreśla rangę chleba i znaczenie, jakie sobą reprezentuje. Odwołanie 
do obrzędów, poszanowania i patriotycznego znaczenia chleba znajdujemy w twórczości 
L. Kondratowicza, C.K. Norwida, J.A. Morsztyna, W. Potockiego, a także Cz. Miłosza. 
Tradycja wypieku chleba razowego koprzywieńskiego wywodzi się z okresu powojennego.  
Na tereny Koprzywna zostały osiedlone rodziny pochodzące ze wschodnich terenów Polski. 
Gospodynie wymieniały się doświadczeniami wyniesionymi z domów rodzinnych i wspólnie 
zajmowały się wypiekiem chleba, który stanowił podstawowe pożywienie dla wielu rodzin.  
Od wielu lat (ok. 50) chleb wypiekany jest w oparciu o tę samą recepturę, w piecach chlebowych 
z 1909 i 1926 roku z użyciem sprzętów (dzieży i kolibek). „Zasadnicze znaczenie w procesie 
przygotowywania ciasta miała (oczywiście poza umiejętnościami gospodyni) dzieża, wykonana 
z klepek spojonych obręczą, szersza nieco u dołu niż u góry, czasem na nóżkach… Podobno  
najlepsze wyrabiano z dębowego drzewa, a jeżeli było o nie trudno, dawano chociaż dwie klepki 
dębowe. Na pozostałe nadawało się każde drzewo, byle suche i nieżywiczne” (J. Piątkowska, 
„Obyczaje ludu ziemi sieradzkiej”, „Lud”, t. 4, 1898). Obecnie w Koprzywnie chleb wypieka  
się starając przestrzegać zasad wpojonych przez starsze pokolenia, stosując surowce pochodzące 
z rodzimych gospodarstw. Do opalania piecy chlebowych wykorzystuje się drewno mieszane, 
iglasto-liściaste. Dla uzyskania wyraźnego aromatu dokłada się drewno jabłoni lub wiśni,  
lub gałązki buku, by uzyskać odpowiedni kolor wypieku. Zmieniając proporcje drewna świerkowe-
go i sosnowego uzyskuje się jaśniejszy lub ciemniejszy kolor wypieku. O szacunku i wyjątkowym 
sentymencie związanym z wypiekiem chleba razowego koprzywieńskiego może świadczyć fakt,  
iż chlebem tym od lat witano szczególnych i ważnych gości, wręczano go parom młodym,  
starostom i gościom w trakcie uroczystości dożynkowych. Chleb razowy koprzywieński cieszy  
się uznaniem zarówno turystów, jak i mieszkańców okolicznych miejscowości. Trzy rodziny 
wypiekają chleb w sposób tradycyjny do dzisiaj, według receptury pochodzącej z przekazu  
rodzinnego, ustnego (Sprawozdanie z badań terenowych przeprowadzonych w sprawie produktu 
tradycyjnego, Muzeum w Koszalinie).
Inne dodatkowe informacje: produkt oparty na składnikach naturalnych, bez konserwan-
tów i ulepszaczy. Chleb razowy „koprzywieński” w roku 2003 zdobył I miejsce w konkursie  
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”, a w roku 2004 „Perłę”.
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8. MIÓD PITNY TRÓJNIAK
Kategoria: napoje
Wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 29.08.2008 r.
Gmina Polanów, powiat koszaliński
Tomasz Goranin
Wygląd: klarowna ciecz.
Kształt, wielkość, konsystencja, smak i zapach, barwa: w za-
leżności od kształtu naczynia: butelki lub beczki, butelka o po-
jemności 0,75 l, beczka o pojemności 15-30 l, płynna, lepka, 
słodki z wyraźnym aromatem miodu gryczanego i dodanych 
przypraw (miód bez dodatków soków owocowych) lub o cha-
rakterystycznym smaku i zapachu dodanych soków owocowych, 
ciemno-bursztynowa, typowa dla miodu gryczanego.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Tradycja produkowania i spożywania miodu  
pitnego przez Słowian jest dużo dłuższa niż historia polskiej państwowości. Dowodzą tego pierw-
sze, zachowane zapiski, sporządzone w roku 966 przez hiszpańskiego kupca Ibrahima Ibn Jakuba, 
dotyczące miodu pitnego jako powszechnie używanego napoju w księstwie Polan. O miodzie 
możemy przeczytać w „Chronica Polonorum” słynnego dziejopisarza Anonima, zwanego Gallem, 
goszczącego na dworze Bolesława Krzywoustego: „…kraj, gdzie powietrze zdrowe, rola żyzna, las 
miodopłynny…”, jak również u biografa św. Ottona, który w XII wieku o Lechitach pomorskich 
pisał, że „nie dbali o wino, mając w piwie i miodzie tak wyborne napoje”.
Za czasów panowania Piastów miód pitny stał się towarem eksportowym i środkiem  
płatniczym. Kary wymierzone przez sąd opłacano miodem, a ten najlepszy przechowywany 
był w królewskim skarbcu. We Lwowie i Gdańsku w wieku XIV istniały już pierwsze miodo-
sytnie. Jedne z pierwszych przepisów na miód pitny zapisane zostały przez Marcina Kromera 
(1543), Szymona Syreńskiego (1611) czy Jana Hermana z Neydenburka (1673). O miodach 
pitnych pisało wielu autorów, w tym nasz największy poeta doby renesansu Jan Kochanowski:  
„Do pszczół” Powiedzcie, piękne pszczoły, wszak wam na tym mało, Co was tu mimo uleł  
do izby przygnało? „Odpowiedź” Dla pijanic zle się z tym odkryć leda komu, Tobie w ucho  
powiemy: „Czujem tu miód w domu.” Jan Chryzostom Pasek w „Pamiętnikach” o miodzie pitnym 
zaś pisał jako o środku leczniczym. Opisując kampanię duńską wspomina, iż przemarznięty 
polecił „spory garniec miodu wstawić, nasypałem gwoździków, imbiru, tom tak pił”. Poeta 
doby romantyzmu, młody Adam Mickiewicz wyraził się w 1820 roku w „Pieśni Filaretów”:  
„Po co tu obce mowy, Polski pijemy miód; Lepszy śpiew narodowy i lepszy bratni ród”.  
Największym piewcą polskiej tradycji picia miodu stał się Henryk Sienkiewicz. Pisząc trylogię 
w usta jednej z najbarwniejszych postaci i największego bodaj smakosza miodu w historii 
literatury polskiej, pana Onufrego Zagłoby, włożył wiele przezabawnych słów wynoszących 
ów trunek pod niebiosa. Ratując Rzędziana, sługę przyjaciela swego Skrzetuskiego, Zagłoba 
tak mówił: „Dalibóg, jeśli mu ten miód nie pomoże to chyba zełgał, że szlachcic. Tak mrucząc 
Pan Zagłoba wsparł głowę Rzędziana na swych kolanach, poczym mu z wolna sączyć trójniak 
do ust zsiniałych zaczął”. Jak wszyscy wiemy, kuracja skutek pozytywny odniosła. Tradycja 
produkcji miodów pitnych przetrwała do dzisiaj mimo wielu przeszkód. Tradycyjne pozostało 
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też nazewnictwo, podział na „czwórniaki”, „trójniaki”, „dwójniaki”, „półtoraki”. W przypadku 
„trójniaków”, miodów pijanych w Polsce, według źródeł stosunek wody do miodu ma się 
jak dwa do jednego. Tradycyjnego staropolskiego charakteru, produkowany współcześnie  
„trójniak”, nabiera jednak dopiero w przypadku przestrzegania ustalonych przez wieki reguł. 
Po zakończonej fermentacji trunek poddany musi zostać rocznemu leżakowaniu i dojrzewaniu 
w dębowych beczkach i określonych warunkach. 
Inne dodatkowe informacje: możliwy, charakterystyczny dla miodu pitnego, osad na dnie butelki 
pochodzenia naturalnego, nieświadczący o negatywnych zmianach zachodzących w produkcie.

9. PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI
Kategoria: produkty rybołówstwa
Wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 
13.12.2010 r.
Gmina Sianów, powiat koszaliński
DEGA Spółka Akcyjna z Karnieszewic
Wygląd: lustro tworzy masa sałatkowa. Do-
puszcza się na powierzchni wydzielenie oleju.
Kształt, wielkość, konsystencja, smak i zapach, 
barwa: Konserwa rybna, poddana sterylizacji, zwyczajowo pakowana w puszki stalowe bądź  
w opakowania aluminiowe, uzależniona od wielkości opakowania 135 g, soczysta, zwięzła, dopuszcza 
się lekko suchawą, smak z wyczuwalnym posmakiem użytych przypraw, od jasno do ciemnoczer-
wonej, charakterystyczna dla użytych składników.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Receptura paprykarza szczecińskiego powstała 
w 1965 roku podczas dalekomorskich połowów. Początkowo jego głównym składnikiem było mięso 
z różnych gatunków afrykańskich ryb, pulpa pomidorowa sprowadzana z Bułgarii, Węgier i Rumunii, 
ostra afrykańska papryczka - pima, warzywa i przyprawy. „Kiedyś nasi technolodzy ze statków-chłodni 
spróbowali w którymś z afrykańskich portów lokalnego przysmaku czop-czop. Była w tym ryba, ryż 
i bardzo ostra przyprawa - pima” (wspomnienia Bogusława Borysewicza, założyciela Zakładu PPDiU 
Gryf). Z czasem do paprykarza zaczęto dodawać ścinki powstałe przy krojeniu zamrożonych bloków 
rybnych (powstawały z nich kwadratowe, panierowane kostki). Według normy ZN-67/ZGR-09815 
obowiązującej od 1 lutego 1967 r. paprykarz szczeciński to rozdrobniona masa powstała przez  
wymieszanie mięsa ryb z ryżem, koncentratem pomidorowym, olejem, cebulą, przyprawiona 
pieprzem nigeryjskim. Paprykarz zyskał niezwykłą popularność w kraju, a także za granicą. Ekspor-
towany był aż do 32 krajów, m.in. do ZSRR, Danii, USA, Japonii, Jordanii, Liberii, Węgier, Wybrzeża 
Kości Słoniowej i Togo. Pod koniec lat 60. polskie rybołówstwo zaczęło tracić łowiska u wybrzeży 
Afryki Zachodniej. Po zakończeniu eksploatacji wód afrykańskich, do paprykarza trafiał atlantycki 
mintaj i miruna. W miarę narastającego kryzysu gospodarczego i dostępności danego surowca 
zmieniał się skład paprykarza. Obecnie produkowany jest z wysokogatunkowych ryb morskich.
Inne dodatkowe informacje: Paprykarz szczeciński zdobył I miejsce w konkursie „Nasze Kuli-
narne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, a także III miejsce w wakacyjnym konkursie kulinarnym 
„Zachodniopomorskie Je Je Je!”.
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10. PASZTECIK SZCZECIŃSKI
Kategoria: gotowe dania i potrawy
Wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 13.12.2010 r.
Miasto Szczecin
Bogumiła Polańska, Bar Gastronomiczny „Pasztecik” 
ze Szczecina
Wygląd: pasztecik to rodzaj smażonego ciasta droż-
dżowego, wyglądem przypominającego małe roladki,  
na przekroju okrągłe z widocznym w środku nadzieniem.
Kształt, wielkość, konsystencja, smak i zapach, barwa: 
Pasztecik ma kształt małej roladki na przekroju okrągłej, o przeciętnej średnicy 40 mm, długość  
pasztecika wynosi 12-14 cm, przeciętna waga: 80-90 g. W dotyku pasztecik ma wszystkie walory 
ciasta drożdżowego, jest pulchny, sprężysty, chrupiący. Smak i zapach pasztecika jest charaktery-
styczny dla ciasta drożdżowego, który wzbogacony jest o smak i zapach nadzienia. W nadzieniu 
wyczuwalna nuta zapachowa naturalnych przypraw, z których najbardziej dominuje natural-
ny pieprz. W zależności od nadzienia, wyróżnia się paszteciki o różnych smakach: z mięsem,  
z pieczarkami i żółtym serem, z kapustą i grzybami oraz z jajkiem. Pasztecik na zewnątrz jest koloru 
złocisto-brązowego. Na przekroju porowaty - pory są efektem napowietrzenia ciasta w procesie 
dojrzewania drożdży. Barwa ciasta delikatnie kremowa z widocznym w środku nadzieniem.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Historia pasztecika szczecińskiego sięga końca lat 
60. XX wieku. Ówczesna Szczecińska Spółdzielnia Społem otrzymała w 1969 roku z radzieckiego 
demobilu maszynę służącą do wyrabiania „pierożków”. W radzieckich jednostkach wojskowych 
służyła w razie nagłej potrzeby do wyżywienia żołnierzy. Fabryczna nazwa maszyny to „Automat 
do prigotowlienia pierożkow”. Aby produktowi nadać polską nazwę, pracownicy WSS Społem 
w Szczecinie wymyślili nazwę „pasztecik”, która lepiej przystawała do charakteru wyrobu z ciasta 
drożdżowego nadziewanego zmielonym farszem mięsnym. Receptura pasztecika szczecińskiego 
oparta jest tylko na naturalnych składnikach i naturalnych metodach dojrzewania ciasta drożdżo-
wego. W tradycyjnie produkowanych pasztecikach nie występują żadne zamienniki surowców 
naturalnych. Tajemnica receptury kryje się w odpowiednich proporcjach i odpowiednim sposobie  
ich mieszania, które kultywowane są od samego początku powstania pierwszego pasztecika  
na początku lat 70. Należy przy tym podkreślić, że prawdziwy pasztecik to taki pasztecik, który 
produkowany jest z naturalnych składników i podawany jest prosto z maszyny do ich wypieku. 
Oryginalny pasztecik nie może być mrożony i powtórnie odgrzewany. Najbardziej popularnym 
nadzieniem pasztecików było i jest nadzienie mięsne. Jednak lata 80. XX wieku przyniosły niestety 
problemy z zaopatrzeniem w podstawowe surowce. „(…) W latach 80. nie było mięsa na farsz. 
Robiło się więc go z tego, co można było kupić. Były paszteciki z masą jajeczną i rybną, z twaroż-
kiem w dwóch wersjach: na słodko i słono. Wraz z upadkiem PRL i nastaniem gospodarki rynkowej  
na stałe wrócił farsz mięsny” (Adam Zadworny „Z Archiwum Sz. Śladem szczecińskich historii 
niezwykłych XX wieku”, Gazeta Wyborcza). Pasztecik szczeciński cieszył się wielkim powodzeniem 
wśród turystów. „(…) Szczególne zainteresowanie wykazywali turyści z NRD, którzy zachwycali  
się tym produktem i wywozili go za Odrę” (Adam Zadworny, „Z Archiwum Sz. Śladem szczecińskich 
historii niezwykłych XX wieku”, Gazeta Wyborcza). Obecnie ciepłe paszteciki z drożdżowego ciasta 
z nadzieniem mięsnym nadal są ulubioną potrawą szczecinian.
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11. GRZYBY MARYNOWANE Z SZYSZKĄ
Kategoria: inne produkty
Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
8.06.2011 r.
Gmina Połczyn Zdrój, powiat świdwiński
Krystyna Hapka
Wygląd: różne gatunki grzybów w zalewie.
Kształt, wielkość, konsystencja, smak i za-
pach, barwa: zachowany kształt grzyba 
i szyszki sosnowej, grzyby małe w zależności 
od naczynia, zalewa gęsta, grzyby jędrne. Smak 
słodki, zapach szyszki sosnowej i grzybów,  
barwa zalewy oraz grzybów złoto-zielona.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Tradycja przyrządzania grzybów marynowanych 
z szyszką na terenie Pomorza Zachodniego rozpoczęła się w roku 1955. Grzyby były ważnym 
urozmaiceniem jadłospisu tamtejszych mieszkańców. Aby wzbogacić i nadać potrawom  
bardziej łagodny i odmienny smak od ostrych smaków octowych, dodawano do zalewy mio-
du, a także zielone szyszki sosnowe. Przepis na grzyby marynowane z szyszką przekazywany  
był przez gospodynie swoim córkom, a także sąsiadom i przyrządzano go według następującej 
receptury:  „Podstawowymi produktami są grzyby - tu preferowane są te o spodach kapelu-
szy „sitkowych” a więc: borowiki, podgrzybki, maślaki, kozaki. Grzyby się oczywiście czyści, 
myje i dogotowuje i płucze w zimnej wodzie. Następnie wkłada się je do słoika ok. 1/2 l 
bacząc, aby były dość luźno ułożone. Dodaje się do słoika słupek marchwi, 1/4 cebuli, trochę 
gorczycy. Następnie przygotowuje się zalewę (ocet, cukier, woda, miód, szyszka sosnowa – 
musi być jeszcze zielona, sól). Tak przygotowaną zalewą, koniecznie zimną, zalewamy grzyby  
w słoiku i wstawiamy do garnka z wodą i gotujemy słoiki. Po tym wszystkim, aby grzyby nabrały 
odpowiedniego smaku muszą odstać w słoikach około 3 miesięcy” (wywiad etnograficzny 
przeprowadzony z mieszkańcami gminy Połczyn Zdrój). Tak przygotowane grzyby podnoszą 
wykwintność i oryginalność dań z dziczyzny, wieprzowiny, wołowiny, a nawet drobiu. Produkt 
podawany jest na stół z okazji różnych uroczystości rodzinnych i świąt. 
Inne dodatkowe informacje: Niepowtarzalny smak grzybów marynowanych z szyszką doceniło 
jury „IX Euroregionalnych Spotkań Łowieckich Darz Bór” oraz konkursu kulinarnego „Kuchnia 
tradycyjna LGD – Powiatu Świdwińskiego”, w którym zdobyły pierwsze miejsce.

12. PIERNIKI SZCZECIŃSKIE 
Kategoria: wyroby piekarnicze i cukiernicze
Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 28.07.2011 r.
Miasto Szczecin
Jan Tabiński, P.P.H. TAST ze Szczecina
Wygląd: pierniki pokryte polewą czekoladową lub cukrową.



18 

Kształt, wielkość, konsystencja, smak i zapach, barwa: Uzależ-
niony od kształtu użytej formy. Głównie stosowane są motywy 
morskie, np. statek, marynarz, mewy, ryby, kotwice, żaglówki, 
latarnie itd., w zależności od wykorzystanej formy, porowata, 
smak słodki i korzenny. Zapach intensywny, korzenny, ciemno-
brązowa na zewnątrz i jasnobrązowa w środku.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Tradycję 
wypiekania pierników na terenie województwa zachodniopo-
morskiego datuje się już od roku 1845. W książce pt. „Stettiner 
Kochbuch” (pol. „Szczecińska Książka Kucharska”) autorstwa 
Marie Rosnack można zapoznać się z tajnikami wypiekania 
pierników: „Funt dobrego syropu cukrowego, funt drobnej mąki, 1/2 łuta oczyszczonego 
potażu, 1/2 łuta smalcu wieprzowego, cynamon, skórka cytryny, goździki, kwiaty cynamonu 
i nieco pieprzu do smaku, jednak tych dwóch ostatnich przypraw raczej w niedużej ilości, 
gdyż w przeciwnym wypadku pierniki będą zbyt ostre (…)”. W archiwalnych egzemplarzach 
tygodnika „Stettin. Nachrichtenblatt des Stettiner Verkehrvereins” (pol. „Szczecin. Wiadomości 
Szczecińskiego Związku Komunikacji”) z 1938 r. znajduje się informacja o zapoczątkowanej 
przez ówczesne władze Szczecina nowej tradycji przystrajania choinek kolorowymi piernikami 
w różnych kształtach. Od tamtej pory udekorowane drzewka były głównym elementem bożo-
narodzeniowym na Pomorzu. Ponadto piernikowe przysmaki można było kupić we wszystkich 
piekarniach i cukierniach Szczecina. 
Współcześnie do przygotowania pierników szczecińskich stosuje się: mąkę pszenną lub żytnią, 
migdały, miód, cukier brązowy, cynamon, goździki, kardamon, imbir, gałkę muszkatołową,  
skórkę cytrynową. Ten słodko-korzenny produkt wypiekany jest w charakterystycznych 
kształtach związanych najczęściej z tematyką morską: statków, marynarzy, mew, ryb, kotwic, 
żaglówek, latarń itd. Pierniki wykończone są polewą cukrową lub kuwerturą czekoladową. 
Tak przygotowane podawane są na stoły podczas różnych świąt, jarmarków czy konkursów. 
Inne dodatkowe informacje: Pierniki szczecińskie zostały docenione podczas konkursu „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” w 2007 roku zajmując I miejsce.

13. KONFITURA SZCZECIŃSKA Z OWOCÓW RÓŻY
Kategoria: warzywa i owoce
Wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych 28.07.2011 r.
Gmina Dolice, powiat stargardzki
Bożena i Ryszard Jaszczowscy
Wygląd: połówki owoców róży w syropie.
Kształt, wielkość, konsystencja, smak i zapach, barwa: 
połówki owoców róży, średnica owocu wynosi ok. 2-3 cm, 
gęsty syrop, słodki, od pomarańczowej do ciemnoczerwonej.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: „Róża 
jest jednym z najpospolitszych krzewów w naszej florze.  
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Często owocodajne róże są uprawiane w ogrodach i parkach w postaci żywopłotów oraz 
w uprawie polowej w systemie ekologicznym” (Wiesław Grochowski, „Jadalne owoce  
leśne”, 1983 r.). Według opracowania „Występowanie róży pomarszczonej Rosa rugosa Thunb.  
na Pomorzu Zachodnim przed 1981 rokiem” z dnia 14 maja 2007 r. dr Sylwii Jurzyk, Adiunkta 
Katedry Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni, Akademii Rolniczej w Szczecinie: „Róża 
pomarszczona Rosa rugosa jest to gatunek sprowadzony na tereny Pomorza Zachodniego 
prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku. Na obszarze Europy najczęściej rozprzestrze-
nienie róży pomarszczonej związane jest z bliskością morza. Obecnie najczęściej spotykana 
jest na wybrzeżu i pojezierzu Bałtyckim (…)”. Tak duże uprawy róży na Pomorzu Zachodnim 
przyczyniły się do powstania pięciu wytwórni konfitur. Róża pomarszczona wykorzystywana 
była nie tylko w przygotowywaniu przetworów, ale także do celów kosmetycznych. „(…) Mówi 
ono, że Rosa rugosa występowała w Klęskowie, Podjuchach, Strudze, Widoku, Zdrojach, Żydo-
wicach, pomiędzy Kijewem i Dąbiem gatunek ten uprawiało się na powierzchni kilkudziesięciu 
hektarów dla celów perfumeryjnych” (prof. Floriana Celińskiego, „Rośliny naczyniowe Puszczy 
Bukowej pod Szczecinem”, 1964 r.). Jedną z pierwszych wzmianek o tradycji wytwarzania  
na terenach województwa zachodniopomorskiego konfitur z owoców róży znaleźć można 
w książce pt. „Stettiner Kochbuch” z 1845 roku (pol. „Szczecińska Książka Kucharska”) autor-
stwa Marie Rosnack: „Przygotować duże owoce dzikiej róży wraz z gałązkami, rozciąć u góry  
i tak ostrożnie, jak to tylko możliwe, wyjąć pestki. Owoce włożyć do dużego słoja. Owoce zwarzyć  
i proporcjonalnie do ich wagi wziąć tyle samo cukru, wsypać do brytfanki, zalać niewielką ilością 
wody i gotować przez jakiś czas. Następnie wsypać owoce dzikiej róży, wlać trochę dobrego 
octu winnego lub kwasku cytrynowego i gotować tak długo, aż zmiękną”. Współcześnie, choć 
na zmniejszonym obszarze, róża pomarszczona dalej uprawiana jest w okolicach Szczecina. 
Głównie wykorzystywana jest do przygotowywania przetworów. 
Inne dodatkowe informacje: Konfitura szczecińska z owoców róży doceniona została przez jury 
konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” otrzymując w 2008 roku „Perłę”.

14. KISZKA SZWEDZKA
Kategoria: gotowe dania i potrawy
Wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych 
6.03.2012 r.
Gmina Wałcz, powiat wałecki
Agnieszka Cybulska, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Szwecji
Wygląd: Pętka kiełbasy, na przekroju widoczna 
masa ze skwarkami z boczku.
Kształt, wielkość, długość, konsystencja, smak i zapach, barwa: Zewnętrzny - walcowaty, 
podłużny, na przekroju kształt pierścienia, długość 15-20 cm, półmiękka, lekko słony i pikantny. 
Po upieczeniu skórka lekko brązowa i złocista, na przekroju jasna.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Historia małej miejscowości Szwecja, wsi leżącej 11 km 
od Wałcza, nierozerwalnie związana jest z Pomorzem. Została założona 10 kwietnia 1590 r. z inicjatywy 
wałeckiego starosty hrabiego Hieronima Gostowskiego oraz radnych Gregora oraz Johannesa Horn. 
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Specyfika rolnictwa związana była z występującymi na tych terenach glebami, klimatem, warunkami 
geograficznymi, formami gospodarki oraz wytwarzanymi pod ich wpływem tradycjami kulinarnymi. 
Miejscowość Szwecja słynęła z uprawy ziemniaków, które z uwagi na funkcjonowanie gorzelni wyko-
rzystywano do produkcji spirytusu, choć obecne były również w codziennych potrawach. Popularną 
potrawą przygotowywaną na bazie ziemniaków była kiszka szwedzka, której nazwa pochodzi właśnie 
od miejscowości. „Była bieda, większość miała to co w gospodarstwie: ziemniaki, kasze, świniaki. Robiło 
się kiełbasy, kaszanki i te kiszkę też ze swoich świniaków i każdy miał ziemniaki” (wywiad etnograficzny 
przeprowadzony z mieszkańcami Szwecji). Sposób przygotowania kiszki opisuje w wywiadzie etnogra-
ficznym jedna z mieszkanek Szwecji: „5 kg ziemniaków surowych, 1 kg ziemniaków gotowanych, 1 kg 
boczku surowego, 0,5 kg boczku wędzonego, 1 kg cebuli i 1/2 szklanki kaszy manny. Surowe ziemniaki 
należy zetrzeć na tarce na małych oczkach. Następnie zetrzeć ziemniaki gotowane, w proporcji ok. 30% 
w stosunku do ilości ziemniaków surowych. Boczek surowy, wędzony i ewentualnie podgardle pokroić 
w kostkę i podsmażyć. Cebulę pokrojoną w kostkę również należy podsmażyć. Wymieszać składniki, 
dodać surowe jajko i przyprawy: sól, pieprz i majeranek. Dla lepszej kleistości potrawy można dodać 
garść kaszy jęczmiennej lub manny. Napełnić jelita farszem. Zaparzać ok. 10 min, w płaskim garnku 
z lekko gotującą się wodą”. Kiszkę szwedzką można spożywać na gorąco bądź na zimno.
Inne dodatkowe informacje: ze smakiem kiszki szwedzkiej można się zapoznać odwiedzając 
Szwecję w czerwcu, bo właśnie w tym miesiącu odbywa się jeden z większych festynów,  
noszący nazwę „Świętojanka”.

15. MIODY PRZELEWICKIE
Kategoria: miody
Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
6.03.2012 r.
Gmina Przelewice, powiat pyrzycki
Ewa i Olgierd Kustosz
Wygląd: W stanie płynnym występuje miód 
wielokwiatowy, lipowy, nektarowo-spadziowy, 
gryczany, wrzosowy, faceliowy, bławatkowy oraz 
z nawłoci, ulegają również krystalizacji.
Kształt: Kształt w zależności od pojemnika, w którym miód jest konfekcjonowany.
Wielkość: W zależności od wielkości opakowania, np.: słoiki o pojemności od 0,30 kg  
do 1,10 kg; pojemniki kamionkowe o pojemności od 400 g do 900 g; pojemniki okolicznościowe 
o różnych pojemnościach.
Konsystencja: Miód wielokwiatowy, lipowy, nektarowo-spadziowy, gryczany, wrzosowy,  
faceliowy, bławatkowy oraz z nawłoci - płynna, lepka, częściowo lub całkowicie skrystalizowana 
w zależności od terminu zbioru.
Smak i zapach:
û Wielokwiatowy - silny zapach, przypominający zapach wosku, w smaku łagodny, słodki. 
Niekiedy dominuje smak określonego nektaru, np. lipy czy akacji.
û Lipowy - smak od słodkiego, przez słodko-ostry, ostry do lekko gorzkiego.
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û Nektarowo-spadziowy - smak łagodny, o lekko korzennym lub żywicznym aromacie.
û Rzepakowy - łagodny, nieco mdły i bardzo słodki smak.
û Gryczany - słodki, bardzo aromatyczny smak.
û Wrzosowy - mało słodki, szlachetnie gorzkawy i cierpki smak.
û Faceliowy - smak z nutą lekko cytrynową, lekko kwaskowy.
û Bławatkowy - zapach typowego wosku, smak mocno słodki, lekko orzeźwiający.
û Miód z nawłoci ma specyficzny posmak, podobny trochę do facelii.
Barwa (zewnętrzna i na przekroju):
û Wielokwiatowy - w stanie płynnym barwa od jasnokremowej do herbacianej, po skrystali-
zowaniu jasnoszara lub jasnobrązowa.
û Lipowy - w stanie płynnym barwa od zielonkawo-żółtej do jasnobursztynowej, po skrysta-
lizowaniu od biało-żółtej do złocistożółtej.
û Nektarowo-spadziowy - od szaro-zielonkawej, poprzez brązową do prawie czarnej, po skry-
stalizowaniu ciemnobrązowa.
û Rzepakowy - w stanie płynnym miód prawie bezbarwny lub lekko słomkowy, po skrystalizo-
waniu barwa od białej po kremową.
û Gryczany - jako patoka barwa jasnobrunatna z czerwonawym odcieniem. Podczas przecho-
wywania bez dostępu światła barwa się zmienia na ciemnobrunatną, prawie czarną. Po skry-
stalizowaniu kompozycja barw od ciemnoherbacianej do brązowej. 
û Wrzosowy - w stanie płynnym barwa ciemnobursztynowa z czerwonawym odcieniem, 
po skrystalizowaniu żółto-pomarańczowa lub brunatna.
û Faceliowy - barwa ciemniejsza od rzepakowego. 
û Bławatkowy - lekko herbaciana.
û Miód z nawłoci - jako patoka barwa jasnokremowa, po skrystalizowaniu jasnoszara.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Tradycja wytwarzania miodów przelewickich sięga 
II połowy lat 40. XX wieku, a w latach 1960-70 zaczęło działać koło pszczelarskie: „(…) Według 
wspomnień inf. (…) już we wczesnych latach 60. XX w. na terenie powiatu pyrzyckiego istniało koło 
pszczelarskie, a około 1974 roku zawiązało się w samych Przelewicach” (wywiad etnograficzny prze-
prowadzony z mieszkańcami Przelewic). Z produkcji miodu słynęły wsie gminy Przelewice: Lucin, 
Bylice, Rosiny, Przelewice, Jesionowo, Myśliborki, Przywodzie, Ślazowo, Kluki, Kłodzino, Żuków,  
Gardziec, Topolinek, Kosin, Płońsko. Dawniej wytworzony miód i inne produkty pszczelarskie, pszczelarze  
na podstawie umów kontraktacyjnych dostarczali m.in. do Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszcze-
larskiej w Stargardzie i do Punktu Skupu w Lipianach. Skupowanie miodu przez Rejonową Spółdzielnię 
Ogrodniczo-Pszczelarską odbywało się jeszcze na początku lat 90. XX wieku. Obecnie w Przelewickim 
Kole Pszczelarskim wytwarzaniem miodów przelewickich i utrzymaniem 995 pni pszczelich zajmuje 
się 25 członków koła. Pod nazwą miody przelewickie wytwarzanych jest kilka odmian miodów, np.: 
wielokwiatowy, lipowy, nektarowo-spadziowy, rzepakowy, gryczany, wrzosowy, faceliowy, bławatko-
wy oraz z nawłoci. Pożytek wykorzystywany do produkcji miodów przelewickich pochodzi głównie  
z wolnego od zanieczyszczeń terenu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach oraz pól, łąk i lasów 
gminy Przelewice. W pasiekach stacjonarnych (typu warszawskiego, poszerzonego) pozyskuje się mio-
dy: wielokwiatowy, lipowy, nektarowo-spadziowy. Natomiast w pasiece wędrownej (typu wielkopol-
skiego wielokorpusowego) pozyskuje się miody: rzepakowy, gryczany, wrzosowy, faceliowy i z nawłoci. 
Ule wielokorpusowe wielkopolskie rozstawia się na polach, przy aktualnie kwitnących roślinach. 
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Inne dodatkowe informacje: Miody przelewickie w 2011 roku zostały docenione podczas 
konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”, zdobyły I miejsce.

16. CHLEB WIEJSKI WOJENNY
Kategoria: wyroby piekarnicze i cukiernicze
Wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 
27.07.2012 r.
Gmina Chociwel, powiat stargardzki
Teresa Macherowska
Wygląd: Chleb o chropowatej skórce 
z widocznymi ziarnami żyta.
Kształt, wielkość, konsystencja, smak i za-
pach, barwa: W za  leżności od użytej formy, 
w której jest wypiekany, oraz uroczystości, 
na jaką ma być przeznaczony. Kształt prostokątny np. na co dzień, bądź okrągły - np. na we-
sela, dożynki. Wielkość chleba uzależniona jest od formy - około 1 kg. Skórka twarda, zwarta, 
chropowata w dotyku, z widocznymi ziarnami żyta. Elastyczny miękisz z małymi dziurkami, 
które powstały w wyniku wyrastania ciasta. Smak delikatny, ale niekwaśny. Zapach intensywny 
chlebowy. Barwa zewnętrzna lekko brązowa z licznymi ciemnymi ziarnami żyta. Na przekroju 
szaro-beżowa z widocznymi ziarnami.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Przeniesione na teren województwa  
zachodniopomorskiego, po II wojnie światowej, z różnych regionów kraju tradycje wypieku 
chleba, ich kontynuacja na terenie Pomorza i akceptacja wśród społeczności lokalnej są jednym 
z cennych czynników budujących więź międzygrupową. Ponadto miało to wpływ na powstanie 
własnych, charakterystycznych dla regionu zwyczajów i tradycji. Receptura wypieku chleba 
wiejskiego wojennego powstała podczas II wojny światowej i ponownie odrodziła się w trakcie 
stanu wojennego. „Już przed stanem wojennym w 1981 roku znowu nie było chleba, zaczęłam 
piec wymuszona sytuacją, bo nie miałam z kim zostawić dzieci, aby stać w kolejkach - a było 
troje małych. Wtedy ze dwa razy upiekłam chleb na drożdżach. Mama mi powiedziała, jak zrobić 
żytni na zakwasie i poradziła „jakby to żyta do tego dosypać” i tak zostało. Na początku żyto  
mieliłam, ale krótko, wróciłam do ziaren i tak zostało” (wywiad etnograficzny). Pierwszym etapem  
wykonania produktu jest przygotowanie zakwasu z mąki żytniej i wody w glinianym naczyniu. 
Drugą czynnością jest odpowiednie ugotowanie ziaren żyta. Dodanie gotowanych ziaren żyta 
do chleba powoduje, że jest on wilgotny i elastyczny oraz zachowuje świeżość około tygodnia. 
Następnie łączy się składniki takie jak: zaczyn, gotowane ziarno żyta, mąkę żytnią, sól i miesza 
ręcznie. Po wyrobieniu ciasta pozostawia się je do wyrośnięcia. W zależności od temperatury 
otoczenia oraz jakości mąki, ciasto rośnie minimum 1 godzinę. Wyrośnięte ciasto chlebowe  
wkładane jest do podłużnych, blaszanych form chlebowych i umieszczane w piecu. Samo pieczenie 
trwa około godziny w temperaturze około 200°C. 
Inne dodatkowe informacje: Chleb wiejski wojenny w roku 2009 doceniło jury konkursu  
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” przyznając II miejsce.



23 

17. MIODY WAŁECKIE
Kategoria: miody
Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
22.02.2013 r.
Powiat wałecki
Walenty Pawłowski, Rejonowe Koło Pszcze-
larzy w Wałczu
Wygląd: W stanie płynnym występuje miód 
lipowy, gryczany, wielokwiatowy, wrzosowy, 
nektarowo-spadziowy, akacjowy, bławatkowy, 

koniczynowy, mniszkowy. Najszybciej krystalizacji ulega miód rzepakowy.
Kształt, wielkość: Przyjmuje kształt naczynia, w zależności od naczynia.
Konsystencja:
û Lipowy - w wyniku krystalizacji przyjmuje postać drobnoziarnistą, krupkowatą.
û Gryczany - posiada konsystencję gruboziarnistą, przy czym na powierzchni często pozostaje 
warstwa rzadkiego miodu.
û Wielokwiatowy - ma konsystencję płynną, lekką, częściowo lub całkowicie skrystalizowaną 
w zależności od terminu zbioru.
û Wrzosowy - krystalizuje się średnioziarniście, ma konsystencję galaretowatą.
û Nektarowo-spadziowy - krystalizuje się w grudkach.
û Rzepakowy - ma konsystencję drobnoziarnistą, mazistą.
û Akacjowy długo nie krystalizuje się.
û Koniczynowy - miód z koniczyny czerwonej długo pozostaje w stanie płynnym. Po skrysta-
lizowaniu jest prawie biały.
û Mniszkowy - w stanie płynnym charakterystyczna, ciągliwa konsystencja. Wskutek dużej zawar-
tości glukozy krystalizuje się szybko, w ciągu kilku tygodni od odebrania przybiera w całej objętości 
konsystencję mazistą i stopniowo twardnieje. W stanie stałym, często z białymi wykwitami.
Smak i zapach:
û Lipowy - smak od słodkiego, przez słodko-ostry, ostry, do lekko gorzkiego, charakterystyczny, 
lekko szczypiący w język.
û Gryczany - intensywny zapach kwiatów gryki, posiada swoisty ostry smak, lekko piekący, 
bardzo aromatyczny.
û Wielokwiatowy - silny przypominający zapach wosku. W smaku bardzo zróżnicowany,  
zależnie od składu nektaru.
û Wrzosowy - mało słodki, gorzkawy i cierpki smak.
û Nektarowo-spadziowy - łagodny smak o lekko korzennym lub żywicznym aromacie.
û Rzepakowy - ma dość łagodny, nieco mdły i bardzo słodki smak.
û Bławatkowy - zapach kwiatu bławatka, miód o ostrym, charakterystycznym smaku.
û Akacjowy - miód o słabym zapachu kwiatu akacji, mdły. Odznacza się znacznie większą 
zawartością sacharozy niż wszystkie inne miody nektarowe.
û Koniczynowy - w stanie płynnym zapach kwiatów koniczyny. Po skrystalizowaniu smak bardzo 
słodki, łagodny, ale nieco mdły. Ma wyraźny, niespotykany w innych miodach, kwaskowaty posmak.
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û Mniszkowy - w stanie płynnym o intensywnym zapachu. W smaku bardzo słodki (uchodzi 
za najsłodszy z krajowych miodów) i wyrazisty.
Barwa (zewnętrzna i na przekroju):
û Lipowy - w stanie płynnym ma barwę żółtą lub zielonkawożółtą. Po skrystalizowaniu zmienia 
kolor na żółtopomarańczowy lub brunatny.
û Gryczany - od ciemnoherbacianej do prawie czarnej, po skrystalizowaniu brązowa. 
û Wielokwiatowy - barwa żółta, po skrystalizowaniu jasnobrązowa.
û Wrzosowy - ciemnobrunatna, po skrystalizowaniu przyjmuje kolor pomarańczowy lub 
brunatny.
û Nektarowo-spadziowy - od ciemnożółtej do brunatnozielonej. 
û Rzepakowy - w stanie płynnym słomkowy, po skrystalizowaniu przyjmuje barwę białą lub 
kremową.
û Bławatkowy - złocistożółtą.
û Akacjowy - w stanie płynnym bezbarwna lub jasnosłomkowa. Po skrystalizowaniu jasnosłom-
kowa, kremowa.
û Koniczynowy - w stanie płynnym barwa słomkowo-żółta, po skrystalizowaniu barwa jasno-
żółta. Miód z koniczyny czerwonej jest jaśniejszy. Po skrystalizowaniu jest prawie biały. 
û Mniszkowy - w stanie płynnym jasnobrązowy. W stanie stałym barwa żółta, często z białymi 
wykwitami.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Początki pszczelarstwa i wytwarzania miodu 
wałeckiego na Ziemi Wałeckiej sięgają czasów przedwojennych. „W wielu miejscowościach 
stały poniemieckie ule z pszczołami, pozostawione przez dotychczasowych właścicieli. 
Niektóre roje uciekły do lasów, niektóre udało się odzyskać, część przepadła lub zdziczała”  
|(B. Stankiewicz, W. Pawłowski, „Pszczelarstwo na Ziemi Wałeckiej”, Wałcz-Inowrocław 2008). 
W 1950 roku działające wówczas Koło Pszczelarzy w Wałczu przekształciło się w Powiatowy 
Związek Pszczelarzy, który objął swym zasięgiem teren całego powiatu wałeckiego. Najbar-
dziej korzystny okres dla pszczelarzy i wytwarzania miodu wałeckiego nastąpił w II połowie lat 
60. i I połowie lat 70. „(…) Dlatego był to bardziej korzystny okres dla pszczelarzy, ponieważ 
nie było żadnych problemów ze zbytem produktów pszczelich, szczególnie miodu i wosku…  
I jeżeli dodać do tego, w miarę ustabilizowane ceny miodu i ustabilizowane w miarę  
przyzwoite ceny sprzętu i cukru, to mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że był to okres 
sprzyjający rozwojowi wałeckiego pszczelarstwa i nie tylko” (przemówienie okolicznościowe 
na 50. rocznicę Koła Pszczelarzy w Wałczu na dzień 23.11.1997 r.). W 1973 roku na terenie 
powiatu naliczono 262 pasieki, w których było ok. 4510 pni, do PZP należało 155 pszczelarzy, 
mających 3132 ule. Metoda produkcji miodów wałeckich nie zmieniła się na przestrzeni lat.  
Pszczoły po sprawdzeniu ich zdrowotności przewożone są wraz z ulami na odpowiednie 
pożytki. Pod koniec okresu zbioru, ramki z już dojrzałym miodem przewożone są do pasieki.  
Następnie miód jest odwirowywany i odcedzany. 
Inne dodatkowe informacje: Walory smakowe i zdrowotne miodu wałeckiego doceniło  
w 2011 roku jury konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”, przyznając 
wyróżnienie.



25 

18. AKACJOWY MIÓD CEDYŃSKI
Kategoria: miody
Wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 
22.02.2013 r.
Powiat gryfiński
Jan Olszański
Wygląd: Na początku w stanie płynnym, po roku 
ulega krystalizacji.
Kształt, wielkość, konsystencja, smak i zapach, 
barwa: Kształt w zależności od pojemnika, w którym 

miód jest konfekcjonowany. Pojemniki o różnej wielkości: 0,25 kg, 0,5 kg i 1 kg. Miód może mieć 
konsystencję gęstego płynu przez prawie rok. Następnie krystalizuje się w konsystencję stałą.  
Delikatny, słodki, o zapachu akacji. W stanie płynnym - bezbarwna o odcieniu jasnosłomkowym, 
po skrystalizowaniu jasnosłomkowa, kremowa.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Cedyński Park Krajobrazowy i jego otulina 
położony jest w województwie zachodniopomorskim i wchodzi w skład Zespołu Parków Krajo-
brazowych Doliny Dolnej Odry. Charakteryzuje się licznie występującym drzewostanem akacji: 
„Cedyński Park Krajobrazowy najbardziej w całym regionie zachodniopomorskim zasługuje  
na miano „krainy akacji”. Zarośla tego gatunku, porastające pozostałości osad ludzkich,  
porzucone żwirownie, zniszczone winnice i murawowe zbocza, na których zarzucono wypas,  
są świadectwem trudnej historii tego terenu” (J. i P. Pawlaczykowie, „Zbiorowiska leśne  
i związane z lasem w Cedyńskim Parku Krajobrazowym – charakterystyka zbiorowisk,  
fragment operatu ochrony ekosystemów leśnych CPK”, 1999). Tak powszechnie występujące 
na tym terenie skupiska akacji stanowią doskonały pożytek dla pszczół i dały początek tradycji 
wytwarzania na tych terenach akacjowego miodu cedyńskiego. Ule przewożone są do Parku 
i pozostają tam aż do końca okresu zbioru. Po tym okresie ramki z dojrzałym miodem są  
odbierane i tradycyjną metodą miód jest odwirowywany. „Wykręcony miód musi być dojrzały, 
czyli jeżeli 2/3 plastrów jest zasklepionych, to znaczy, że jest woda odparowana w takiej ilości, 
że miód nie sfermentuje” (Wywiad etnograficzny przeprowadzony z mieszkańcami miejsco-
wości Moryń). Następnie miód czyszczony jest z ewentualnych zanieczyszczeń i pakowany  
w odpowiednie pojemniki.
Inne dodatkowe informacje: Od kilku lat akacjowy miód cedyński prezentowany jest podczas 
różnego rodzaju festynów, dożynek, gdzie cieszy się dużą popularnością. W roku 2012 jury 
konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” przyznało mu I nagrodę.

19. SIELAWA WĘDZONA Z POJEZIERZA DRAWSKIEGO
Kategoria: produkty rybołówstwa
Wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych 2.07.2013 r.
Powiat drawski
Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku
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Wygląd: Ryba wędzona w całości, wraz z podsuszoną 
skórką i układem kostnym.
Kształt, wielkość, konsystencja, smak i zapach, 
barwa: Cała ryba, posiada przyjemny zapach dymu 
wędzarniczego, delikatny, lekko słonawy smak oraz 
złocisty kolor.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Wśród 
różnorodności i charakterystycznych gatunków ryb 

występujących w jeziorach Pojezierza Drawskiego obok szczupaków, węgorzy, leszczy, od dawna wy-
mieniana jest także sielawa. Tuż po wojnie, kiedy ziemie te były zasiedlane przez ludność napływową, 
sielawę nazywano małą sieją, od niemieckiej nazwy „kleine Maräne”. W tamtym czasie przebywali 
tu jeszcze niemieccy rybacy, którzy wiedzę o przygotowaniu sielawy do spożycia przekazali napły-
wowej ludności. Sielawa przyrządzana w taki sposób znana była dawnym, jeszcze przedwojennym 
mieszkańcom Pojezierza Drawskiego. Wiedzę o tym przekazali oni w ciągu pierwszych lat powojen-
nych polskim rybakom jeziorowym, z którymi jakiś czas razem pracowali, oni z kolei zainteresowali 
mieszkańców regionu. Do lat 90. sielawa występowała w jeziorach drawskich w znacznych ilościach, 
będąc doskonałym surowcem wędzarniczym. W latach 70. ówcześni naukowcy mówili wręcz 
o występowaniu jezior sielawowych. Z województwa koszalińskiego, powiatu Drawsko i Szczecinek, 
jako jeziora sielawowe wymieniono m.in.: Siecino, Drawsko, Kaleńsko. Aktualnie, według ustnych 
wypowiedzi rybaków z Pojezierza Drawskiego, sielawy jest coraz mniej. Wciąż jednak najwięcej 
występuje jej i odławia się w jeziorach: Pile, Drawsko, Siecino, Komorze i Lubie. Nieprzerwanie,  
od prawie siedemdziesięciu lat ludność Pojezierza Drawskiego wykorzystuje ten smaczny,  
naturalnie występujący surowiec, poddając sielawę wędzeniu według tradycyjnej receptury.  
Długi zwyczaj przyrządzania sielawy - ponad 50-letni - potwierdza m.in. jeden z rdzennych  
mieszkańców tych ziem, zamieszkały w Starym Drawsku: „…wędzić nauczył się w latach 60.  
ubiegłego wieku od swego ojczyma”.
Sielawa musi być dokładnie czyszczona, wypatroszona i myta. Następnie zalewa się rybę roztworem 
soli. Przy czym mniejszą sielawę pozostawia się w roztworze na 30 minut, a większą na 1 godzinę. 
Następnie rybę wyjmuje się z solanki i nanizuje na nierdzewne pręty metalowe z niewielkim między 
nimi odstępem i ustawia na stojak na około 30 minut, aby ściekła z ryby woda. Przez około 15 minut 
wędzi się ryby w temperaturze ok. 70oC, potem w temperaturze ok. 50°C.

20. MIODY Z LASU ŚWIĘTEJ MARII
Kategoria: miody
Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 29.07.2013 r.
Gmina Bierzwnik, powiat choszczeński
Janusz Matyjasik
Gatunki: gryczany, faceliowy, lipowy, akacjowy,  
spadziowy.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Historia wytwarzania Miodów z Lasu Świętej Marii ma 
ponad 700-letnią tradycję: „Pod koniec XIII wieku powstało zaś opactwo w Bierzwniku…” (Opactwa 
Cysterskie na Pomorzu, Zarys dziejów i kultury, Andrzej Marek Wyrwa, Patria Polonorum Księgar-
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nia Św. Wojciecha 1999). Sama nazwa produktu wywodzi się bezpośrednio z j. łacińskiego - Silve  
Sancte Marie, w tłumaczeniu na j. polski znaczy - Las Świętej Marii. Nazwa ta, oraz później zamiennie  
stosowana Marienwalde (Las Świętej Marii, Las Maryi), obejmowała całość obszaru zajmowanego 
przez opactwo cysterskie „Nazwa, jaką cystersi nadali swemu klasztorowi – Marienwalde – łączyła 
w sobie cechy właścicieli, tj. zakonników, których patronką była święta Maria, z drugiej strony,  
szczególne cechy okolicy, gdzie występowały liczne lasy… Po raz pierwszy dokumenty odnotowały 
nazwę Marienwalde w 1293 roku” (Klasztory cysterskie w Bierzwniku, Pełczycach i Reczu, Grzegorz 
Jacek Brzustowicz, Choszczno 1995). Z chwilą faktycznego przybycia na te tereny cystersów, rozpo-
częli oni samodzielną gospodarkę (m.in. hodowlę pszczół), tak by zgodnie z regułą zakonu utrzymać 
się z pracy własnych rąk:„…Wokół klasztoru zakładano… pasieki”. Pszczelarstwem, jako jedną  
ze znaczących gałęzi gospodarki, zajmowali się nie tylko cystersi, ale także okoliczna ludność, która 
była zobowiązana dostarczać miód klasztorowi w postaci daniny: „W określone dni w roku okoliczna 
ludność przynosiła do klasztoru daniny. …od 1470 r. w miodzie z barci w Lesie Pluskocińskim”. W XVI w., 
w wyniku sekularyzacji i kasacji opactwa bierzwnickiego powstał nowy twór administracyjny – urząd 
i domena, która w swojej nazwie dalej zawierała człon - Marienwalde (Las Świętej Marii, Las Maryi). 
Zmiany administracyjne nie wpłynęły na hodowlę pszczół. Przez kolejne trzy wieki okoliczna ludność 
dalej zajmowała się wytwarzaniem miodu. Burzliwe losy II wojny światowej i związane z nią migracje 
ludności nie miały, na szczęście, wpływu na kontynuację ponad 700-letniej tradycji wytwarzania 
miodu w tym regionie. Wytwarzaniem tego produktu zaczęli zajmować się indywidualni mieszkańcy.  
Obecnie na terenie gminy Bierzwnik wytwarzaniem produktu pn. Miody z Lasu Świętej Marii zajmują 
się pszczelarze pochodzący z miejscowości: Bierzwnik, Pławno i Płoszkowo. W ciągu tych prawie  
70 lat (licząc od roku 1945) surowce wykorzystywane do wytwarzania produktu pn. Miody z Lasu 
Świętej Marii pochodzą z terenów gminy Bierzwnik.

21. KONFITURA SZCZECIŃSKA Z ZIELONYCH POMIDORÓW
Kategoria: warzywa i owoce
Wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych 29.07.2013 r.
Gmina Dolice, powiat stargardzki
Bożena i Ryszard Jaszczowscy
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Pomidory 
pochodzą z Ameryki Południowej i pierwsze ich odmiany 
przypominały bardziej złociste jabłko, stąd też prawdopodob-
nie ich nazwa tomatl – „złote jabłko”. Jednak ten wspaniały 
dar natury przez długi okres czasu był uważany przez Euro-
pejczyków za trujący. Dopiero wiek XIX wprowadził pewne 
zmiany w podejściu do tego warzywa. Pomidor zaczął być 

wdrażany do kuchni. Nie inaczej wyglądało też jego spożycie przez XIX-wiecznych mieszkańców 
obecnego województwa zachodniopomorskiego. Wskazują na to zapiski współczesnej literatury: 
„na początku XIX w. ilość warzyw w jedzeniu mieszkańców miast nie była imponująca….W latach 
trzydziestych pojawiły się na rynku pomidory, ale nie zostały w pełni zaakceptowane…” (Kultura 
na Pomorzu w XIX wieku, Lucyna Turek-Kwiatkowska, Koszalin 2000). Podejście do spożycia  
pomidorów zmieniło się na początku XX wieku. Spożywano wtedy m.in. zielone pomidory 
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w postaci konfitury, zapewne podczas różnych uroczystości. Świadczy o tym przepis z książki 
pochodzącej z lat 30. XX wieku pt. „Stettiner Geschenk - Kochbuch für junge Ehe”. Według 
jednego z przepisów, każdy obdarowany powyższą książką mógł przygotować zielone pomidory 
do wołowiny. Konfitura z zielonych pomidorów jest przygotowywana także przez teraźniejszych 
mieszkańców tego regionu. Surowiec, jakim są zielone pomidory, pochodzi najczęściej z rodzin-
nych upraw. Podstawą do przygotowania konfitury jest właśnie receptura, którą przed prawie  
100 laty stosowali mieszkańcy tych ziem. Jednak stanowi również jej modyfikację, tak aby 
konfitura zadowoliła gusta ludzi współczesnych: „Umyte zielone pomidory pokroić w ósemki. 
Ósemki pomidorów sparzyć wrzącą wodą. Skropić spirytusem, pozostawić na noc. Na trzeci dzień 
gotować pomidory w syropie, do momentu aż pomidory staną się szkliste. Pod koniec gotowania 
dodać sok i skórkę z cytryny”.  
Inne dodatkowe informacje: W roku 2007 Konfiturę szczecińską z zielonych pomidorów do-
ceniło jury konkursu  „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” przyznając II miejsce 
w kategorii Produkty i przetwory pochodzenia roślinnego, a w roku 2012 Konfitura szczecińska 
z zielonych pomidorów otrzymała „Perłę”2012.

22. MIODY PUSZCZY BARLINECKIEJ
Kategoria: miody
Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
5.09.2013 r.
Gmina Barlinek, powiat myśliborski
Maria i Jan Kołosowscy
Wygląd: Miody płynne lub kremowane.
Kształt, rozmiar, konsystencja: W zależności  
od pojemnika, najczęściej słoiki o pojemności  
1,2 kg, 0,9 kg i 0,7 kg, konsystencja płynna lub gęsta.
Kolor: W zależności od gatunku, najczęściej: 
û Miód wielokwiatowy - od jasnożółtej do ciemnoherbacianej, kremowany - jasnożółta.
û Miód rzepakowy w patoce i kremowany – od słomkowej po białą.
û Miód akacjowy - przezroczysta, po krystalizacji - biała do słomkowej, kremowany - biała.
û Miód lipowy - przezroczysta o słabym zabarwieniu zielonkawożółtym, kremowany - jasno 
    herbaciana.
û Miód klonowy - jasnobrązowa do szarobrązowej, kremowany – jasnoszara.
û Miód faceliowy - jasna, czasem żółtawa, kremowany - biała.
û Miód leśny - od jasnobrązowej do brunatno-brązowej, kremowany - jaśniejsza od patoki.
Smak
W zależności od gatunku, najczęściej:
û Miód wielokwiatowy wiosenny - łagodny smak i przyjemny zapach, natomiast z kwiatów 
    letnich - bardziej intensywny zapach. Smak zróżnicowany, zależnie od smaku nektaru.
û Miód rzepakowy - słodki, niekiedy lekko gorzki, zapach kwitnącego rzepaku.
û Miód akacjowy - słodki, lekko mdły, lekki zapach akacji.
û Miód lipowy - ostry, z gorzkawym posmakiem, silny zapach kwiatu lipowego.
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û Miód klonowy - bardzo łagodny, delikatny, specyficzny zapach.
û Miód faceliowy - bardzo delikatny, lekko kwaśny, przyjemny zapach.
û Miód leśny - charakterystyczny smak i aromat, zazwyczaj mieszanki nektaru z kwiatów drzew, 
krzewów oraz runa leśnego.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Miody Puszczy Barlineckiej wytwarzane  
są przez pszczelarzy z Barlinka i jego okolic. Nektar i pyłek do wytwarzania miodu pozyskiwany 
jest z gminy Barlinek, Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. 
W maju 1946 r. do Barlinka przybyli repatrianci, którzy przywieźli ze sobą rodziny pszczele: „Maj 
1946 - do Barlinka przybywają repatrianci. Niektórzy z nich przywożą z sobą po kilka pni pszczół” 
(Kronika Koła Pszczelarzy w Barlinku). W latach 80. XX wieku liczba pasiek i pni w kole barlineckim 
utrzymywała się na mniej więcej stałym poziomie, przy średniej wydajności ok. 8 kg miodu z pnia. 
Obecnie (maj 2013 r.) barlineckie koło pszczelarzy liczy 42 członków, którzy posiadają 1670 rodzin 
pszczelich. Jak zaznaczają sami pszczelarze: „Średnio od jednej pszczelej rodziny uzyskuje się  
18-19 kg miodu” (wywiad etnograficzny). Miody Puszczy Barlineckiej są to przede wszystkim miody 
kremowane. Występują także miody płynne. 
Pierwsze przygotowania przy ich produkcji rozpoczynają się w miesiącach marzec-kwiecień. 
Transport uli odbywa się po oblocie pszczół wieczorem lub wczesnym rankiem. Pszczoły oblatują 
pożytki w okresie kwitnienia roślin, a więc przez okres kilku miesięcy. W tym czasie należy także 
odpowiednio zajmować się pszczołami i ulami. Po zebraniu przez pszczoły nektaru i dojrzeniu 
miodu odbywa się transport ramek z miodem do pracowni. Później następuje wirowanie miodu, 
proces krystalizacji i kremowania, czyli zaszczepienia patoki odrobiną miodu skrystalizowane-
go (krupca). Kolejną czynnością jest mieszanie kryształków, najczęściej drewnianą kopystką,  
przez odpowiedni okres czasu. Powoduje to uzyskanie miodu mającego konsystencję masła, 
przy równoczesnym zachowaniu wszystkich właściwości smakowych i zdrowotnych. Wytwa-
rzane są różne gatunki miodów, w tym m.in. wielokwiatowy, rzepakowy, akacjowy, lipowy, 
klonowy, faceliowy i leśny.
Inne dodatkowe informacje: Miody Puszczy Barlineckiej - ten słodki przysmak doceniło m.in. 
jury konkursu „Numer 1 w Liderze” przyznając I miejsce w kategorii „Produkty regionalne 
pochodzenia zwierzęcego” za miód wielokwiatowy kremowany – Pełczyce, 15 sierpnia 2010 r., 
oraz I miejsce w podkategorii Miody, kategorii „Produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego” 
w ramach konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” w 2013 r.

23.SIEJA MIEDWIEŃSKA (SIEJA MIEDWIAŃSKA)

Kategoria: produkty rybołówstwa
Wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych 5.09.2013 r.
Powiat stargardzki, pyrzycki i gryfiński
F.B.H.U „Modehpolmo” Sp. z o.o. w Szczecinie
Wygląd: Ryba o zwartej budowie ciała, pokrytej pełną szatą 
łuskową, zachodzącą dość daleko na płetwę ogonową. Wzdłuż 
całego ciała przebiega prosta linia boczna.

Kształt: Ciało wrzecionowate, bocznie spłaszczone. Głowa stosunkowo mała, stożkowa,  
zakończona ostrym pyskiem z tak zwanym dolnym otworem gębowym.
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Rozmiar: Masa 2-10 kg, długość 50-130 cm. Szerokość ciała stanowi 20%, a odległość przed-
grzbietowa ok. 44% długości ciała.
Kolor: Grzbiet i wierzchnie części głowy są ciemne, brunatne lub prawie czarne z zielonkawym 
bądź szaroniebieskim zabarwieniem. Boki oraz brzuch – jasnosrebrzyste. Płetwy zbliżone  
do przezroczystych, z tym że płetwa grzbietowa i ogonowa są ciemnoszare, a pozostałe jaśniej 
zabarwione.
Konsystencja i smak: Charakteryzuje się stosunkowo tłustym mięsem i jędrną tkanką mięśnio-
wą, w dotyku jest śliska, pokryta śluzem, smak delikatny typowy dla ryby.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Niedaleko Stargardu Szczecińskiego,  
w wodach jeziora Miedwie, od kilku stuleci występuje cenna ryba zwana od nazwy jeziora - 
Sieją miedwieńską. Jest to forma gatunku silnie związana z okresem polodowcowym, przez 
co jej wymagania środowiskowe są wyraźnie ukierunkowane. Wywodzi się z rodziny łososio-
watych, podrodziny głąbielowatych. Wymaga wód głębokich, chłodnych, czystych oraz dobrze 
natlenionych. Te warunki stwarza polodowcowe jezioro Miedwie. Po raz pierwszy jako osobna 
forma ryba ta została opisana przez Blocha w 1779 r. Pierwsze zapiski historyczne dotyczące 
poławiania ryb - w tym także Siei miedwieńskiej pochodzą już z roku 1283 i wiążą się z dzia-
łalnością rybacką cystersów, którzy w roku 1173 założyli w Kołbaczu klasztor. Jak cennym  
dla cystersów akwenem wodnym było Miedwie świadczy fakt, że już w roku 1249 oddali  
w lenno gród Dąbie: „Na tyle cennym, że kołbaccy cystersi w 1249 r. oddali w lenno gród 
Dąbie tylko po to, by książę szczeciński Barnim I udzielił im prawa połowu „dużymi i małymi” 
sieciami właśnie w jeziorze Miedwie. … Jednak nie tylko zasobność w ryby decydowała o tym, 
że rybostan Miedwia był oceniany jako wyjątkowy. Miedwie bowiem w swoich wodach ukry-
wa prawdziwy skarb. Tym skarbem była ryba – sieja miedwieńska” (Jezioro Miedwie i Nizina  
Pyrzycka). Nie inaczej sprawa gospodarki rybackiej i znaczenia ekonomicznego tego gatunku 
ryb, przedstawiała się także w następnych latach. O bardzo wysokiej wartości, nie tylko odżyw-
czej, ale także monetarnej Siei miedwieńskiej wskazuje fragment: „Według danych historycz-
nych największe sieje z tego zbiornika miały 130 cm długości oraz 10 kg wagi. Wyróżniały się  
do tego stopnia, że duże osobniki zaraz po złowieniu wysyłano bezpośrednio na dwory królew-
skie Paryża czy Wiednia. Historyczne zapiski datowane na 1691r. mówią, że roczny przychód 
z połowu siei w Miedwiu wynosił 222 talary” (Jezioro Miedwie i Nizina Pyrzycka). W latach 
70. XX wieku, w wyniku znacznego zanieczyszczenia wód jeziora, drastycznie spadła populacja 
autochtonicznej formy siei. Dopiero w latach 90. zanotowano odbudowę jej populacji. Odbyła 
się ona najprawdopodobniej dzięki wcześniejszej poprawie jakości wód oraz sprzyjającemu 
- mroźnemu klimatowi w okresie zimowym. W celu ochrony formy autochtonicznej, w roku 
2008 w Dzwonowie wybudowana została wylęgarnia ryb, w której uzyskiwany jest materiał 
zarybieniowy oryginalnej - autochtonicznej siei. Z tej smacznej ryby, podobnie jak to miało już 
miejsce na przestrzeni wielu lat, wytwarza się gotowe do spożycia produkty. 
Inne dodatkowe informacje: Złota sieja wędzona „Miedwianka” zdobywa uznanie nie tylko 
licznych jej smakoszy, ale także jury. W roku 2010 podczas konkursu „Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo – Smaki Regionów” Złota sieja wędzona „Miedwianka” zdobyła I miejsce w kategorii 
„Produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego”. W następnym roku produkt ten został 
doceniony przez ogólnopolskie jury, otrzymując „Perłę” 2011.
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24. CHLEB GWDOWSKI
Kategoria: wyroby piekarnicze i cukiernicze
Wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 
5.09.2013 r.
Gmina Szczecinek, powiat szczecinecki
Danuta i Lech Szlaz
Wygląd: Bochenek chleba z chropowatą 
skórką posypaną makiem, na przekroju 
widoczne ziarna słonecznika i siemienia 
lnianego lub tylko siemienia lnianego.
Kształt, rozmiar i kolor: W zależności  
od formy - prostokątny lub okrągły, najczęściej  

od 650 g do 700 g, brązowa, na wierzchu z białą, zapieczoną mąką, na przekroju złoto-brązowa.
Konsystencja i smak: Skórka chleba twarda, chrupiąca, miękisz sprężysty, lekko wilgotny, 
lekko słony, kwaśny smak, zapach intensywny z wyczuwalną nutą charakterystycznego kwasu.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Tradycja wypiekania Chleba gwdowskiego sięga 
roku 1945. Wówczas to, do miejscowości Żółtnica, z Ostrowa Świętokrzyskiego przyjechała  
rodzina, w której kobiety samodzielnie wypiekały chleb pszenno-żytni i żytni. Zwyczaj wypiekania 
chleba potwierdza jedna z obecnych mieszkanek Szczecinka, w rodzinie której kobiety samo-
dzielnie wypiekały chleb, według receptury pochodzącej z czasów I wojny światowej: „…z kolei 
umiejętność wypieku takiego chleba posiadła od swojej mamy. Kobiety piekły chleb w piecu chle-
bowym zwanym „chlebownik” (wywiady etnograficzne). Od 1954 r. Chleb gwdowski wypiekany 
jest przez mieszkańców Gwdy Wielkiej. Aby otrzymać produkt końcowy – chleb, trzeba najpierw 
poświęcić kilka dni na przygotowanie samych składników do jego wypieku. Jeszcze w latach 60. 
XX wieku zakwas i ciasto wyrabiane były w drewnianej niecce lub dzieży, a chleb pieczony był 
w piecach chlebowych wybudowanych w latach 30. XX wieku. Na sam wypiek chleba gospodynie 
przeznaczały prawie jeden cały dzień. Z wypiekaniem chleba gwdowskiego wiąże się wiele ludo-
wych obyczajów i zwyczajów, a niektóre z nich przetrwały do dnia dzisiejszego: „Do pieca chleb 
wkładała gospodyni. … Przed burzą chleb zarabiano później, ponieważ w czasie burzy szybciej 
rósł. …W czasie wykonywania prac w pomieszczeniu nie powinien przebywać nikt obcy. Trady-
cją jest kreślenie znaku krzyża przed ukrojeniem pierwszej kromki, dziękują Bogu za ten dar ...” 
(wywiad etnograficzny). Pierwszą czynnością przy produkcji chleba jest przygotowanie zakwasu, 
którego ukwaszenie trwa minimum 3 dni. Kolejną czynnością jest odpowiednie przygotowanie 
nasion siemienia lnianego. Do mąki pszenno-żytniej lub tylko żytniej dodaje się odpowiednią 
ilość wody. Masę wyrabia się do czasu, aż na powierzchni ciasta powstaną pęcherze powietrza. 
Ciasto nakłada się do foremek. W tym czasie nagrzewa się piec do temperatury 200˚C. Foremki 
z ciastem chlebowym wkłada się do nagrzanego piekarnika i piecze (wywiad etnograficzny). 
Inne dodatkowe informacje: Bardzo ważną cechą chleba gwdowskiego jest to, że wysycha, 
ale nie pleśnieje. W roku 2012 podczas wojewódzkiej XII edycji konkursu „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów” chleb gwdowski zdobył I miejsce w podkategorii Produkty 
zbożowe, kategorii „Produkty i przetwory pochodzenia roślinnego”.
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25. MIODY POJEZIERZA CHOSZCZEŃSKIEGO
Kategoria: miody
Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
30.10.2013 r.
Gminy: Choszczno, Krzęcin, Drawno, Pełczyce, 
powiat: choszczeński
Tomasz Sadowski
Wygląd: W początkowej fazie w stanie płynnym 
(patoka), z czasem ulegają krystalizacji.
Kształt, rozmiar i kolor: W zależności od naczy-
nia, najczęściej od 0,3 do 1,15 kg, w zależności  
od typu i odmiany miodu, od prawie bezbarwnej, 
jasnożółtej, bursztynowej, brązowej, czerwono-brązowej, aż do barwy ciemnobrązowej, miody 
spadziowe od jasnooliwkowej do ciemnobrunatnej.
Konsystencja i smak: Płynna, z czasem ulega krystalizacji, w zależności od gatunku miodu,  
od słodkiego, lekko mdłego, poprzez ostry do lekko gorzkiego, zapach miodów jest charakte-
rystyczny dla danego pożytku.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Miody Pojezierza Choszczeńskiego wytwarza-
ne są przez pszczelarzy na terenie powiatu choszczeńskiego, w północno-zachodniej Polsce.  
Teren ten jest bardzo zróżnicowany pod względem form ukształtowania terenu. Pola prze-
platają lasy sosnowe, bagienne i olszowe, łąki oraz nieużytki, a także jeziora i rzeki. Krajobraz 
pól jest niesamowicie urozmaicony, ze względu na rzeźbę terenu, jak i występowanie licznych 
zarośli śródpolnych z bogatą szatą roślinną. Również łąki i trzcinowiska wokół jezior i rzek  
są bardzo bogate florystycznie. Na części terenu powiatu choszczeńskiego utworzony został obszar  
Natura 2000. Tereny te częściowo znajdują się także na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Choszczno-Drawno oraz Drawieńskiego Parku Narodowego. Te wspaniałe tereny i różnorodna 
roślinność na nich występująca stanowi olbrzymią bazę pożytkową dla wszystkich rodzin pszcze-
lich tu bytujących oraz stwarza niesamowity potencjał dla pszczelarzy tu pracujących. Tradycja 
wytwarzania miodów na ziemi choszczeńskiej sięga już czasów średniowiecza. Wiele wzmianek 
znajdujących się w literaturze wskazuje, że ludność tych terenów już w XIII-XVI w. zajmowała się 
różnymi dziedzinami rolnictwa, w tym hodowlą pszczół, zwaną wówczas bartnictwem. „Lasy do-
starczały rycerzom cenionego w przeszłości artykułu spożywczego, jakim był miód. Był on zbierany 
w dziuplach wysokich drzew. W 1470 roku danina w miodzie zbierana w Lesie Pluskocińskim  
i na polach Tarnowa została przez Henryka von Parechela przekazana cystersom z Bierzwnika 
i miastu Choszcznu. W 1486 roku dzierżawę w miodzie z Korytowa otrzymywali von der Gol-
tzowie. Barcie z miodem w Korytowie, należące do Goltzów, wspomniano także w 1503 roku.  
W 1499 roku von Bojtynowie z Granowa posiadali dzierżawę w miodzie z Krzęcina i Blockshagen 
oraz 1,5 beczki miodu z wioski Granowo. W 1538 roku dzierżawę w miodzie z lasów nad Drawą 
wzmiankowano jako należącą do Wedlów” (G. J. Brzustowicz, „Rycerstwo Ziemi Choszczeńskiej 
XIII-XVI wieku”). W 1945 roku na ziemie te zaczęła napływać ludność polska, głównie repatrianci 
z Kresów Wschodnich i przyjezdni z tzw. Centralnej Polski, a wśród nich pszczelarze. Przywozili 
oni najczęściej po kilka uli z pszczołami oraz najniezbędniejszy sprzęt pszczelarski. „Według mojej 
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pamięci pierwszy Polski Związek Pszczelarski na terenie tutejszego powiatu powstał na przeło-
mie lat 1946/47, nad którego opiekę z ramienia Biura Rolnego – Starostwa Powiatowego mnie  
powierzono. Byłem wówczas instruktorem tej instytucji opiekującym się sprawami ogrodnictwa  
i pszczelarstwa” (Kronika Koła Polskiego Związku Pszczelarskiego w Choszcznie 1957-1984). 
Obecnie Miody Pojezierza Choszczeńskiego wytwarzane są przez pszczelarzy z gmin: Choszcz-
no, Krzęcin, Drawno oraz Pełczyce. Gospodarstwa pasieczne, pasieki przydomowe oraz pasieki 
wędrowne posiadają 1650 rodzin pszczelich. Wytwarzane są różne gatunki miodów, w tym m.in. 
akacjowy, gryczany, lipowy, rzepakowy, wrzosowy, wielokwiatowy, wielokwiatowy z rozchodni-
kiem, spadziowy, nektarowo-spadziowy, faceliowy, nawłociowy, chabrowy. 
Inne dodatkowe informacje: Od wielu lat Miody Pojezierza Choszczeńskiego zdobywają  
słowa uznania zarówno smakoszy miodów, jak i jury konkursów, w których biorą udział. W roku  
2011 Miody Pojezierza Choszczeńskiego zostały wyróżnione w podkategorii Miody, kategorii 
„Produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego” konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-
-Smaki Regionów”.

26. ZIEMNIAK WYSZOBORSKI
Kategoria: warzywa i owoce
Wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 28.03.2014 r.
Gmina Manowo, powiat koszaliński
Teresa Trojanowska – Przewodnicząca Wiejskiego Koła  
w Wyszeborzu, Krajowe Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich
Wygląd: Dość regularny zarys kształtu bulwy, oczka średnio 
płytkie.
Kształt, rozmiar i kolor: Owalne, lekko spłaszczone bulwy,  
średniej wielkości, skórka bulwy jasna, miąższ jasnożółty.

Konsystencja i smak: Bulwy w stanie surowym twarde, skórka lekko chropowata, smak typowy 
dla ziemniaka.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej 
istniała w Wyszeborzu (d. nazwa Wyszobórz) Stacja Hodowli Ziemniaka (Kartoffelversuchstation 
in Wisbuhr-1918). W stacji była prowadzona hodowla ziemniaków na bardzo wysokim poziomie. 
W roku 1945 cała hodowla, w tym rozpoczęta hodowla wielu odmian ziemniaków, m.in. wyszo-
borskiego, została przekazana w ręce polskich hodowców. Nad całością prac hodowlanych czuwali 
dwaj polscy naukowcy: prof. Kazimierz Roguski i dr Stanisław Lipiński. W roku 1954 wyhodowano 
pierwsze odmiany ziemniaków z Wyszeborza, wśród których był także ziemniak wyszoborski. 
Przez kilkanaście lat królował on na polskich stołach. Był bardzo smaczny, znakomicie plonował, 
a przy tym miał bardzo małe wymagania co do uprawy. W początkowych latach był odporny  
na wiele chorób. Uprawiany na terenie całego kraju szybko zyskał miano odmiany uniwersalnej. 
Był znakomity do konsumpcji, doskonale nadawał się także na paszę dla zwierząt i był również 
niezastąpiony w produkcji skrobi. Dzięki dużej zawartości skrobi ziemniak wyszoborski, jako pierw-
sza polska odmiana, był eksportowany do wielu krajów pod nazwą eksportową WIS (w żargonie  
pols kich hodowców zwany „wiza”). Produkcja ziemniaka wyszoborskiego, zaliczanego do supereli-
ty odmiany późnej utrzymywała się przez 25 lat, do roku 1976. W Rejestrze Odmian Oryginalnych 
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ziemniak wyszoborski figurował przez 23 lata do roku 1978, kiedy to na skutek ekspansji nowszych 
odmian został z niego skreślony. Ponowny powrót ziemniaka wyszoborskiego nastąpił w roku 
2005. Inicjatorem i zarazem beneficjentem dwóch projektów na odnowienie „Wyszoborskiego” 
było Krajowe Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Koło w Wyszeborzu.
Inne dodatkowe informacje: Obecnie „wyszoborski” przeżywa swój renesans. Powrócił nie 
tylko na pola Wyszeborza, ale jest też często prezentowany na targach, kiermaszach, festynach, 
jarmarkach, podczas których królują potrawy z niego przygotowane, m.in. placki ziemniaczane, 
pierogi, sałatki, chleb wyszoborski z ziemniakami, sernik ziemniaczany, ziemniaki faszerowane 
szpinakiem i boczkiem oraz wiele, wiele innych.

27. CHOSZCZEŃSKA STRUCLA Z MAKIEM
Kategoria: wyroby piekarnicze i cukiernicze
Wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych 
29.04.2014 r.
Gmina Choszczno, powiat choszczeński
Piekarnia-Cukiernia Mariola i Andrzej, B.M. Łuk-
szo, Andrzej Łukszo S.C. z Choszczna

Wygląd: Ciasto drożdżowe, zawijane, wypełnio-
ne masą makową z dodatkiem miodu i bakalii.
Kształt, rozmiar i kolor: Kształtem zewnętrznym 
przypomina wałek, w przekroju owal lub koło, uzależniona od formy do pieczenia, najczęściej 
wałek o długości do 40 cm, zewnętrzna - biała, pochodząca od koloru lukru, z widocznymi 
kolorowymi dodatkami bakalii, wewnętrzna – słomkowa (ciasta) poprzez grafitową – maku.
Konsystencja i smak: Miękisz jednolity, drobno porowaty, masa makowa o zwartej konsystencji, 
z widocznymi dodatkami bakalii, np. rodzynek, orzechów, delikatny, słodki smak z wyczuwalną 
nutą miodu.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Przepis na struclę z makiem do zachodniopo-
morskiego przywieźli ze sobą, pod koniec lat 40. XX wieku, osiedleńcy z Polski wschodniej: „(…) 
wypiekała ją jej babcia od strony ojca – (…) już w jego dzieciństwie, tj. w latach 30. XX w. (….) 
Struclę pieczono w rodzinnym domu ojca zawsze na święta i inne rodzinne uroczystości i według 
słów była jego ulubionym ciastem” (wywiad etnograficzny przeprowadzony z mieszkańcami 
Choszczna). Receptura i smak ciasta znany był najpierw mieszkańcom w okolicach Wrzosowa i Bań,  
by w latach 70. na stałe zagościć w Choszcznie i okolicy: „Jak ja pamiętam to około roku 1970 zaczęli  
budować tę nową piekarnię i do 1973 roku zaczęło się pojawiać więcej ciast: już zawsze była struc-
la” (wywiad etnograficzny przeprowadzony z mieszkańcami Choszczna). W ciągu kilkudziesięciu lat 
przygotowywania strucli nie wprowadzano zmian w recepturze, a co ciekawe, do wyrobu masy 
makowej zawsze stosuje się wyłącznie miód od choszczeńskich pszczelarzy. „Pierwszym etapem 
przygotowania ciasta jest połączenie w misce ciepłych drożdży z cukrem, jajami i mlekiem. Do tak 
przygotowanej masy dodawana jest mąka i rozgrzana margaryna. Wyrobione ciasto odstawia 
się do wyrośnięcia. Ciasto dzieli się na porcje i rozwałkowuje na prostokąty, na które wykłada 
się uprzednio przygotowaną masę makową. Następnie należy prostokąty z masą makową 
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zrolować. Tak uformowaną w podłużny wałek struclę szczelnie zawija się w papier i wkłada 
do pieca o temperaturze 180OC. Wypiek trwa ok. 45 minut. Po wyjęciu z pieca przestudzone 
ciasto odwija się z papieru i wykańcza dekorując lukrem i bakaliami” (wywiad etnograficzny 
przeprowadzony z mieszkańcami Choszczna). Na terenie Pomorza Zachodniego wyrób produktu 
ma miejsce od ponad 50 lat, w tym od 40 lat w samym Choszcznie. Tajniki wytwarzania tego 
pysznego ciasta drożdżowego poznaje i stosuje już kolejne - trzecie pokolenie zamieszkujące 
województwo zachodniopomorskie.
Inne dodatkowe informacje: Choszczeńska strucla z makiem znana jest nie tylko mieszkańcom 
gminy Choszczno, którzy mają okazję smakować ją szczególnie podczas Świąt Bożego Narodze-
nia i Wielkanocy, ale także turystom odwiedzającym lokalne i zagraniczne wystawy i festyny.

28. PASZTET Z GĘSI
Kategoria: produkty mięsne
Wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 17.06.2014 r.
Gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki
Edyta Pajor
Wygląd: Masa niejednolita szaro-brązowa, z zewnętrz  
zrumieniona, posypana ma wierzchu majerankiem.
Kształt, rozmiar i kolor: W zależności od kształtu formy, najczęściej okrągły lub prostokątny, 
rozmiar w zależności od użytej blaszki, ciemnobrązowa, w przekroju szaro-brązowa.
Konsystencja i smak: Zwarta, miękka, smarowna, smak pieczonego mięsa, słony z dodatkiem 
pieprzu i ziół, zapach delikatny, charakterystyczny dla mięs pieczonych.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Już na początku XIX wieku hodowla gęsi  
i ich przetwarzanie ogrywały jedną ze znaczących ról w odżywianiu mieszkańców Pomorza.  
Rozmaite przetwory z gęsi były ulubioną potrawą zarówno mieszkańców wsi, jak i mieszczuchów.  
Na wsiach pomorskich hodowano bardzo dużo drobiu: kur, kaczek oraz gęsi, czemu sprzyjały 
licznie występujące na tych terenach stawy i jeziora. „Najwięcej jednak uwagi poświęcano 
hodowli gęsi. (…) Hodowlę gęsi z poprzedniego roku kończyło wielkie bicie gęsi tuczonych 
na Boże Narodzenie, a rozpoczynano nową hodowlę od pierwszego stycznia nowego roku” 
(L. Turek-Kwiatkowska, „Kultura na Pomorzu w XIX wieku”). Pomimo różnych zawirowań 
historycznych i zmiany właścicieli tych ziem tradycja hodowli gęsi i wyrobu z nich pasztetu 
kontynuowana jest na tych terenach również współcześnie. Samą recepturę na ten produkt 
przywieźli ze sobą i przez wiele lat pielęgnowali dawni mieszkańcy Kaszub. Prawie 70 lat temu, 
w roku 1947 w Szczecinie, nad jedną z odnóg delty Odry-Cegielinką osiedliła się rodzina 
przybyła ze wsi Kobyle. Hodowla gęsi i nabyta w rodzinnym domu umiejętność przetwarzania  
na różne specjały mięsa gęsiego, pielęgnowana była przez tę rodzinę także w nowym miejscu 
zamieszkania. Wiosną miejscowa ludność zaopatrywała się w młode gęsi na targach, które 
funkcjonowały w każdym prawie mieście. „Tradycję ich hodowli, a także produkcję wyrobów 
kulinarnych z gęsiny matka znała ze swojego domu rodzinnego we wsi Kobyle na Kaszubach.  
Jak wspomina w jej rodzinnym domu w Szczecinie zawsze trzymano parę sztuk gęsi, kupowa-
nych najczęściej wiosną jako młode ptaki na targu w Maszewie, pow. Goleniów. Przeznaczano 
je najczęściej na pasztet. Od lat 70. XX w., gdy zaczęła prowadzić własne gospodarstwo domo-



36 

we, także w tym celu hodowała gęsi” (wywiad etnograficzny przeprowadzony z mieszkańcami 
miejscowości Kobyle). Obecnie starsi mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego rzadziej 
wyrabiają już ten produkt, przekazując tradycję jego wytwarzania młodszemu pokoleniu. 
Współczesny przepis na pasztet z gęsi przedstawia się następująco: „Po sprawieniu i oddzieleniu 
od korpusów szyj gotuje się gęsi w garnku, dodając do wody włoszczyznę. Osobno gotowana 
jest wątróbka. Na wysmarowanej tłuszczem blasze piecze się boczek wieprzowy. Cebulę się 
podsmaża. Całe mięso mieli się z cebulą i suszonymi grzybami. Dodaje się jajka, namoczoną 
bułkę pszenną i przyprawy. Masę dokładnie wyrabia. Masę przekłada się na blaszki, posypując 
majerankiem. Pasztet z gęsi zapieka się (…) przez około 40-50 minut” (wywiad etnograficzny 
przeprowadzony z mieszkańcami miejscowości Kobyle).
Inne dodatkowe informacje: Smak pasztetu z gęsi w roku 2009 doceniło także jury konkursu 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” przyznając I miejsce w kategorii „Produkty 
i przetwory pochodzenia zwierzęcego”.

29. MIEDWIEŃSKIE (MIEDWIAŃSKIE) RYBY WĘDZONE

Kategoria: produkty rybołówstwa
Wpisane na Listę Produktów Trady-
cyjnych 7.10.2014 r.
Powiat stargardzki, pyrzycki i gryfiński
F.B.H.U „Modehpolmo” Sp. z o.o. 
w Szczecinie
Wygląd: Sieja miedwiańska - ryba  
o zwartej budowie ciała, pokrytej pełną 
szatą łuskową zachodzącą dość daleko 
na płetwę ogonową. Wzdłuż całego 
ciała przebiega prosta linia boczna. Osiąga 50-130 cm długości i 2-10 kg wagi. Sielawa - ryba 
o wydłużonym, smukłym kształcie. Krótkowieczna, przez 7 lat osiąga do 40 cm długości i 1 kg 
wagi. Węgorz – skóra węgorza pokryta jest grubą warstwą śluzu. Łuski są drobne, elipsoidalne, 
głęboko osadzone. Osiąga nawet do 200 cm długości i wagę do 9 kg. Leszcz - ryba z rodziny 
karpiowatych. Ma ciało wysokie, silnie wygrzbiecone, bocznie spłaszczone, głowę małą. Ciało, 
z wyjątkiem głowy, pokryte drobnymi i cienkimi łuskami. Osiąga 70-80 cm długości i 7 kg wagi.
Kształt, rozmiar i kolor: W zależności od połowów i gatunku, ryby po wędzeniu przybierają 
kolor złocisty, a mięso kolor jasnokremowy przechodzący w jasnoróżowy.
Konsystencja i smak: Ścisła z niewielką ilością ości, po uwędzeniu mięso delikatne, łatwo 
oddziela się od szkieletu, smak delikatny, lekko słonawy, przyjemny zapach dymu wędzarni-
czego z drzewa olchy.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Jezioro Miedwie, leżące w powiecie stargardz-
kim, jest piątym co do wielkości jeziorem w Polsce. Pierwsze zapiski historyczne dotyczące  
poławiania ryb z Miedwia i okolicznych jezior pochodzą już z roku 1283 i wiążą się z działalnością 
rybacką mnichów, którzy w roku 1173 założyli w Kołbaczu klasztor cystersów. Jednak najbardziej  
docenianym gatunkiem była sieja miedwiańska. Ryba ta stanowiła prawdziwy rarytas i wysyłana 
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była na stoły królewskie do Pragi, Wiednia i Paryża. Oprócz Kołbacza rozpowszechnione były 
one tylko we Włoszech. Bogactwo jeziora Miedwia zaistniało również w pomorskich legen-
dach. Połowami tej i innych ryb trudniły się wszystkie wsie wokół Miedwia. „Smakowo była ona 
najlepsza, zapotrzebowanie na nią było bardzo wielkie. Złowione ryby prawie wszystkie szły  
na sprzedaż. Największą restauracją rybną, w której serwowano sieje, była „Pod Srebrną Mareną” 
(sieją) w Moritzfelde pod Stargardem (miejscowość Morzyczyn nad jeziorem Miedwie – przyp. 
wnioskodawcy). Można tam było sobie wybrać żywą rybę i kazać ją przyprawić według własnego 
gustu. Kosztowało to bardzo dużo, ale w Moritzfelde spotykali się bogaci kupcy ze Stargardu  
na omawianie interesów. Rybę przyrządzano na wiele sposobów (…). Oprócz ryb solonych sprzeda-
wano także ryby wędzone. …. Na stołach często pojawiały się ryby przyrządzone na różny sposób, 
sporo też było ryb wędzonych. Wędzarnie były w każdym majątku, służąc nie tylko do wędzenia 
ryb, ale także do dziczyzny (…)”. W latach 80. i 90. XX wieku, gdy na Wierzchlądzie swój zakład 
miało Państwowe Gospodarstwo Rybackie Szczecin, ryby z Miedwia były dostępne pracownikom 
w ramach tzw. deputatów w niższych cenach. Gospodarstwo Rybackie nie handlowało wędzoną 
rybą, a jej popularność i zapotrzebowanie na nią było duże, więc na Wierzchlądzie urządzono 
ogólnodostępne wędzarnie. „Nie miałem swojej prywatnej wędzarki, ale na Wierzchlądzie było 
kilka ogólnodostępnych dla wszystkich mieszkańców wsi… Właściwie na Wierzchlądzie wędziło 
się niemal cały czas, bo gdy ryba była dostępna w tak atrakcyjnych cenach, to co najmniej 2 razy 
w miesiącu się wędziło. Na Wierzchlądzie mieszkańcy układali grafik wędzenia, bo jak była ryba, 
to każdy chciał ją przecież uwędzić. Więc w weekendy, głównie w soboty, robiła się z tego swojego 
rodzaju uroczystość, spotkanie towarzyskie” (wywiad przeprowadzony z byłymi pracownikami 
Państwowego Gospodarstwa Rybackiego Szczecin Zakład Wierzchląd).
Inne dodatkowe informacje: Ryby wędzone z jeziora Miedwie już zdążyły zdobyć uznanie wśród 
konsumentów. W 2010 roku podczas konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” 
Złota sieja wędzona „Miedwianka” zdobyła I miejsce w kategorii „Produkty i przetwory pocho-
dzenia zwierzęcego”. W następnym roku ten sam produkt został doceniony przez ogólnopolskie 
jury, otrzymując „Perłę” 2011. Doceniono również Sielawę wędzoną po miedwiańsku, która 
w 2012 r. została wyróżniona w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”.

30. SZYNKA ŚWIDWIŃSKA
Kategoria: produkty mięsne
Wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych 2.02.2015 r.
Gmina Świdwin, powiat świdwiński
„Fermapol” Sp. z o.o. ze Smardzka
Wygląd: Wędzonka w kształcie nieforem-
nego walca lub okrągła.
Kształt, rozmiar i kolor: Zewnętrzny –  
nieforemny walec lub okrągła, sznurowa-
na wzdłuż i w poprzek kula, na przekroju 
– owalny lub okrągły, od 1 kg do 2,5 kg, 
barwa zewnętrzna brązowa z odcieniem 
bordowym, na przekroju różowo-czerwona.
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Konsystencja i smak: Konsystencja lekko ścisła, jędrna, soczysta i delikatna, delikatny smak 
z wyraźnym zapachem dymu tradycyjnego z posmakiem jałowca.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Tradycja wyrobu wędlin wędzonych w woje-
wództwie zachodniopomorskim sięga lat 40. XX wieku. W latach 50. XX wieku rozbudowywano 
sieć masarń, które oferowały różne wyroby wędliniarskie: „Na terenie województwa czynnych 
było 67 masarń (…) Pozytywnym objawem w strukturze produkcji jest wzrost w stosunku  
do 1958 r. produkcji wyrobów wędliniarskich (o 1,72)” (Nasz Dorobek, Koszalin 1960). Powstanie 
w Smardzku nowoczesnej fermy trzody chlewnej miało ogromne znaczenie dla rozwoju tego 
regionu. W ramach struktury organizacyjnej fermy prowadzona była także ubojnia-masarnia, 
w której wytwarzane były różne wyroby wędliniarskie. W latach 70. XX wieku do katalogu 
wszystkich wyrobów masarni wprowadzona została receptura m.in. szynki świdwińskiej.  
Jej skład oparty został na surowcu – mięsie wieprzowym, pochodzącym w większości z wła-
snego chowu. Na przestrzeni kolejnych lat PGR w Smardzku przechodził zmiany organizacyjne, 
jednak zawsze w tym miejscu działała ubojnia-masarnia, w której była wytwarzana szynka 
świdwińska. Tak jak przed laty, jej unikatowa receptura oparta jest przede wszystkim na bardzo 
dobrym gatunkowo mięsie wieprzowym. Przepis na ten produkt przedstawia się następująco: 
„jednym z pierwszych etapów jest selekcja szynek. Kolejnym etapem jest peklowanie szynek 
w zalewie roztworu mieszanki peklującej. Etap ten trwa 21 dni. Po nim następuje osuszanie, 
przez okres 24 godzin, do osiągnięcia powierzchni zewnętrznej suchej. Osuszone szynki  
są poddawane procesowi wędzenia – pieczenia w temperaturze 80°C, drzewem bukowym  
z dodatkiem owocowego. Po 24 godzinach przerwy, ponownie szynki poddaje się wędze-
niu, dymem zimnym z drzewa owocowego. Ostatnim etapem wyrobu szynki świdwińskiej  
jest suszenie, do osiągnięcia 70% wydajności gotowego produktu. Cały cykl produkcji szynki 
wynosi 30 dni”.

31. KIEŁBASA KRUCHA 
DOMOWA
Kategoria: produkty mięsne
Wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych 
2.02.2015 r.
Gmina Świdwin, powiat świdwiński
„Fermapol” Sp. z o.o. ze Smardzka
Wygląd: Lekko pomarszczone i podsuszane laski 
kiełbasy, odkręcone jednostronnie, w odcinkach 
ok. 40 cm.
Kształt, rozmiar i kolor: Podłużne, cienkie laski  
o naturalnym kształtnym zakończeniu, długość lasek ok. 40 cm, w jelitach wieprzowych cienkich  
o średnicy 2,6-3 cm, barwa różowa do ciemnoróżowej.
Konsystencja i smak: Konsystencja ścisła krucha i delikatna. Laski kiełbasy z zewnątrz są suche 
w dotyku, delikatny smak z wyczuwalnym zapachem kardamonu i wędzenia.
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Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Tradycja wyrobu wędlin wędzonych na bazie 
mięsa wieprzowego na terenie powiatu świdwińskiego sięga co najmniej lat 40. XX wieku. 
W okresie powojennym zaczęto hodować na tych terenach trzodę chlewną, a co za tym 
idzie, po jej uboju wyrabiać różne wyroby wędliniarskie. Zaspokajając potrzeby żywieniowe 
ludności w latach 50. XX wieku rozbudowywano sieć masarń, które oferowały różne wyroby 
wędliniarskie: „Na terenie województwa czynnych było 67 masarń (…) Pozytywnym objawem 
w strukturze produkcji jest wzrost w stosunku do 1958 r. produkcji wyrobów wędliniarskich 
(o 1,72)” (Nasz Dorobek, Koszalin 1960). W latach 70. ubiegłego wieku, w wyniku realizacji 
wieloletniego programu rozwoju hodowli, przystąpiono do budowy wielkich ferm trzody 
chlewnej, co skutkowało stworzeniem w województwie prężnie działającego przemysłu 
spożywczego. Powstanie w Smardzku nowoczesnej fermy trzody chlewnej miało ogromne 
znaczenie dla rozwoju tego regionu. W ramach struktury organizacyjnej fermy prowadzona 
była także ubojnia-masarnia, w której wytwarzane były różne wyroby wędliniarskie. W latach 
70. XX wieku do katalogu wszystkich wyrobów masarni wprowadzona została receptura m.in. 
kiełbasy domowej kruchej. Jej skład oparty został na surowcu – mięsie wieprzowym pocho-
dzącym w większości z własnego chowu. Tak jak przed laty, unikatowa receptura na kiełbasę 
oparta jest przede wszystkim na bardzo dobrym gatunkowo mięsie wieprzowym i dobranych 
odpowiednio przyprawach: czosnek, pieprz czarny, sól, majeranek, kardamon. Przepis na ten 
produkt przedstawia się następująco: „Przygotowana masa mięsna leżakuje ok. 24 godziny 
w chłodnym miejscu, aby dobrze przeszła przyprawami. Następnego dnia jest nabijana w jelita 
wieprzowe cienkie. Laski kiełbasy po uformowaniu podwieszane są na drążkach i osuszane. 
Następuje proces wędzenia drewnem bukowym lub owocowym. Kiełbasa jest bardzo smaczna, 
odpowiednio doprawiona z delikatnie wyczuwalną nutą kardamonu, ponadto odznacza się 
dużą trwałością”.

32. ŚLEDZIE PO SZCZECIŃSKU
Kategoria: produkty rybołówstwa
Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
2.03.2015 r.
Miasto Szczecin
Restauracja „Na Kuncu Korytarza” ze Szczecina
Wygląd: Śledzie oczyszczone z ości i wnętrzności lub płaty/filety śledziowe – kształt wydłużony, 
podłużny. Skóra siwo-srebrna przechodząca do ciemnoszarej, mięso kremowe, jasne.
Kształt, rozmiar i kolor: Podłużny kształt płata rybnego/filetu, płaty/filety długości około 15-
20 cm. Zewnętrzna strona - skóra siwo-srebrna przechodząca do ciemnoszarej. Wewnętrzna 
część - mięso barwy kremowej, jasnej.
Konsystencja i smak: Zwarta, elastyczna, delikatna w dotyku, smak i zapach charakterystyczny 
dla ryb, z wyczuwalną nutą przypraw, cebuli, czosnku.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Szczecin, choć oddalony od wybrzeża,  
od zawsze kojarzony był z morzem i śledziami. Od zawsze część jego mieszkańców utrzymy-
wała się i wzbogacała z pracy na morzu. Stare porzekadło hanzeatyckie mówiło: „Szczecin jest 
miastem handlarzy ryb. Lubeka jest miastem kupców” („Życie codzienne w średniowiecznym 
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mieście hanzeatyckim na Pomorzu”, Szczecin 1998). Wiek XIX to „złoty okres” panowania  
w kuchni szczecińskiej różnego rodzaju potraw z ryb, w tym ze śledzi: „Ryby morskie spożywa-
no rzadko, z wyjątkiem śledzi, które – solone – w wielkich ilościach były konsumowane przez 
wszystkie grupy społeczne” („Życie codzienne w Szczecinie w latach 1800-1939”, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000). Smakosze śledzi mogli zaopatrzyć się w swój 
ulubiony przysmak nie tylko na targu rybnym, ale także w prawie każdym sklepie, który ofero-
wał artykuły spożywcze: „Jedzono także bardzo dużo śledzi. W każdym sklepie w mieście stały 
duże kadzie z solonymi śledziami. Podstawową potrawą na kolację były ziemniaki w łupinach 
i śledzie solone lub śledzie w occie z dużą ilością cebuli i przypraw” (Kultura na Pomorzu  
w XIX wieku, Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin 
2000). Śledź, jako jedna z niewielu ryb, w XIX wieku, po raz pierwszy doczekał się od miesz-
kańców Szczecina hymnu pochwalnego na swoją cześć. Wszystko to za sprawą Szczecińskiego 
Towarzystwa Politechnicznego, które w 1894 roku zamieściło w przewodniku wycieczki  
do Kopenhagi „Pieśń o Śledziu”: „Na stole wtedy usłużny/Pięknie oczyszczony, ozdobiony/ 
Z ziemniakami, taki towarzyski/Jest nam przedstawiony/I oto leży na talerzu-Najwyśmienitsza 
szczecińska uczta” (Szczecin – miasto Szczecinian; Przy Bramie Portowej, Szczecin 2000). Należy 
podkreślić, że na stołach Szczecinian królowały nie tylko solone śledzie z beczki, podawane  
z ziemniakami i dużą ilością cebuli i liści laurowych. Popularną potrawą były także śledzie 
smażone czy też opiekane w octowej zalewie lub marynacie. Współcześnie jako śledzie  
po szczecińsku przygotowywane są: śledzie z cebulą, śledzie smażone, smażone śledzie w octo-
wej zalewie, śledzie smażone na wodzie, śledzie opiekane w marynacie oraz cymes śledziowy.
Inne dodatkowe informacje: Śledzie te przygotowywane według starych receptur stale goszczą 
na stołach szczecińskich restauracji i domostw. Coraz częściej można zapoznać się z ich smakiem 
także podczas różnych wystaw, imprez plenerowych, czy też konkursów. Najlepszym tego przy-
kładem jest „Cymes śledziowy”, który podczas targów POMERANIA 2003 zdobył w kategorii Ryby 
i Przetwory Rybne medal Międzynarodowych Targów Szczecińskich.

33. HOŁUBCIE BIELKOWSKIE
Kategoria: gotowe dania i potrawy
Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
08.07.2015 r.
Gmina Kobylanka, powiat stargardzki
Ewa i Zbigniew Pietruszkowie
Wygląd: Farsz z ziemniaków i kaszy jęczmien-
nej zawinięty w liście białej kapusty.
Kształt, rozmiar i barwa: Kształt owalny, rozmiar w zależności od liści kapusty, barwa zewnętrzna 
zielona, farszu - szara.
Konsystencja i smak: Miękka, ścisła o delikatnym smaku tartych ziemniaków, połączonych  z kaszą 
jęczmienną i liśćmi białej kapusty. 
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Po II wojnie światowej na tereny województwa 
zachodniopomorskiego zostali przesiedleni mieszkańcy z przedwojennych obszarów Polski, 
a konkretnie ze wsi Sąsiadowice (powiat Sambor, województwo lwowskie). „Dnia 13 lipca 
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1946 r. opuściliśmy naszą rodzinną wioskę Sąsiadowice. Był to ostatni transport rejestrowany 
na stacji kolejowej w Głębokiej. (…) Tym transportem jechało wówczas 80 rodzin. (…) Jechaliśmy 
tydzień czasu, około 20 lipca byliśmy w Gryfinie, skąd wyruszono za poszukiwaniem gospodarstw, 
dojechano do wsi Belków obecnie Bielkowo” (Wspomnienia jednego z repatriantów). Osiedleni 
we wsi Bielkowo wraz z dobytkiem materialnym przywieźli także tradycje oraz przepisy kuli-
narne na przeróżne potrawy, które do dnia dzisiejszego są na tych terenach przygotowywane. 
Najbardziej popularnym daniem są hołubcie bielkowskie. Przygotowywane są z białej kapusty, 
którą na początku należy w całości sparzyć wodą. Następnie szykowany jest farsz z ugotowanej 
kaszy jęczmiennej z tartymi surowymi ziemniakami i przyprawami takimi jak: sól, pieprz oraz 
majeranek. Do tak przygotowanej masy dodawana jest zeszklona wcześniej cebula. Następnie  
w liście kapusty zawijany jest farsz i wszystko w garnku z wodą jest gotowane przez około 2 godziny.
Inne dodatkowe informacje: Tak jak dawniej, również dzisiaj hołubcie bielkowskie przygo-
towywane są przede wszystkim w okresie bożonarodzeniowym na Wigilię, ale także podczas 
większych rodzinnych spotkań. Ponadto produkt podczas I edycji konkursu „Poszukiwacze 
smaków” w 2014 r. otrzymał I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych. 

34. CHLEB SZCZECIŃSKI
Kategoria: wyroby piekarnicze i cukiernicze
Wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 
26.08.2015 r.
Miasto Szczecin
Cech Rzemiosł Spożywczych w Szczecinie oraz 
Piekarnia Cukiernia Wojciechowski w Szczecinie
Wygląd: Bochenek wydłużony, od dołu spłaszczony, 
góra lekko zaokrąglona. Skóra lekko chropowata.
Kształt, rozmiar i barwa: Kształt wydłużony, lekko 
zaokrąglony, waga zazwyczaj około 0,5 kg, mogą 

być większe i mniejsze, zewnętrzna skórka lekko brązowa, na przekroju barwa złoto-kremowa. 
Konsystencja i smak: Skórka chrupiąca, zwarta. Miąższ w środku wilgotny i miękki. Zapach 
intensywny z wyczuwalną nutą charakterystycznego kwasu.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Jedne z pierwszych źródeł, mówiących o wypieku 
w Szczecinie pieczywa, wskazują na okres wczesnego średniowiecza. „Jedynie z przypadkowo 
niemal wtrąconych wyrażeń dowiadujemy się, że mieszkańcy (…) Szczecina prócz handlu i kor-
sarstwa (…), piekli chleb i gotowali pokarmy (…). Oczywiście nie zabrakło potraw mącznych 
i pieczywa, na co wskazują znalezione w wielkich ilościach ziarna (…), pszenicy, (…) i żyta” (red. 
W. Brodzki, „Szczecin i Wolin we wczesnym średniowieczu”, Wrocław 1954). Przywilej tworzenia 
cechów Szczecin otrzymał w XIII wieku, jednak wiele z nich powstało dopiero w wieku XIV, w tym 
także cech piekarzy. Wiek XVIII i XIX to czas, kiedy w każdym szczecińskim domu nie mogło za-
braknąć chleba. Był on spożywany przeważnie rano, na śniadanie. Tylko forma jego podawania 
w dużej mierze zależała od zasobności portfela gospodarzy. Samo życie dyktowało zasadę, że im 
bogatsza grupa społeczna, tym wykwintniejsze były dodatki do chleba. „W odżywianiu również 
istniały różnice w zależności od statusu społecznego mieszkańców. Dotyczyły obfitości pokarmów,  
sposobu ich przyrządzania i podawania, natomiast produkty były mniej więcej takie same,  
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to jest chleb, (…). Podstawą pożywienia był oczywiście chleb” (L. Turek-Kwiatkowska, „Życie 
codzienne w Szczecinie w latach 1800-1939”, Szczecin 2000). Tradycja wypieku chleba szcze-
cińskiego, według obecnie stosowanej i znanej receptury, sięga co najmniej końca lat 60-tych  
XX wieku. Pierwsze powojenne wzmianki o tym chlebie można odnaleźć w rodzinnych, archi-
walnych materiałach szczecińskich piekarzy. W swoich wspomnieniach pierwszy prezydent 
Szczecina, prof. Piotr Zaremba podkreślił, w jaki sposób uczczono dzień, w którym do Szczecina 
po raz pierwszy przybyły władze województwa, a więc dzień 9 maja 1945 r. „Archiwalnym śladem 
przybycia władz wojewódzkich do Szczecina był dodatkowy przydział dwóch tysięcy chlebów dla 
stołówki wojewódzkiej, do odebrania w piekarni Mazura przy narożniku Alei Bohaterów Warszawy  
i ulicy Mickiewicza” (P. Zaremba, „Pierwszy szczeciński rok 1945”, Poznań 1966). Chleb szczeciński  
to chleb pszenno-żytni z większym udziałem w swoim składzie mąki pszennej. Niezmienioną  
od lat recepturę wypieku chleba szczecińskiego potwierdza wielu miejscowych piekarzy.  
„Po wojnie otworzył w dniu 12 września 1945 r. (…) piekarnię (…) Produkt chleb szczeciński  
pieczony jest w wielu szczecińskich piekarniach od lat 80. XX wieku, według receptury zatwierdzo-
nej przez Cech Rzemiosł Spożywczych w Szczecinie” (Wywiad przeprowadzony z mieszkańcami 
Szczecina). Najważniejszą czynnością, a zarazem mającą główny wpływ na smak i jakość chleba 
szczecińskiego, jest przygotowanie właściwego zaczynu. Całkowita długość procesu wytworzenia 
pełnego kwasu trwa od 24 godzin do 26 godzin. Do gotowego pełnego kwasu o kwasowości  
0,7 (70% kwasu) dodaje się mąkę pszenną i sól. Całość należy wyrobić i odstawić do leżakowa-
nia. Jego długość zależna jest od pory roku i temperatury otoczenia. Gdy ciasto jest już gotowe,  
formuje się z niego bochenki i układa się je na deskach posypanych otrębami pszennymi lub mąką 
żytnią. Ostatnim etapem jest wypiek chleba, który powinien odbywać się w piecu wyłożonym 
cegłami szamotowymi. Wypiek trwa około 55 minut, w temperaturze 210-220°C. 
Inne dodatkowe informacje: Dzięki swoim walorom smakowym w latach 90. ubiegłego wieku, chleb 
szczeciński zdobył uznanie w trakcie zmagań piekarzy o puchar Europy w piekarnictwie we Francji.
Jednocześnie w 2014 r.,  podczas XIV edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Re-
gionów”, „Chleb szczeciński” zdobył I miejsce w podkategorii produkty zbożowe oraz kategorii 
„Produkty i przetwory pochodzenia roślinnego”. Jako produkt wysokiej jakości otrzymał znak 
„Jakość tradycja” od Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

35. ŚLEDZIK KOŁOBRZESKI
Kategoria: produkty rybołówstwa
Wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 
26.08.2015 r.
Miasto Kołobrzeg
Beata Mieczkowska-Miśtak, Laboratorium Pomysłów 
w Kołobrzegu
Wygląd: Kawałki świeżego śledzia obłożone cebulą 
i przyprawami.
Kształt, rozmiar i barwa: Filety ze śledzia podłużne, owalne. Śledź może być zrolowany lub 
pocięty na 3 - 4 centymetrowej długości części. Jedna sztuka fileta o długości około od 10 cm 
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do 15 cm lub każdy filet pocięty na kawałki długości od 3 cm do 4 cm. Po zamarynowaniu 
mięso śledzia przybiera barwę kremowo-białą. W miejscu po zdjęciu skóry jest srebrzysty.
Konsystencja i smak: Śledź jędrny, zwarty. Po zamarynowaniu staje się twardszy niż będąc 
w stanie surowym. Charakterystyczny dla śledzia, kwaśno-słodki z wyczuwalną nutą cebuli, 
pieprzu i papryki.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Głównym składnikiem do przygotowania  
śledzika kołobrzeskiego jest śledź bałtycki, który poddawany jest procesowi marynowania. Jest 
to ryba drobna, dość mięsista, występująca w wodach Morza Bałtyckiego. Ze względu na swoje 
występowanie, na stałe zagościła na stołach mieszkańców przybrzeżnych miejscowości, m.in. 
Kołobrzegu, który od zawsze słynął z połowu i handlu śledziami. Niektóre źródła podają, że jeszcze 
przed lokacją nowego miasta, u ujścia rzeki Parsęty istniała osada rybacka. „Istnieje uzasadnione 
przypuszczenie, że przed lokacją na tym terenie była już osada rybaków. Po lokacji miasta rybacy 
wraz ze swoim kościołem przenieśli się bliżej ujścia rzeki, dając początek przedmieściu Ujście” 
(T. Gasztold, H. Kroczyński, H. Rybicki, „Kołobrzeg zarys dziejów”, Poznań 1979). Szczególnego 
znaczenia port w Kołobrzegu nabrał pod koniec XIX i na początku XX wieku. Są to lata rozbudowy 
flotylli rybackiej oraz rozwoju, w oparciu o rybołówstwo, przemysłu rybnego. Od zawsze śledzie 
stanowiły część wyżywienia miejscowej ludności, ale dopiero z uruchomieniem na większą skalę ich 
przetwórstwa, nabrały one nowego znaczenia. „W roku 1895 rybołówstwo kołobrzeskie zatrudniało 
60 osób. Roczna wielkość odłowów nie była zbyt wielka i pod koniec XIX wieku wynosiła nieco  
powyżej tysiąca ton. (…) Umieszczono tam ponadto trzy proste wyciągi dla łodzi i halę przetwórczą”  
(pod red. Henryka Lesińskiego, „Dzieje Kołobrzegu X-XX wiek”, Poznań 1965). Oprócz upodobań  
do tzw. „przemysłowych przetworów śledziowych”, na gusta smakowe przedwojennych kołobrze-
żan duży wpływ miały także dostępne na rynku książki kucharskie. Zachęcały one do samodziel-
nego przygotowywania śledziowych specjałów. Na początku XX wieku, w 1925 r., H. von Geibler  
wydał książkę pt. „Pommersches Kochbuch” (pol. „Pomorska książka kucharska”), która oferowała  
aż 631 różnych przepisów, w tym także na potrawy ze śledzi. Na zamieszczenie w książce  
śledziowych receptur miał duży wpływ rozwój kołobrzeskiego przetwórstwa rybnego oraz spoży-
cie śledzi przez miejscowych i okolicznych mieszkańców miasta. Po wojnie na rynku wiodącą rolę  
w produkcji kołobrzeskich marynat odegrało Przedsiębiorstwo „Barka” oraz Spółdzielnia „Bałtyk”. 
Te dwa zakłady powstały w latach 50., dając zatrudnienie sporej części mieszkańców Kołobrzegu. 
Czerpiąc inspiracje z przedwojennych przepisów oraz receptur opracowanych przez Zakłady „Barka” 
i „Bałtyk”, wielu mieszkańców Kołobrzegu samodzielnie marynowało śledzie. Przygotowywane 
domowym sposobem gościły na stołach kołobrzeżan podczas świąt, czy też różnych towarzyskich 
spotkań. Niektóre z tych receptur, zapisane na przełomie lat 70./80. ubiegłego wieku w domowych 
notatnikach kulinarnych, pielęgnowane są do dzisiaj. Śledzik kołobrzeski swój charakterystyczny 
smak i zapach zawdzięcza temu, że do jego przygotowania używane są tylko świeże ryby, nigdy 
mrożone. „Wodę zagotuj z przyprawami i octem. Z filetów zdejmij skórę. Śledzie ułóż w kamien-
nym garnku, zalej zimną zalewą. Trzymaj w zalewie w zimnym miejscu 3 dni. Śledzie pokrój  
w centymetrowe kawałki. Przypraw pieprzem i papryką, wymieszaj. Dodaj cebulę, układając ją grubo  
na wierzch. Ugnieć. Zalej całość olejem, tak aby ani ryba, ani cebula nie wystawała ponad olej.  
Tak przygotowaną rybę możesz przechowywać w lodówce do miesiąca”. 
Inne dodatkowe informacje: Potrawę tę przygotowywało się i w dalszym ciągu robi się w czasie 
postu, a większą jej ilość przechowuje w słoikach. Czasami śledzi nie kroi się, a podaje całe zwinię-
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te, jako tzw. rolmopsy. Podane w ten sposób i odpowiednio udekorowane, stanowią dodatkową 
dekorację stołu.
Jednocześnie po raz pierwszy w 2015 r. produkt promowany został podczas XV edycji konkursu 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”.

36. MIODY DĘBICKIE
Kategoria: miody
Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
19.01.2016 r.
Gmina Maszewo, powiat goleniowski
Danuta i Bogumił Szymańscy
Wygląd: W stanie płynnym występuje miód 
wielokwiatowy, lipowy, gryczany, nawłocio-
wy, rzepakowy, leśny, faceliowy. Najszybciej 
krystalizacji ulega miód rzepakowy.
Kształt, rozmiar i barwa: Kształt i rozmiar 
w zależności od naczynia, w którym się znajduje. W zależności od gatunku miodu, od barwy 
jasnosłomkowej, poprzez brunatną, zielonkawą do bardzo ciemnobrązowej. Zwykle miody 
wiosenne są jasne, a letnie ciemne.
Konsystencja i smak: Konsystencja od płynnej do skrystalizowanej, krupowata. Miody wcze-
sne charakteryzują się delikatniejszym, kwiatowym smakiem i zapachem. Miody późniejsze 
posiadają bardziej wyrazisty smak.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Pod nazwą miody dębickie wytwarzanych jest 
kilka odmian miodów, takich jak np. wielokwiatowy, lipowy, rzepakowy, gryczany, faceliowy,  
leśny, nawłociowy. Pożytek wykorzystywany do produkcji tych miodów pochodzi głównie z roślin 
występujących na polach i łąkach gminy Maszewo powiatu Goleniów, a także okolicznych lasów 
mieszanych. Tradycja wytwarzania tego produktu sięga II połowy lat 40. XX wieku. W 1945 r.  
we wsi Dębice zamieszkała ludność, która przybyła w te rejony m.in. z obecnych terenów Ukrainy: 
„Mój ojciec opowiadał, że pszczelarstwa nauczył się za młodu u pszczelarza w Łucku (dzisiejsza 
Ukraina), gdzie się urodził i gdzie się wychowywał. „Po zdobyciu Berlina oddział, w którym służył 
mój ojciec stacjonował w Szczecinie, skąd żołnierze otrzymali rozkaz udania się do Dębic w celu 
udzielenia pomocy przy żniwach. Podczas pobytu w Dębicach poznał swoją przyszłą żonę Józefę 
i osiadł z rodziną w gospodarstwie teściów. Był to rok 1945 i wraz z przybyciem mojego ojca 
w gospodarstwie dziadków pojawiły się pszczoły. Pierwsze ule były to tzw. ule poniemieckie” 
(Oświadczenie mieszkanki Dębic). W latach 50. i 60. XX wieku, dębiccy pszczelarze zaczęli rozbu-
dowywać swoje pasieki, co pozwoliło na zwiększenie ilości wytwarzanego miodu i jego sprzedaży 
do Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Nowogardzie. Miody dębickie, m.in. wielokwiatowy 
i lipowy, kupowali także mieszkańcy Dębic i okolicznych wiosek. „Z roku na rok pasieka ojca  
się powiększała. W latach 50. ubiegłego wieku w sadzie stało już około 50 uli. Ojciec miód sprze-
dawał do Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Nowogardzie. Miód wraz z innymi pszczelarzami 
do spółdzielni dostarczał wozem konnym” (Oświadczenia mieszkanek Dębic). Druga połowa 
ubiegłego stulecia to okres ścisłej współpracy dębickich pszczelarzy z Państwowymi Gospo-
darstwami Rolnymi, Związkami Pszczelarskimi oraz okolicznymi rolnikami: „Dobrze układała  
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się współpraca dębickich pszczelarzy z Państwowym Gospodarstwem Rolnym w Dębicach.  
Mieliśmy zgodę na wywożenie pasiek na pola uprawne PGR-u” (Oświadczenie mieszkańca Dębic). 
Inne dodatkowe informacje: Tak jak przed laty, także współcześnie na terenie sołectwa Dębice 
kilka rodzin zajmuje się wytwarzaniem miodów dębickich, których można skosztować na róż-
nych lokalnych i wojewódzkich wystawach, targach, czy też krajowych imprezach promujących 
żywność tradycyjną i regionalną. Jednocześnie w 2014 r. produkt pn. Miód pitny – trójniak 
lipowy „dębicki” promowany został podczas XIV edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzic-
two-Smaki Regionów”. 

37. KRÓWKA SZCZECINECKA
Kategoria: wyroby piekarnicze i cukiernicze
Wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych 
19.01.2016 r.
Miasto Szczecinek, powiat szczecinecki
Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów „SŁOWIANKA” 
ze Szczecinka
Wygląd: Pomada mleczna niekrystaliczna o miękkiej 
i lekko ciągnącej się strukturze. W środku delikatna 
plastyczna masa karmelowa.
Kształt, rozmiar i barwa: Kształt dość regularny, 
zbliżony do bryły prostopadłościennej o wymiarach: 
długość 36 mm, szerokość od 17 mm do 19 mm, 
wysokość od 15 mm do 17 mm. Waga jednej krówki to około 13g. Barwa typowa dla użytej masy  
o odcieniach pastelowych, karmelowa.
Konsystencja i smak: Konsystencja na początku plastyczna, miękka przechodząca w kruchą 
w związku z krystalizacją cukru. Smak charakterystyczny dla użytej masy i dodatków smako-
wych, słodki, karmelowy.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Tradycja produkcji krówki szczecineckiej sięga 
roku 1971. Przez wszystkie lata aż do dziś krówka stała się nie tylko ulubionym cukierkiem 
mieszkańców Szczecinka, ale także odwiedzających go turystów. Do dnia dzisiejszego krówka 
wytwarzana jest według tej samej receptury, a swoją gładką konsystencję zawdzięcza trady-
cyjnemu procesowi gotowania oraz wykorzystywanym surowcom. Bardzo ważnym elementem 
całego procesu jest odpowiednie gotowanie masy pomadowej, dzięki któremu charakteryzuje 
się ona elastyczną, ciągliwą i plastyczną konsystencją. Podczas chłodzenia całej masy ważne 
jest także, aby była ona kilkakrotnie przekładana w celu wyrównania temperatury i utrzymania 
gęstości. Końcowym etapem produkcji krówki szczecineckiej jest krojenie wystudzonej masy 
i pakowanie cukierków w odpowiednie opakowania. 
Inne dodatkowe informacje: Przez ponad 40 lat krówka szczecinecka cieszy się dużą popular-
nością nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami.
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38. TRÓJNIAK WOLIŃSKI LEŚNY
Kategoria: napoje
Wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 11.05.2016 r.
Gmina Wolin, powiat kamieński
Stowarzyszenie „Centrum Słowian i Wikingów Wolin, Joms-
borg-Vineta” z Wolina
Wygląd: Ciecz klarowna z osadem na dnie.
Kształt, rozmiar i barwa: W zależności od naczyń, w których 
jest konfekcjonowany  - najczęściej gotowy trójniak przele-
wany jest do butelek kamionkowych lub z ciemnobrązowego 
szkła. W zależności od wielkości naczyń, w których trójniak jest konfekcjonowany - najczęściej  
o pojemności 0,5l i 0,75l o barwie koloru ciemnego bursztynu.
Konsystencja i smak: Konsystencja płynna, lepka. Zapach miodowy o smaku słodkim, z lekką 
nutą goryczy.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: W latach 60-tych ubiegłego wieku na terenie 
obecnego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy wytwarzali miód pitny na dużą skalę. 
W roku 1960 województwo wyprodukowało 7 281,9 tys. litrów miodu pitnego (Rocznik Staty-
styczny Województwa Szczecińskiego 1958-1962, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Szczecinie, 
Szczecin 1963r.). Jednakże należy podkreślić, że tradycja jego wytwarzania na obecnych terenach 
województwa zachodniopomorskiego sięga znacznie odległych nam czasów. Pierwsze wzmianki 
związane są z życiem Słowian, osiadłych m.in. na wyspie Wolin. Jak opisują ich zwyczaje i obyczaje 
współcześni im kronikarze, był to lud waleczny, uczciwy i gościnny. To dzięki ich pracowitości  
i inwencji zawdzięczamy dzisiaj niejeden żywnościowy produkt. Przychylni byli każdemu przyby-
wającemu w ich progi. Przyjezdni mogli liczyć nie tylko na nocleg, ale także na dobre jadło i picie:  
„W opisie Pomorza u tegoż samego Herborda występuje zupełnie odmienny obraz stosunków go-
spodarczych. Jest tam pod dostatkiem masła,…miodu,…. Według swego zwyczaju Pomorzanie mieli 
w domach stale nakryte czystym obrusem i zastawione jadłem stoły. Ten wyraz gościnności zależał 
od ogólnego dostatku” („Przegląd Zachodni”, Nr 5/6, miesięcznik maj-czerwiec 1950, Wydawnictwo 
Instytut Zachodni Poznań). U dawnych Słowian miód pitny odgrywał nie tylko rolę zwykłego napoju.  
Za jego pomocą kapłani dokonywali różnych przepowiedni i proroctw: „Miód zachował natomiast 
rangę wyższą trunku szczególnie szlachetnego, godnego bogów”. („Życie codzienne na Pomorzu 
Wczesnośredniowiecznym”, autor Teresa i Ryszard Kiersnowscy, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1970). Bazę trójniaka wolińskiego leśnego stanowi miód gryczany, leśny i szyszki chmielu. 
Wybicie miodu z plastrów jest jedną z pierwszych czynności. Otrzymane po tej czynności plastry 
zalewane są wodą. Uzyskany miodowy napój należy przecedzić przez gęste sito lub lniane płótno. 
Przecedzony przelewa się do dębowych beczek. Od tego czasu beczki z dojrzewającym miodem 
przechowuje się najpierw w pomieszczeniu ciepłym, następnie letnim, a na końcu przenosi się 
do zimnej piwnicy. Tak jak dawniej smak tego trunku wzmacnia się poprzez dodatkowe składniki. 
Dawniej Słowianie dodawali piwo, obecnie są to szyszki chmielu, które wprowadzają nutę gory-
czy. W okresie zimowym leżakujący trójniak wynoszony jest na dwór. Wymrażanie odbywa się  
w naczyniach otwartych i trwa jedną dobę, po czym miód wraca na dalsze przechowanie do piw-
nicy. Po upływie około półtora roku jest gotowy do konsumpcji i zawiera około 12-14% alkoholu. 
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Inne dodatkowe informacje: Trójniak woliński leśny prezentowany jest podczas konkursów,  
dożynek, Święta Młodej Brzozy, Nocy Kupały, czy Festiwalu Słowian i Wikingów, który jest największą 
tego typu imprezą w Europie.

39. PASZTECIKI GWDOWSKIE
Kategoria: wyroby piekarnicze i cukiernicze
Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
06.09.2016 r.
Gmina Szczecinek, powiat szczecinecki
Danuta Szlaz
Wygląd: Ciasto drożdżowe z farszem z grzybów 
i kapusty.
Kształt, rozmiar i barwa: Dość regularny, 
zbliżony do rombu lub też równoległoboku. 
Waga jednego pasztecika to około 25-30g. 

Barwa zewnętrzna złocista, lekko pastelowa, zarumieniona, spód zapieczony.
Konsystencja i smak: Ciasto stałe, zwarte i pulchne. Farsz miękki. W nadzieniu czuje się dużą 
ilość grzybów z cebulą wraz z delikatną nutą kapusty kiszonej. 
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Tradycja wytwarzania na terenie województwa 
zachodniopomorskiego pasztecików z kapustą i grzybami, opartych na zapiekanym cieście 
drożdżowym, sięga lat 50./60. XX wieku. „Od kiedy pamiętam bardzo często mama przygo-
towywała właśnie paszteciki. Według mnie, już od początku lat 50. XX w. paszteciki te były 
wyrabiane na terenie obecnego Województwa Zachodniopomorskiego” (Wywiad przeprowa-
dzony z mieszkańcami Gwdy Wielkiej). Od ponad 60 lat paszteciki przygotowywane są przede 
wszystkim w okresie świątecznym, na Boże Narodzenie, czy na Wielkanoc. Receptura i tajniki 
wypiekania pasztecików przekazywane są następnym pokoleniom tak, aby już od najmłod-
szych lat poznali ich historię i sposób wytwarzania. „Wszystkie produkty pochodzą z dobrze mi 
znanych naturalnych źródeł. Jajka kupuję od znajomej, która hoduje swoje kury. Mąkę kupuję 
w sklepie. Ważne żeby to była mąka dobrej jakości. Na farsz składają się: grzyby leśne, których 
w naszym rejonie nie brakowało, kapustę zaś sama kiszę każdego roku” (Wywiad przeprowa-
dzony z mieszkańcami Gwdy Wielkiej). Na początku, aby przygotować paszteciki, trzeba szybko 
wyrobić ciasto i schłodzić je. Następnie przygotować farsz z grzybów, cebuli i kiszonej kapusty. 
Farsz należy układać na uformowanych z ciasta wstęgach, które należy dokładnie skleić. Wstęgi 
pokroić na poszczególne paszteciki. Piec 20 minut, w nagrzanym piekarniku. 
Inne dodatkowe informacje: Paszteciki gwdowskie prezentowane są na różnego rodzaju 
konkursach, wystawach, jarmarkach i dożynkach. Jednocześnie w 2015 r. podczas XV edycji 
konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”, produkt otrzymał wyróżnienie                
w kategorii „Inne produkty regionalne”.
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40. LIPIAŃSKIE PIWO ZACZYNAJ
Kategoria: napoje
Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 17.03.2017 r.
powiat pyrzycki
Bractwo Piwowarów Lidera Pojezierza
Wygląd: Klarowny płyn z długo utrzymującą się  
na wierzchu stabilną pianą.
Kształt, rozmiar i barwa: Przyjmuje kształt i rozmiar 
naczynia, w którym się znajduje. Piwa jasne mają barwę 
od jasno słomkowej do bursztynowej, piwa ciemne do 
różnych odcieni karmelowych brązów.
Konsystencja i smak: Płynna, lepka ciecz, w zależności 
od zawartości słodu. Dominują aromaty słodowo-chmie-
lowe, możliwe również nuty karmelowe, cytrusowe oraz 
bananowo-goździkowe.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu:  Historia wytwarzania lipiańskiego piwa Zaczynaj 
sięga bardzo odległych czasów. Dawni mieszkańcy Lipian, poza rolnictwem czy sukiennictwem, 
na szeroką skalę zajmowali się piwowarstwem. Początkowo trunek ten pito podczas domowych 
posiłków i różnych uczt, jednak z czasem stał się także popularny podczas ówczesnych „bizneso-
wych” transakcji. O jego szerokiej popularności świadczył fakt, że zaspokajał on gusta nie tylko 
zwykłych mieszkańców Lipian, ale także najbardziej wymagających klientów, czyli okolicznej 
szlachty. Z czasem jego wytwarzanie na własny użytek „pod strzechami domów” przerodziło 
się w bardziej profesjonalną produkcję i na większą skalę. Jednak, jeśli browarnicy chcieli nim 
handlować, musieli zyskać zgodę rady miejskiej. Z każdego nowego zacieru dostarczali radzie 
dzban piwa do degustacji. Jeśli rajcom ono smakowało, producent uzyskiwał zgodę na sprzedaż, 
a zewnętrznym znakiem posiadania licencji był dzban lub warkocz, umieszczone na jego domu. 
Rajcowie podczas próby badali zawartość cukru i oceniali smak piwa. Pierwsza próba polegała  
na tym, że rajcowie ubrani w skórzane spodnie siadali na ławce, którą wcześniej polano badanym 
piwem i opróżniali beczkę piwa. Popijając, jednocześnie wcierali w spodnie rozlane na ławce 
piwo. Potem na dany znak wstawali. Jeśli ława podnosiła się razem z nim, oznaczało to, że piwo  
ma odpowiednią ilość słodu. Próba oceny smaku polegała na tym, że rajcowie smakowali  
je z dzbana. Pierwszy smakował burmistrz, a następnie pili rajcowie według starszeństwa. 
Kończył dzban najmłodszy. Często zdarzało się, że dla niego już nie starczało, a kolejny dzban 
rozpoczynał znowu burmistrz. Pewnego razu najmłodszy lipiański rajca - Piotr Wadephul, 
który zawsze otrzymywał nędzny ostatni łyk, nie mógł znieść już takiego traktowania i poszedł  
na skargę do margrabiego. Odpowiedź brzmiała następująco: „Kto wypije ostatki (fusy)  
zaczyna świeże pić”. Wszyscy byli zadowoleni z wyroku margrabiego, który prawdopodobnie był  
natchnieniem do powstania nazwy warzonego w Lipianach piwa Zaczynaj. Po latach zapomnie-
nia napój ten zaczął powracać na stoły Lipian i okolicznych mieszkańców. 
Inne dodatkowe informacje: Obecnie smak lipiańskiego piwa Zaczynaj można poznać podczas 
licznych warsztatów piwowarskich i lokalnych imprez organizowanych na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. Po raz pierwszy w 2014 r. piwo Zaczynaj promowany został podczas 
XIV edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”.
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41. BEŁCZAŃSKIE ZUPY PIWNE
Kategoria: gotowe dania i potrawy
Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
08.05.2017 r.
powiat łobeski
Grażyna Zaremba-Szuba, „Dworek Tradycja” 
w Bełcznej
Wygląd: Płynna zupa w zależności od składu surow-
ców i sposobu przyrządzenia.
Kształt, rozmiar i barwa: Przyjmuje kształt i rozmiar 
naczynia, w którym się znajduje. Barwa złocisto-
piwna.
Konsystencja i smak: Konsystencja płynna, wyczu-

walne dodatki. Dominujący chmielowo-słodowy smak i aromat.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Dawniej w kuchni pomorskiej często  
wyczuwalnym smakiem był aromat chmielowo-słodowy, pochodzący z piwa. W XVI wieku ten  
alkoholowy trunek pełnił ważną rolę w każdym szczecińskim domu. Był nie tylko podstawowym 
napojem gaszącym pragnienie, ale również bazą do przygotowywania różnego rodzaju potraw, 
m.in. zup. Sytuacja ta uległa zmianie, kiedy szczecińscy rajcowie podnieśli podatek na piwo. 
Spowodowało to totalny chaos wśród mieszczańskiej biedoty. W tamtych czasach nie znana 
była jeszcze kawa czy herbata, a piwo było dość tanim napojem spożywanym przy każdym 
posiłku. Jednak na koniec XIX wieku rozpoczęły się zmiany w kuchni pomorskiej. Pozwolenie 
na warzenie piwa pod strzechami swojego domu miał każdy. Uwarzone własne piwo było 
doskonałą bazą do przygotowywania zup i polewek. Do zup sporządzanych na bazie piwa,  
aby były bardziej pożywne i syte, dodawano różne dodatki, takie jak chleb, mleko, kluski lane 
oraz ryby. Z czasem zupy piwne wytwarzano nie tylko na potrzeby zwykłych gospodarstw  
domowych. Można je było kupić w szczecińskich restauracjach, które specjalizowały się  
w różnych ich rodzajach. Każdy mógł ich spróbować, a szczególnie przyjezdni, którzy zwiedzali 
Szczecin, czy też przyjeżdżali do niego w drodze do nadmorskich kurortów. Ciepłe potrawy  
i polewki z piwa serwowane były w przedwojennej kuchni szczecińskiej także dla chorych  
i rekonwalescentów. 
Inne dodatkowe informacje: Obecnie do tradycji wytwarzania zup piwnych na terenie 
województwa zachodniopomorskiego powrócili mieszkańcy wsi Bełczna w gminie Łobez. 
Współcześnie pn. produktu „Bełczańskie zupy piwne” wytwarzane są trzy rodzaje zup: piwna 
z chlebem, piwna na mleku, piwo na ciepło z żytnim chlebem.
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42. SER BAŁTYCKI
Kategoria: produkty mleczne
Wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 11.08.2017 r.
powiat koszaliński
Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOSZ” 
w Bobolicach
Wygląd: Ser żółty w kształcie bloku. Na przekroju widoczne 
liczne drobne oczka.
Kształt, rozmiar i barwa: Płaski blok o bokach lekko wypu-
kłych i krawędziach lekko zaokrąglonych. Blok o wadze 2,5-3,0 kg. Barwa żółta, jednolita w całej 
masie.
Konsystencja i smak: Miąższ miękki, elastyczny, przy rozcieńczaniu miękko plastyczny. Łagodny, 
lekko kwaśny, lekki posmak pasteryzacji. W starszych serach lekko pikantny.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Region województwa zachodniopomorskiego 
był kojarzony głównie z przemysłem okrętowym i rolnictwem. Obecnie na tym terenie rozwi-
nęły się różne sektory gospodarki, w tym przemysł mleczarski. Biorąc pod uwagę przemiany  
w koszalińskim mleczarstwie, zarówno na płaszczyźnie strukturalnej, jak i technologicznej, 
mające miejsce na przestrzeni lat, wyznaczyły nowe kierunki rozwoju tej branży. Jedną z tych 
przemian było wprowadzenie receptury na ser bałtycki, który do dnia dzisiejszego króluje 
na lokalnym rynku. Ser żółty pełnotłusty znany pod nazwą „Ser bałtycki” należy do serów 
podpuszczkowych. Receptura jego wytwarzania powstała w latach 70. XX wieku. Mimo, że  
od wytworzenia pierwszego kawałka sera bałtyckiego minęło już 41 lat, jego skład i wymagania, 
jakie muszą spełniać surowce stosowane przy jego wyrobie, pozostają niezmienne. Tak jak przed 
laty, główną bazę sera bałtyckiego stanowi mleko krowie kupowane od rodzimych rolników, 
dzięki któremu walory smakowe i odżywcze sera decydują o jego rosnącej popularności wśród 
mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. 
Inne dodatkowe informacje: Jego niepowtarzalny i niezmieniony od lat smak doceniło m.in. 
jury w 2016 r. podczas XVI edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, 
przyznając temu produktowi I nagrodę w podkategorii produkty mleczne oraz kategorii „Produkty 
regionalne pochodzenia zwierzęcego”.

43. JABŁUSZKA W KOSZULKACH
Kategoria: wyroby piekarnicze i cukiernicze
Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
27.09.2017 r.
Miasto Szczecin
Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
Wygląd: Krucho-drożdżowe ciastka z prażonym 
jabłkiem w środku, polane lukrem.
Kształt, rozmiar i barwa: Półksiężyce, średnica oko-
ło 6-8 cm. Barwa złocista, lekko przyrumieniona, 
barwa lukru zaś mlecznobiała.
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Konsystencja i smak: Miękisz jednorodny, puszysty i miękki w dotyku. Słodki z delikatnie 
kwaskowatym smakiem jabłka.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Jabłuszka w koszulkach to produkt cukierniczy 
wytwarzany od ponad 50 lat w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie. Znany szczeciński 
„Gastronomik” to szkoła z bardzo bogatą tradycją. Od początku istnienia w jej murach pierwsze 
zawodowe szlify zdobywali przyszli piekarze, ciastkarze oraz cukiernicy. Jabłuszka w koszulkach 
są jednym z wielu produktów, które od kilkudziesięciu lat królują jako stały punkt nauki w trakcie 
cukierniczych warsztatów szkolnych. Już ponad pół wieku tajniki wyrobu jabłuszek poznają kolejne 
pokolenia zachodniopomorskich młodych cukierników. Nazwa tego produktu pochodzi od tzw. 
„koszulki”, która powstaje przez zlepienie dwóch kawałków ciasta, pomiędzy które wkłada się 
kawałek jabłka i całość zapieka. Od lat tajemnica tego produktu tkwi w jego cieście, które według 
tradycyjnej receptury powinno być krucho-drożdżowe. Najlepszy smak jabłuszek w koszulkach 
uzyskuje się dzięki użyciu do ich wypieku dwóch odmian jabłek, takich jak Ligol i Champion, 
z jabłoni porastających obficie sady ziem Pomorza Zachodniego. Jabłka te charakteryzują się 
słodko-kwaśnym smakiem, dzięki czemu bardzo dobrze komponują się z ciastem krucho-droż-
dżowym. Po upieczeniu jabłuszek, polewa się je cienką warstwą cytrynowego lukru. Początkowo 
jabłuszka były wytwarzane tylko przez uczniów szkoły w ramach nauki zawodu, jednak w latach 
90. XX wieku, po otwarciu szkolnego punktu sprzedaży, produkt stał się ogólnodostępny. 
Inne dodatkowe informacje: Obecnie ten uczniowski wyrób oferowany jest wszystkim, którzy 
mają ochotę go spróbować. Od wielu lat jabłuszka w koszulkach są także produktem stale 
uświetniającym różne szkolne i pozaszkolne uroczystości Pomorza Zachodniego.

44. MASŁO OSTROWIECKIE
Kategoria: oleje i tłuszcze
Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
27.09.2017 r.
powiat wałecki
Andrzej, Barbara, Kalina Przyweccy z Ostrow-
ca koło Wałcza
Wygląd: Jednolita masa starannie uformo-
wana.
Kształt, rozmiar i barwa: Osełka, możliwy kształt baranka lub kurki, masa ok. 400 g. Barwa 
jednolita kremowa w całej powierzchni.
Konsystencja i smak: Jednolita, smarowna masa. Łagodny, lekko kwaśny posmak pasteryzacji.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Masło na terenie obecnego województwa 
zachodniopomorskiego wytwarzane było od dawna. Jego produkcja ściśle związana była  
z występowaniem dużych obszarów, bogatych w zioła łąk, na których wypasano krowy. Dawniej 
mieszkańcy wsi spożywali tylko te produkty, które sami wytworzyli. Najczęściej spożywano 
produkty mleczne – twaróg, masło, maślankę. W latach 40. XX wieku wieś Ostrowiec została 
zamieszkana przez ludność przybyłą z innych regionów Polski. Nowi mieszkańcy zajmowali 
się m.in. wyrobem masła według receptur, które przywieźli ze swoich rodzinnych stron. 
Masło wyrabiane było gównie na potrzeby własne, a jeśli udało się wyprodukować więcej,  
niż potrzebowała tego rodzina, sprzedawano go wczasowiczom wypoczywającym nad okolicz-
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nymi jeziorami. Ostrowieckie masło sprzedawano również na pobliskim wałeckim rynku. Bazę 
surowcową do wyrobu masła stanowiło mleko pozyskiwane od krów z własnych gospodarstw. 
Po udoju mleko pozostawiano w zimnym miejscu, w celu oddzielenia śmietany. Oddzieloną 
po dwóch dniach śmietanę wlewano do drewnianego urządzenia zwanego kierzynką, służą-
cego do ubijania masła. Ubijanie zebranej w kierzynce śmietany polegało na wykonywaniu 
ruchów do góry i na dół, tak długo, aż z ubijanej śmietany utworzyła się bryła masła. Ubitą 
bryłę wyjmowano z kierzynki, opłukiwano zimną wodą i formowano w kształt osełki. Według 
miejscowej tradycji, w okresie Wielkanocy wyrabiano również masło w kształcie np. baranka 
lub kurki. Przechowywano je w kamiennych naczyniach – popularnych kamionkach. Dodatkowo, 
produktem ubocznym przy ubijaniu masła była maślanka, którą bardzo chętnie spożywano 
jako pożywny i gaszący pragnienie napój.
Inne dodatkowe informacje: Jednocześnie w 2014 r., podczas XIV edycji konkursu „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”, produkt otrzymał I nagrodę w podkategorii produkty 
mleczne oraz kategorii „Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego”. 

45. MIODY RUSINOWSKIE
Kategoria: miody
Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
27.09.2017 r.
powiat sławieński
„Pasieka Maja” Paweł Olzak z Rusinowa
Wygląd: Konsystencja płynna (patoka) lub skrystali-
zowana (krupiec).
Kształt, rozmiar i barwa: W zależności od naczynia, 
w którym jest przechowywany. Słoiki 
o pojemności od 0,26 kg do 1,3 kg. Barwa zależna 
od rodzaju miodu.
Konsystencja i smak: Lepka, gęsta ciecz, ulegająca 
krystalizacji, po której w niektórych przypadkach przyjmuje postać ziarnistą. W zależności  
od rodzaju miodu, bardziej lub mniej słodki i aromatyczny.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Miody rusinowskie od kilkudziesięciu lat  
wytwarzane są na bazie pożytku występującego wokół wsi Rusinowo, w gminie Postomino. 
Lata 50. XX wieku to czas rozwoju pszczelarstwa na ziemi koszalińskiej, także w Rusinowie.  
W tym okresie w okolicznych powiatach powstawały oddziały Wojewódzkiego Związku 
Pszczelarzy w Koszalinie, które w swoim gronie skupiały osoby z danego terenu, zajmujące  
się wytwarzaniem miodu. Skupieni w Związku pszczelarze dbali nie tylko o własne ule, ale starali 
się przede wszystkim dbać o miododajne pożytki pszczele. W tym celu wykonywali różne prace 
społeczne, m.in. sadzili miododajne rośliny. Największy rozwój pszczelarstwa w Rusinowie  
nastąpił z końcem lat 70. i początkiem 80. W tamtym okresie funkcjonowały przeważnie pasieki 
stacjonarne, typu wielkopolskiego o podwójnym dnie zabezpieczającym ule przed silnymi 
wiatrami morskimi. Pszczoły zbierały pożytek jedynie z lip i rzepaku. Po kilkudziesięciu latach 
pszczelarze z Rusinowa zaczęli utrzymywać pasieki wędrowne, dzięki czemu mogli zaoferować 
większy wybór miodów, a także sprzedawać go przez cały rok. 
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Inne dodatkowe informacje: Obecnie pszczelarze z Rusinowa posiadają bardzo szeroki 
asortyment miodów, m.in. miody wielokwiatowe, lipowe, gryczane, faceliowe, rzepakowe, 
spadziowe i mniszkowe.

46. SERCA KAZIUKOWE/KAZIUKOWE SERDUCHA
Kategoria: wyroby piekarnicze i cukiernicze
Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 08.02.2018 r.
Miasto Koszalin
Irena Śmiałek z Koszalina
Wygląd: Serca z ciasta piernikowego ozdobione białym lub kolorowym lukrem.
Kształt, rozmiar i barwa: Kształt serca, na przekroju prostokątny. Duży piernik o wymiarach 
13x19 cm lub mały o wymiarach 5x8 cm. Mogą być również innej wielkości, w zależności  
od zapotrzebowania. Barwa ciemnobrązowa.
Konsystencja i smak: Konsystencja zwarta, gładka powierzchnia, od spodu lekko porowata, 
przy złamaniu kruche. Korzenno-miodowy z wyczuwalną nutą pieprzu i ostrych przypraw 
piernikowych oraz słodkiego lukru.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Tradycja  
wytwarzania produktu pod nazwą „serca kaziukowe/kaziuko-
we serducha” została przeniesiona na ziemię zachodniopo-
morską po II wojnie światowej wraz z wygnańcami z Wilna. 
Wyrób piernikowych serc był nieodłącznym elementem tam-
tejszych Kaziuków (jarmarków), a po II wojnie światowej stał 
się także popularny w Polsce. Kaziuki odbywają się 4 marca,  
w dzień Świętego Kazimierza. Wykrojone z ciasta piernikowe-
go serca kaziukowe, po wypieczeniu, ozdobione lukrowym 
napisem przypominają o patronie, o pełnym miłości i pokory 
sercu królewicza Św. Kazimierza Jagiellończyka, patrona mło-
dzieży, Wilna i Europy. W 2004 roku obchodzono 400-lecie 
beatyfikacji królewicza Kazimierza, do którego to wydarzenia 
nawiązuje wileński jarmark. Kaziuki mają zatem wielowie-
kową tradycję. Pierwsze kaziuki odbyły się w Świdwinie. Później odbywały się w Koszalinie 
przy nowej parafii pod wezwaniem św. Kazimierza. Po odpuście rozdano wśród uczestników  
430 piernikowych serc, a że wyczuwało się w nich nadmiar pieprzu, stąd przylgnęła żartobli-
wa nazwa „kaziukowe serducha”. Zarówno tym, którzy obdarowywali kaziukowymi sercami,  
jak i nimi obdarowanym przynosiły owe pierniki radość, a może i szczęście. Serca wypiekano  
z ciasta na miodzie, z dużą ilością przypraw, by były „królewskie” w smaku. Wyróżniały  
je ponadto bogate zdobienia kolorowymi lukrami. Wytwórcy trzymali się swoich receptur, gromadząc  
na doroczny wypiek potrzebne i bardzo drogie wówczas przyprawy korzenne. 
Inne dodatkowe informacje: Produkt po raz pierwszy został nagrodzony w konkursie  
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo” w 2001 r. otrzymując II miejsce. Niezmienny smak i wysoką 
jakość kaziukowych serduch doceniło w 2010 r. ogólnopolskie jury konkursu „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów” przyznając produktowi „Perłę” 2010. 
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47. WĘDZONY UDZIEC WIEPRZOWY Z PRZELEWIC
Kategoria: produkty mięsne
Wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 08.02.2018 r.
powiat pyrzycki
Firma Handlowo-Usługowa IRGO, Ireneusz Jung z Przelewic
Wygląd: Szynka wieprzowa ze skórą i kością, z wyraźnie zaznaczonym tłuszczem.
Kształt, rozmiar i barwa: Cała szynka w formie stożka, na przekroju nieregularny owal.  
Długość ok. 40 cm, szerokość ok. 25 cm, wysokość ok. 20 cm. Na zewnątrz jasnobrązowa skóra,  
z delikatnym połyskiem. Na przekroju mięso jasnoróżowe, biały tłuszcz.
Konsystencja i smak: Konsystencja krucha, soczysta, miękka. Charakterystyczny dla wędzone-
go mięsa wieprzowego, z delikatną owocową nutą pochodzącą z dymu drewna śliwkowego.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: 
Ludność zamieszkująca Pomorze Zachodnie  
od zawsze zajmowała się chowem trzody chlew-
nej. Zwierzęta te stanowiły jedno z podstawowych 
źródeł mięsa, z którego przygotowywano wyroby 
wędliniarskie. Na terenie Pyrzyc, w tym również 
pobliskiej wsi – Przelewice, tradycja wyrobu  
różnych wędlin przetrwała do czasów nam współ-
czesnych. Dobrze znanym wyrobem wędliniarskim 
z tamtego terenu był wędzony udziec wieprzowy  
z Przelewic. Na Pomorze Zachodnie przepis  
na ten produkt przywieziony został z okolic 
Wielunia. Aby odpowiednio przygotować udziec 
wieprzowy, w pierwszej kolejności należy zapeklować surowiec. Mięso moczy się w zalewie 
przez około 30-40 dni. Jest to bardzo ważny proces, podczas którego mięso nabiera charak-
terystycznego, wyrazistego smaku i zapachu. Po wyciągnięciu z zalewy szynka podwieszona 
zostaje na haku, na którym obsycha na wolnym powietrzu przez 24 godziny. Pierwsze wędzenie 
odbywa się w dymie z drewna olchowego. Poprzez wędzenie w drewnie olchowym mięso 
nabiera delikatnego aromatu, a na zewnątrz naturalnego ciemnożółtego do jasnobrązowego 
koloru. Kolejne wędzenie to wędzenie w dymie z drewna śliwkowego, dzięki czemu nabiera 
delikatnej, owocowej słodkości, lekkiego aromatycznego zapachu i pięknego połysku. 
Inne dodatkowe informacje: Jakość i niepowtarzalny smak wędzonego udźca znany jest 
nie tylko lokalnej społeczności pyrzyckiej, ale poprzez udział w licznych targach, wystawach  
i konkursach, także innym mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego. W 2013 r. pod-
czas XIII edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” produkt otrzymał  
I miejsce w podkategorii produkty i przetwory mięsne,  kategorii „Produkty regionalne pocho-
dzenia zwierzęcego”. Ponadto w 2016 r. uzyskał również nominację do nagrody „Perła” 2016.
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48. MIÓD PITNY TRÓJNIAK CEDYŃSKI
Kategoria: napoje
Wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 27.02.2018 r.
powiat gryfiński
Pasieka Miody Jana, Jan Olszański ze Szczecina
Wygląd: Klarowny napój fermentowany z brzeczki 
miodowej.
Kształt, rozmiar i barwa: Przyjmuje kształt naczynia, 
w którym się znajduje. Konfekcjonowany najczę-
ściej w butelkach o pojemności 0,75 l, 2,25 l, 3 l.  
Barwa przejrzysta, bursztynowa.
Konsystencja i smak: Ciecz lekko kleista. Smak –  
soczysta kwasowość w harmonii z alkoholem, wyczuwalna nuta owoców pestkowych, bergamotki 
i czarnej herbaty. Zapach – dojrzałe jabłka i gruszki, w tle nuta kwiatów miodu wielokwiatowego.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Tradycja wytwarzania miodu pitnego trójniaka 
cedyńskiego związana była z wielkim wydarzeniem historycznym – bitwą pod Cedynią oraz dzia-
łalnością dawnych Nadodrzańskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Dębnie 
Lubuskim. W 1970 r., w województwie szczecińskim rozpoczęły się przygotowania do wielkiego 
państwowego wydarzenia historycznego, którego inauguracja odbyła się w 1972 roku. Świętem 
tym było 1000-lecie zwycięstwa wojsk Mieszka I nad wojskami margrabiego Hodona, które 
miało miejsce 24 czerwca 972 roku pod Cedynią. Z tej okazji instytucje państwowe, naukowe 
oraz zakłady pracy przez dwa lata uczestniczyły w działaniach związanych z przygotowaniami 
do tej uroczystości. Z tej okazji Nadodrzańskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 
wyprodukowały dwa nowe gatunki miodów pitnych, mających pojawić się w sprzedaży z okazji 
tego jubileuszu. Etap ich produkcji rozpoczął się w 1970 r. od przygotowania nastawu. Jednym 
z tych miodów był miód pitny trójniak cedyński, wytwarzany na bazie miodu wielokwiatowego, 
rzadziej wrzosowego oraz moszczu czarnej porzeczki. Tak przygotowane miody leżakowały  
w ogromnych beczkach od lipca 1970 roku i na rynkach całego kraju ukazały się dopiero  
pod koniec czerwca 1972 roku w czasie obchodów święta. 
Inne dodatkowe informacje: W 2014 r. jury konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo –  
Smaki Regionów” doceniło produkt wyróżnieniem, a dwa lata później przyznało nominację  
do nagrody „Perła” 2016. 

49. MIODY ZE WZGÓRZ ŚWIESZEWSKICH
Kategoria: miody
Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 30.05.2018 r.
powiat gryficki
„Staropolska Miodziarnia” Pracownia Pasieczna, Małgorzata Chabowska ze Świeszewa
Wygląd: Produkt wytwarzany przez pszczoły z nektaru kwiatowego w postaci płynnej lub 
skrystalizowanej.
Kształt, rozmiar i barwa: Przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje. W zależności  
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od naczynia, najczęściej słoiki o pojemności 0,5 lub 1 kg. Barwa od kremowej do ciemnobrą-
zowej w zależności od rodzaju nektaru zebranego przez pszczoły.
Konsystencja i smak: Konsystencja płynna (patoka), po skrystalizowaniu drobnoziarnista 
(krupiec). Smak słodki, w zależności od zebranego pożytku.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: „Wzgórza Świeszewskie” to potoczna nazwa 
obejmująca swoim zasięgiem trzy najwyższe wzniesienia (Piaskową Górę, Górę Bukowiec oraz 
Górę Wyżynka) występujące na terenie gminy Gryfice, w okolicy wsi Świeszewo. Są to tereny 
całkowicie wolne od przemysłu, na których występują chronione gatunki roślin i zwierząt.  
Obszar ten jest oznaczony w gminie Gryfice jako szczególnie cenny ekologicznie, co przekłada  
się na wysoką jakość miodu pochodzącego z tego 
obszaru. Pierwszych wzmianek o miodach wytwa-
rzanych na tych terenach można doszukać się już  
w czasach średniowiecznych, kiedy to kupcy organizo-
wali skup różnych produktów takich jak: zboża, wosk, 
skóry, smoły, konopie, mięsa i miody. Wymiana gryfic-
kich towarów była szeroko rozwinięta, a z eksportem 
tych towarów wiązały się doroczne targi odbywające 
się w Gryficach. Do największych z tego rodzaju tar-
gów należały: jarmark św. Gawła (10 października), 
targi miodowe (30 września) oraz targi drobiarskie.  
W końcu XVIII w. w Gryficach powstał kolejny jarmark 
– jesienny pszczelarski. Tradycja wytwarzania mio-
dów na tych terenach szerzej rozwinęła się w latach 
40. XX w., kiedy to na tereny gminy Gryfice przybyli 
pierwsi osadnicy powojenni. W nowopowstających pasiekach wytwarzano miody nektarowe: 
rzepakowy, mniszkowy, lipowy, akacjowy, spadziowy, nawłociowy oraz wielokwiatowy. Obecnie 
tradycje wytwarzania miodów kontynuuje kolejne pokolenie pszczelarzy ze Świeszewa. 
Inne dodatkowe informacje: Jednocześnie w 2016 r., podczas XVI edycji konkursu „Nasze Kuli-
narne Dziedzictwo – Smaki Regionów” produkt zajął I miejsce w podkategorii miody oraz kate-
gorii „Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego”. Obecnie dostępne są rodzaje miodów: 
rzepakowy, mniszkowy, wielokwiatowy, akacjowy, lipowy, faceliowy, spadziowy, nawłociowy. 

50. MIODY POJEZIERZA DRAWSKIEGO
Kategoria: miody
Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 27.08.2018 r.
powiat drawski, szczecinecki i świdwiński
Gospodarstwo Pasieczne „Maja”, R.K. Bondaruk, Czarne Wielkie
Wygląd: Postać płynna (patoka) lub skrystalizowana (krupiec).
Kształt, wielkość i barwa: Przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje. W zależności 
od naczynia, w którym się znajduje. Najczęściej słoiki o pojemności 900 ml i 315 ml oraz  
w zależności od zapotrzebowania. Barwa w zależności od rodzaju miodu, od jasnożółtej  
do ciemnobrunatnej.
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Konsystencja smak i zapach: Lejąca i lepka, po skrystalizowaniu twarda i zwarta.  Smak słodki, 
uzależniony od rodzaju miodu, może być również lekko gorzkawy i cierpki. Zapach uzależniony 
od rodzaju miodu i zapachu nektaru kwiatowego. 
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Tereny województwa zachodniopomorskiego 
od dawna znane były z prowadzenia gospodarki pszczelej oraz wytwarzania miodu. Począt-
kowo były to hodowle pszczół prowadzone w ich naturalnych warunkach bytowania, w tzw. 
barciach pszczelich, czyli wydrążonych dziuplach/komorach w pniach drzew. W miarę upływu 
lat barcie zastąpione zostały kószkami (samodzielnie wykonane ule ze słomy), a następnie pro-
fesjonalnymi ulami stacjonarnymi lub wędrownymi, które funkcjonują do dziś. O wytwarzaniu 
miodu na przełomie XV/XVI w. czytamy: „Poważnym źródłem dochodów księcia w powiecie 
szczecineckim były lasy (…). Duże zalesienie i odpowiedni klimat stwarzały dogodne warunki 
dla rozwoju bartnictwa. Hodowla pszczół już za czasów Bogusława X poddana była opiece 
książąt. Były to pasieki leśne, dozorowane jednak przez człowieka. W dziuplach sosen lub  
w sztucznie wydrążonych pniach gnieździły się pszczoły. Niektóre z pasiek liczyły do 100 roi” 
(„Dzieje Ziemi Szczecineckiej”, praca zbioro-
wa pod redakcją Andrzeja Czarnika, Poznań, 
1971). Interesujące informacje o wytwarzaniu 
miodu Pojezierza Drawskiego, w XVII i XVIII w. 
dostarczają kolejne materiały. Potwierdzają 
one nie tylko fakt otrzymywania na tych tere-
nach tego złotego nektaru, ale także sposób 
jego ówczesnego transportu, czy też jego 
sprzedaży „Ciekawym przykładem zaradno-
ści nielicznych kupców Drawska będzie fakt,  
że w 1700 r. podjęli oni udaną próbę wykorzy-
stania spławności Drawy dla dosłownego „wy-
płynięcia” na szersze wody swego fachu. Dwie 
barki dopłynęły wtedy do Frankfurtu nad Odrą, 
gdzie na targu zaoferowano 25 beczek miodu” 
(„Dzieje Ziemi Drawskiej”, praca zbiorowa 
pod redakcją Tadeusza Gasztolda,1972). Przez 
kolejne lata mieszkańcy Pojezierza Drawskiego 
kontynuowali hodowlę pszczół oraz zajmowali 
się wytwarzaniem miodu. Od lat 40-tych XX w. 
skupem miodu wytworzonego przez lokalnych 
pszczelarzy zajmowały się m.in. rejonowe spółdzielnie ogrodniczo-pszczelarskie. Współcze-
śnie tradycję wytwarzania różnych odmian miodu kontynuują kolejne pokolenia pszczelarzy 
zamieszkałych na terenie Pojezierza Drawskiego. 
Inne dodatkowe informacje: Jednocześnie w 2015 r. produkt pn. „Miód wrzosowy Pojezierza 
Drawskiego” promowany został podczas XV edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
– Smaki Regionów”. Pod nazwą miody Pojezierza Drawskiego występują miody: wielokwiato-
wy, lipowy, rzepakowy, gryczany, nawłociowy, faceliowy, wrzosowy, chabrowy, koniczynowy, 
akacjowy oraz spadziowy.  
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51. POWIDŁA RADZISZEWSKIE
Kategoria: warzywa i owoce
Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
27.08.2018 r.
powiat gryfiński
Agnieszka i Leszek Jager, Gospodarstwo Rolne 
Leszek Jager, Radziszewo
Wygląd: Gęsta, fioletowa masa śliwkowa,  
z wyczuwalnymi fragmentami miąższu.
Kształt, wielkość i barwa: Przyjmuje kształt na-
czynia, w którym się znajduje. Najczęściej słoiki  
o pojemności ok. 300 ml. Konfekcjonowane również w innych naczyniach, np. glinianych ka-
mionkach, w zależności od potrzeby. Barwa od fioletowej do ciemnofioletowej.
Konsystencja, smak i zapach: Gęsta masa, wyczuwalne fragmenty miąższu. Smak słodki  
z lekkim kwaskowatym posmakiem, wyczuwalnym aromat dojrzałych śliwek.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Już w okresie przedwojennym wioski grani-
czące ze Szczecinem stanowiły zaplecze warzywno-owocowe dla mieszkańców tego miasta. 
Okoliczni rolnicy zapewniali nie tylko swoim rodzinom i najbliższym sąsiadom różne owoce 
do codziennego spożycia i na przetwory, ale dostarczali również na szczeciński rynek. Tradycje 
sadownicze i wytwarzanie przetworów owocowych, w tym śliwek węgierek, przez polskich 
mieszkańców ziem na terenie gminy Gryfino kontynuowane było również po roku 1945.  
W okresie powojennym, pod koniec lat 40. XX w., do przygotowywania powideł wykorzy-
stywano śliwki tylko z poniemieckich  sadów, które z czasem zaczęto zastępować nowymi,  
bardziej odpornymi odmianami. Współcześnie, przygotowując powidła radziszewskie bazuje 
się na śliwkach pochodzących z nowych już nasadzeń, ale częściowo jeszcze z poniemieckich 
drzew. Do produkcji powideł wykorzystuje się bardzo dojrzałe śliwki węgierki, które po prze-
braniu, umyciu i wydrylowaniu smaży się na żeliwnej patelni przez kilka dni. Długość smaże-
nia zależy od zawartości wody w śliwkach. Powidła śliwkowe są już gotowe do przełożenia  
do słoików, w momencie gdy masa płatami schodzi z drewnianej łyżki. Gorące powidła przekłada  
się drewnianą łyżką do umytych i wyparzonych słoików typu twist. 
Inne dodatkowe informacje: Z walorami smakowymi tego aromatycznego produktu mają 
okazję zapoznać się głównie turyści odwiedzający Pomorze Zachodnie podczas różnych  
jarmarków, targów i wystaw odbywających się na terenie województwa zachodniopomorskiego.     

52. PIWO SZCZECIŃSKIE
Kategoria: napoje
Wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 27.08.2018 r.
Miasto Szczecin
BEWAKO SZCZECIN POLSKA Sp. z o.o., Szczecin
Wygląd: Klarowny płyn, w zależności od gatunku piwa wyróżnia się piwa od jasnych słomkowych 
przez półciemne, czerwone do czarnych.
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Kształt, rozmiar i barwa: Przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje. W zależności od naczynia, 
najczęściej szklane butelki lub kufle o pojemności 0,2 l; 0,33 l; 0,3 l. Barwa od jasno słomkowej przez 
półciemną, czerwoną do czarnej.
Konsystencja i smak: Płynna, lekko lepka, w zależności od zawartości słodu. Dominujący smak 
i zapach chmielu i drożdży z aromatem kwiecisto-korzennym, kawowo-karmelowym oraz 
bananowo-goździkowym.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Już w X wieku ówcześni mieszkańcy Szczecina 
uprawiali jęczmień i znali sposób chmielenia piwa. Początkowo warzeniem piwa zajmowały się 
tylko kobiety, które dbały o przygotowywanie posiłków dla mieszkańców danego domostwa.  
Na podstawie zachowanych źródeł należy przyjąć, 
że pierwsze szczecińskie organizacje browarników 
wyodrębniły się wraz z końcem XIII i początkiem  
XIV w. Obowiązujący w tym okresie regulamin  
(statut) wskazywał nie tylko osoby, które były 
uprawnione do warzenia piwa, terminy, miejsce 
jego wytworzenia i sprzedaży, ale określał także 
surowce oraz kary przewidziane w przypadku jego 
nieprzestrzegania. Prócz tego browarnicy musieli 
składać dodatkową przysięgę dotyczącą przestrzegania regulaminu, a ponadto nie mogli sami ustalać 
ceny piwa, gdyż była ona wyznaczana przez Radę Miejską. Pomimo ograniczeń koniec XV w. oraz cały 
wiek XVI były pomyślnym okresem dla szczecińskiego cechu browarniczego. Gospodarczy rozwój mia-
sta sprzyjał także lokalnemu browarnictwu. Wraz ze wzrostem liczby browarników, wzrasta również ich 
prestiż, a tym samym wpływ na decyzję podejmowane przez Rade Miejską. Pewnym zmianom ulega 
pierwszy statut browarniczy z 1476 r., w którym zezwolono m.in. na nieograniczoną produkcję na tzw. 
piwa marcowego. Jest to także czas wyodrębnienia się nowego zawodu bardzo ściśle powiązanego 
z browarnictwem: kwalifikowanego piwowara. Ciężkie czasy dla browarników szczecińskich i piwa 
szczecińskiego nadchodzą około połowy XVII w. kiedy nastąpiła degradacja ekonomiczna Szczecina, 
która była następstwem m.in. wojny trzydziestoletniej. Jednak pomimo ciężkich czasów pod koniec 
XVII w Szczecinie wytwarzano już cztery podstawowe rodzaje piwa: jasne jęczmienne mocne i gorzkie 
„Bitterbier”, ciemne jęczmienne „Gernsterbraunbier”, jasne słabe jęczmienne „Gernsterweissbier” 
oraz pszeniczne „Weizenbier”. 
Inne dodatkowe informacje: Obecnie na terenie Szczecina piwo jest wytwarzane  zgodnie  
z ugruntowaną recepturą przez lokalne browary. Niektóre są bezpośrednio połączone  
z restauracją, aby goście mogli spróbować świeżego lokalnego piwa prosto z warzelni, której 
receptura powstawała przez lata. Dostępne są rodzaje piwa: jasne, bursztynowe i pszeniczne.

53. MIÓD PITNY TRÓJNIAK CZCIBOR
Kategoria: napoje
Wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 16.11.2018 r.
powiat gryfiński
Pasieka Miody Jana, Jan Olszański ze Szczecina
Wygląd: Klarowna ciecz.
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Kształt, wielkość i barwa: Przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje. Konfekcjonowa-
ny najczęściej w butelkach o pojemnościach: 0,75 l; 2,25 l oraz 3 l. Barwa - przejrzysta ciecz, 
koloru bursztynowego.
Konsystencja, smak i zapach: Płynna, lekko kleista ciecz.  Smak owocowy, lekko przypominający 
cytrusowo-śliwkowe wykończenie. Aromat soczystych owoców, śliwek, moreli i pomarańczy 
uzupełniają delikatne miodowe nuty. Słodycz miodu równoważy cytrusowa świeża kwasowość 
oraz delikatny posmak wędzonej śliwki.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu:  
W 1972 roku, w dawnym województwie szczeciń-
skim odbyła się rocznica 1000-lecia zwycięstwa wojsk 
Mieszka I nad wojskami margrabiego Hodona, które 
miało miejsce 24 czerwca 972 roku pod Cedynią. 
Była to wielka, kilkudniowa uroczystość, największa 
jaka kiedykolwiek zorganizowano w tej części Pol-
ski, do której przygotowywano się przez dwa lata.  
Z okazji tego święta opracowano dwa nowe gatunki 
miodów pitnych, w tym miód pitny trójniak Czcibor. 
Proces nastawu Czcibora, tak jak przygotowań do całej uroczystości rozpoczął się już dwa lata wcześniej. 
Czcibor był wytwarzany na bazie miodu wielokwiatowego oraz moszczu agrestowego. Konfekcjono-
wany był w gustownych dzbankach i butelkach kamionkowych, jak i szklanych. Był ręcznie napełniany  
i etykietowany. Wzory i etykiety opakowań zaprojektowane zostały przez wyspecjalizowanych  
plastyków z Instytutu Opakowań w Poznaniu. Do wytwarzania „Czcibora” powrócono po kilkudziesięciu 
latach zaprzestania jego produkcji. 
Inne dodatkowe informacje: W 2015 r., podczas  VII Konkursu Polskich Win i Cydrów o Medal  
Targów ENOEXPO 2015 w Krakowie, produkt zdobył Złoty Medal w kategorii Wina i miody,  
natomiast w 2016 r. jury konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” doceniło  
i przyznało produktowi wyróżnienie.

54. ZAKWAS BURACZANY Z DĘBNA
Kategoria: napoje
Wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 10.09.2019 r.
Powiat myśliborski
Aneta i Stanisław Dobropolscy z Dębna
Kształt (zewnętrzny i na przekroju), wielkość i barwa: Klarowny płyn.
Kształt, wielkość i barwa: Przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje.  Zakwas najczęściej 
nalewany jest w szklane butelki 1 litrowe o barwie (zewnętrzna i na przekroju) czerwono-bordowej.
Konsystencja, „wrażenie w dotyku”, smak i zapach: Płyn o zapachu i smaku lekko kwaśnym.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu: Zakwas buraczany to warzywny napój przygotowy-
wany z buraków ćwikłowych, znany i wytwarzany na terenie województwa zachodniopomorskiego  
od co najmniej 70 lat. Tradycja sporządzania zakwasu związana jest z historią przesiedleńców, którzy 
przybyli na tereny Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej z przedwojennych wschodnich  
terenów Polski, przywożąc ze sobą swój kulinarny dorobek. Długoletnią tradycję wytwarzania zakwasu 
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buraczanego z Dębna, potwierdzają receptury, które w latach  
60-tych i 70-tych pojawiały się w lokalnej prasie. Dostępne  
przepisy miały na celu zachęcać młode gospodynie do samodziel-
nego przygotowywania zakwasu buraczanego, na bazie którego 
sporządzać można było barszcz na Wigilię Bożego Narodzenia: 
(…) „Dziś szczególnie dla młodych gospodyń, sposób przyrządza-
nia barszczu wigilijnego. Na 4-5 dni przed wigilią przygotowujemy 
naturalny zakwas buraczany, który nadaje barszczowi nie tylko 
„klasyczny” smak, ale także piękny kolor (…)” - Kurier szczeciń-
ski nr 291, z dnia 9-10 grudnia 1960 roku, artykuł „Na Twojej  
Fajerce – Barszcz wigilijny”. Przygotowanie zakwasu buraczanego  
z Dębna nie wymaga wysokich umiejętności kulinarnych. Około  
5-6 buraków ćwikłowych należy dokładnie umyć, pokroić  
na bardzo cienkie kawałki wraz ze skórką i ułożyć w glinianym lub kamiennym garnku. Następnie 
buraki zalewa się letnią, przegotowaną wodą, dodaje sól, pieprz, czosnek, liść laurowy, ziele angielskie 
oraz cukier. Na wierzchu układa się 5 dkg suchej skórki z chleba żytniego, która przyspiesza proces 
kwaszenia. Naczynie należy zakryć gazą i odstawić w ciepłe miejsce o temperaturze około 200C-240C 
na tydzień. Po zakończonym procesie kiszenia należy zdjąć z powierzchni gotowego zakwasu, powstałą 
pleśń i przecedzić barszcz przez sitko wyłożone gazą. Zakwas buraczany można wykorzystać od razu 
lub zlać do szklanych butelek, zakorkować i przechowywać w chłodnym miejscu 

III. Wpis produktu na Listę Produktów Tradycyj-
nych (LPT)
Wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia  
17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych  
oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2017 r., 1168 t.j. ). Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą  
na LPT mogą być wpisane produkty rolne, środki spożywcze i napoje spirytusowe, jeśli:
Ü jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. 
Za tradycyjne metody produkcji uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat - oznacza 
to, że dany wnioskodawca nie musi wytwarzać produktu od 25 lat, ale tradycja metody produkcji 
musi sięgać 25 lat;
Ü stanowią element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane;
Ü są elementem tożsamości społeczności lokalnej.
Z wnioskiem o wpis mogą wystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiada-
jące osobowości prawnej, wytwarzające dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy. 
Wniosek musi zawierać:
Ü nazwę oraz siedzibę i adres albo imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy;
Ü wskazanie adresu do korespondencji;
Ü opis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego, zawierający nazwę  
produktu, rodzaj produktu, charakterystykę produktu, surowce wykorzystywane do produkcji, metodę 
produkcji, informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii produktu, informacje dodatkowe, 
a także wykaz dokumentów dołączonych do wniosku.
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WZÓR 
WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ PRODUKTÓW 

TRADYCYJNYCH
Załącznik do rozporządzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
                z dnia 22 marca 2005 r. (poz. 509)
I. Dane wnioskodawcy1

1. Nazwa lub imię i nazwisko:

2. Siedziba i adres lub miejsce zamieszkania i adres:

3. Adres do korespondencji:

Telefon: 
Faks: 
E-mail: 

II. Opis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego
1. Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego:

2. Rodzaj produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego:
Należy zaznaczyć krzyżykiem rodzaj, do którego należy produkt rolny, środek spożywczy lub 
napój spirytusowy.

1. Sery i inne produkty mleczne
2. Mięso świeże oraz produkty mięsne
3. Produkty rybołówstwa, w tym ryby
4. Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie)
5. Wyroby piekarnicze i cukiernicze
6. Oleje i tłuszcze (masło, margaryna itp.)
7. Miody
8. Gotowe dania i potrawy
9. Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe)

1) Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spo-
żywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68) z wnioskiem o wpis produktu rolnego, środka spożyw-
czego lub napoju spirytusowego na listę produktów tradycyjnych mogą wystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wytwarzające dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy.
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10. Inne produkty 

3. Charakterystyka produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego:
Wygląd (zewnętrzny i na przekroju)
Kształt (zewnętrzny i na przekroju)
Wielkość
Barwa (zewnętrzna i na przekroju)
Konsystencja, „wrażenie w dotyku”
Smak i zapach
Cechy mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne
Deklarowane poziomy np.: zawartość alkoholu (w %), 
współczynnik pH, aktywność wody, inne wskaźniki
Inne dodatkowe informacje dotyczące charakterystyki produktu 
rolnego lub środka spożywczego

Jeżeli to konieczne, należy rozszerzyć pola.

4. Surowce wykorzystywane do produkcji produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju 
spirytusowego:
Informacje dotyczące surowców wykorzystywanych do produkcji.

Jeżeli to konieczne, należy powiększyć tabelę.

5. Metoda produkcji:
Etapy wytworzenia produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych technik, umiejętności i narzędzi.

Etap 1 –
Etap 2 –
Etap 3 – 
Etap 4 – 
Etap 5 – 
Etap 6 –
Etap … 

Jeżeli to konieczne, należy rozszerzyć pola lub powiększyć tabelę o kolejne etapy produkcji.

Czy metoda produkcji produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju alkoholowego ulegała 
zmianom w ciągu ostatnich lat? 

TAK                          NIE

Należy napisać, czy zmiany miały wpływ na jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości produktu 
rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego wynikające ze stosowania tradycyjnej 
metody produkcji.
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Jeżeli to konieczne, należy powiększyć ramkę.

6. Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju 
spirytusowego:
Należy przedstawić informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii wytwarzania pro-
duktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego, w tym historyczne, spotyka-
ne w literaturze lub innych materiałach źródłowych wzmianki dotyczące produktu rolnego, 
środka spożywczego lub napoju spirytusowego (np. stare przepisy, receptury, oznaczenia,  
w tym etykiety, cytaty z książek i z artykułów prasowych itp.) potwierdzające wykorzystywanie 
metody produkcji co najmniej od 25 lat.

Jeżeli to konieczne, należy powiększyć ramkę.

7. Informacje dodatkowe:

Jeżeli to konieczne, należy powiększyć ramkę.

8. Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku:

Lp. Nazwa dokumentu

Jeżeli to konieczne, należy powiększyć tabelkę.

9. Data: 10. Podpis:

Wniosek w formie papierowej i na informatycznym nośniku danych składa się do właściwego 
miejscowo marszałka województwa. Złożenie wniosku jest bezpłatne.
Wpisanie produktu na Listę Produktów Tradycyjnych daje korzyści:
Ü wzrost atrakcyjności polskiej kuchni oraz terenów wiejskich i turystyki na tych obszarach,
Ü upowszechnia produkty wytwarzane tradycyjnymi i historycznie ugruntowanymi metodami,
Ü stwarza wytwórcom produktów tradycyjnych możliwość ubiegania się o udzielenie od-
stępstw od obowiązujących i prawnie uregulowanych wymogów produkcyjnych, jednocześnie 
nie jest instrumentem ochrony nazw produktów,
Ü promuje żywność tradycyjną i pogłębia wiedzę konsumentów odnośnie tradycyjnej żywności 
i polskiego dziedzictwa kulinarnego.

Nazwa produktu tradycyjnego umieszczona na Liście Produktów Tradycyjnych nie podle-
ga ochronie wynikającej z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw  
i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Każdy, 
kto zachowuje normy wskazane we wniosku, może wytwarzać dany produkt.
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