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PODKARPACKIE SMAKI
Łączy je generalnie szacunek do naszego dziedzictwa
kulinarnego z naciskiem na jakość i ekologię. W większości przypadków są to firmy rodzinne, w których często
drugie, a nawet już trzecie pokolenie nawiązuje do tradycji
kulinarnej regionu, szanując jego kulturowe dziedzictwo.
Wytwarzane w tych przedsiębiorstwach produkty powstają
ze świadomej potrzeby ocalenia od zapomnienia tej tradycji
oraz z zamiłowania do otaczającej nas natury.
Wysoka jakość wyrobów ma dla nich większą wartość
niż niska cena. Tym bardziej że te ostatnie zaczęły tracić
na znaczeniu na rzecz wysokiej jakości produktów,
których oczekuje na rynku świadomy i wymagający coraz
bardziej klient. Przedkłada on jakość ponad niskie ceny,
po prostu polscy konsumenci upodabniają się do zagranicznych. Wielu z tych przedsiębiorców w nazwy swoich
biznesów wplata własne nazwisko, dając nim gwarancję
wysokiej jakości produktu. To właśnie zaufanie okazuje
się tak często ważnym elementem w relacjach rynkowych z konsumentem, niezależnie od tego czy jest nim
duża hurtownia, sklep na osiedlu, czy indywidualny
klient kupujący wyrób na Biobazarze. I właśnie to osoba
producenta daje ważną gwarancję jakości, oferowania
bezpiecznych produktów i stawania zawsze po stronie
wymagającego klienta.

Certyfikowana żywność
ekologiczna, produkty tradycyjne, wyroby regionalne,
żywność wysokiej jakości z jednej
strony, a z drugiej: wędliny przemysłowe, żywność GMO, polepszacze, zagęszczacze, barwniki i sztuczne konserwanty,
E 200, E 300, E 600… Jako
konsumenci coraz bardziej rozumiemy, jakie ważne dla naszego
stanu zdrowia informacje stoją
za tymi określeniami, które czytamy na etykietach, drukach
reklamowych i w folderach promocyjnych. To co jemy wpływa
na to, jak się czujemy, jak pracujemy, jak się bawimy i jak
radzimy sobie z codziennością. To całkiem sporo. I dlatego
coraz częściej zadajemy sobie pytanie: Czy wiemy, co tak
naprawdę jemy?
Przygotowany przez nas katalog przedstawia 75
producentów z terenu województwa podkarpackiego
z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Są wśród
nich piekarnie, cukiernie, pasieki, winnice, masarnie
i zakłady mięsne, producenci wody gazowanej, soków
i olejów, przetwórnie warzyw i owoców, a także spece od
pierogów i serów.

dr Agnieszka Pieniążek

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Pro Carpathia”
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Miody

Ekologiczne Gospodarstwo Pszczelarskie
na Podkarpaciu EKO BAŁON
••
38-455 Niżna Łąka, ul. Łukasiewicza 9
+ 48 13 431 10 37, martabaon@interia.pl, www.miody-ekobalon.pl

Tradycja w liczącym 220 uli gospodarstwie pszczelarskim Marty i Krzysztofa Bałonów kontynuowana jest
już w trzecim pokoleniu. Duże doświadczenie praktyczne nabyte w ciągu 20 lat prowadzenia pasieki oraz
stała kontrola jakości wyrobów pozwalają wytwarzać
miody najwyższej jakości. Co wspomaga jeszcze fakt, że
pochodzą one m.in. z ekologicznie czystych terenów Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Potwierdzeniem walorów
ich produktów jest posiadanie – przez gospodarstwo – od
2008 r. certyfikatu ekologicznego.
– Kiedy miód jest ekologiczny? Pasieka, w której
powstaje musi być zlokalizowana na terenie, na którym
stężenie szkodliwych substancji zanieczyszczających
powietrze, glebę i wodę nie może przekraczać ściśle
określonych wartości dopuszczalnych. Dodatkowo
w promieniu maksymalnego zasięgu pszczół (ok. 3 km)
powinny znajdować się gospodarstwa ekologiczne lub
dzika roślinność. Na tych terenach eksplorowanych
przez pszczoły nie mogą być stosowane żadne chemiczne
opryski – wylicza Krzysztof Bałon. – Musi być także
zachowana odpowiednia odległość pasieki od wysypisk
i spalarni śmieci, ruchliwych dróg, autostrad itp., unie-

możliwiająca znalezienie się szkodliwych substancji
w miodach, pyłku, pierzdze i propolisie. Samo rozpoczęcie produkcji ekologicznej w pasiece poprzedza okres
przejściowy trwający przynajmniej rok, a zanim powstanie
pierwszy ekologiczny miód, muszą upłynąć trzy lata.
Marta i Krzysztof Bałonowie pszczelarstwem zajmują
się profesjonalnie, o czym świadczą liczne wyróżnienia:
„Najlepsza pasieka ekologiczna Podkarpacia (2009), za
miód spadziowy ze spadzi jodłowej (EKOGALA 2010),
Certyfikat na „Podkarpacki miód spadziowy” (2011),
„Najlepszy Produkt Regionalny i Lokalny” za ekologiczną pierzgę w miodzie (2011), Najlepszy producent
Podkarpackiego Miodu Spadziowego ze znakiem Chronionej Nazwy Pochodzenia (2011).
W swojej ofercie gospodarstwo posiada m.in. miody
(leśny, ze spadzi jodłowej, wielokwiatowy, nawłociowy),
pyłek kwiatowy, propolis, pierzgę w miodzie, miód
z pyłkiem kwiatowym. Szczególnym zainteresowaniem klientów cieszy się miód nektarowo-spadziowy,
z dominującą w nim spadzią z jodły pospolitej. Ma on
typowo żywiczny aromat, przypominający zapach igliwia
i łagodny smak. Ceniony przez znawców ze względu na
walory odżywcze i smakowe.

••
Pierzga w miodzie – produkt ekologiczny – to wyrób powstający
poprzez fermentację pyłku kwiatowego, która przebiega w komórkach
plastra pszczelego w ulach. Jest cennym elementem diety człowieka – posiada właściwości odżywcze, antybakteryjne i silnie odtruwające. Polecana
jest w leczeniu stanów chorobowych jelit, anemii, chorobie nadciśnieniowej, braku łaknienia, w stanach wyczerpania i zmęczenia, w chorobach układu nerwowego. Bardzo dobre efekty daje stosowanie pierzgi
w schorzeniach wieku starczego, łuszczycy oraz zaburzeniach wzroku. Jest
niezwykle skuteczna w walce z przerostem gruczołu krokowego, systematyczne zażywanie zapobiega lub łagodzi skutki choroby.
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Miody

Ekologiczna Pasieka Jerzy Bańkowski
••
37-565 Roźwienica, Więckowice 39
+48 668 256 007, jerzyk.b@poczta.fm, www.miod-ekologiczny.pl

Oprócz nich powstają tu także miody ekologiczne,
których jakość potwierdzona jest odpowiednimi certyfikatami. Przekonanie o przyszłości ekologicznego
pszczelarstwa Jerzy Bańkowski uzyskał zwiedzając Targi
Żywności Ekologicznej BioFach w Norymberdze, gdzie
zobaczył skalę tego zjawiska. I nie zraziły go wysokie
normy oraz warunki techniczne i procedury, które trzeba
spełnić; jego pasieka była pierwszą ekologiczną pasieką
na terenie województwa podkarpackiego.
Od lat w Korzenicy powstaje szereg gatunków
i rodzajów miodów. Są to miody kwiatowe, zawierające najwięcej enzymów wytwarzanych przez pszczoły
w trakcie przetwarzania nektaru oraz cenne miody nektarowo-spadziowe wyróżniające się niezwykłą kompozycją
smaków. A także miód sekcyjny, czyli naturalny plaster
miodu wycięty z ramki i zalany miodem w słoiku. Jak
twierdzi Jerzy Bańkowski, jego smak jest niepowtarzalny
i niezapomniany.
Miody trafiają do odbiorcy niemal prosto z ula, nabierane na zimno z beczki. A w bezpośrednim kontakcie
z klientem pomaga mu niewątpliwie sklep internetowy
(www.miod-ekologiczny.pl), a także udział w wielu
imprezach targowych.

Historia rodu Bańkowskich związana z pszczelarstwem
rozpoczyna się w 1946 r., w którym to dziadek Jerzego
Bańkowskiego pierwszą rodzinę pszczelą kupił za trzy
korce pszenicy i przekazał swojemu synowi jako prezent.
Sam Jerzy swoją pierwszą pasiekę – liczącą pięć uli –
założył w wieku lat… 15. Dzisiaj liczy ona już 150 rodzin
pszczelich. Potwierdzeniem tej liczącej już blisko 70 lat
tradycji było wpisanie miodów z jego pasieki w 2008 r. na
Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
A skąd wybór miejsca na lokalizację pasieki rodzinnej
akurat w Korzenicy? Niewątpliwy jest zwiazek z wielowiekową tradycją miejsca, bowiem według spisu gospodarczego z 1776 r., przechowywanego w Archiwum Czartoryskich w Krakowie, w podjarosławskiej wsi Korzenica
znajdowało się w tym czasie 16 pasiek liczących od kilku
do nawet 98 uli. Ale najważniejszym elementem jest ekologicznie czyste środowisko, tak cenne dla pasieki, w której
otoczeniu jest różnorodna roślinność naturalna i daleko
od niej do ruchliwych dróg. Wpisane na Listę Produktów
Tradycyjnych miody z Korzenicy: wielokwiatowy oraz
nektarowo-spadziowy, produkuje się tutaj z zachowaniem
tradycyjnych receptur.

••
Miód leśny z Korzenicy nektarowo - spadziowY –
produkt tradycyjny, powstały po części z nektaru roślin miododajnych i spadzi iglastej bądź liściastej. Jest bogaty w żywicę, olejki
eteryczne, mikro- i makroelementy. W tym przypadku miód leśny
z Korzenicy przyjmuje jasną barwę. Cechuje go wysoka zawartość
enzymów, odpowiedzialnych za działanie przeciwzapalne miodów.
Zaliczany jest do miodów uniwersalnych stosowanych w infekcjach,
chorobach serca. Wspomaga walkę z chorobami dróg oddechowych,
wzmacnia kości.
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Miody

Gospodarstwo Rolno-Pasieczne
Jerzy i Nathalie Leban
••
37-514 Munina, Morawsko 20
+48 16 623 28 46, +48 504 725 609, pasiekaleban@wp.pl, www.pasiekaleban.pl

lisem (kit pszczeli, substancja żywiczna powstająca z żywic
roślinnych zebranych przez pszczoły z pączków i młodych
pędów topoli, brzozy, świerku, kasztanowca i innych drzew
oraz roślin zielonych), miód z pyłkiem kwiatowym, miód z
czekoladą oraz z czekoladą i orzechami (idealne do smarowania kanapek) oraz miód z płatkami róży szczególnie polecany jako dodatek do herbaty.
Z pasieki pochodzą także ich kolejne produkty: pyłek
kwiatowy, propolis, pierzga oraz wosk pszczeli. Z tego
ostatniego wyrabiają różnego rodzaju naturalne świece.
Mają one bezdymny, „ciepły” płomień i miodowo-propolisowy aromat, który uspokaja i poprawia samopoczucie. Produkty pszczele sprzedawane są bezpośrednio
w gospodarstwie, na targach, jarmarkach, poprzez sklep
internetowy, sklepy ze zdrową żywnością i za granicę
(do Francji). Na miejscu sprzedawane są również akcesoria pszczelarskie oraz ule drewniane, które buduje we
własnej firmie „Ale-Ule” ich syn Filip Leban.
Gospodarstwo zdobyło szereg nagród na targach i kiermaszach, m.in. za miód z czekoladą i pisankę z wosku. W 2012 r.
uzyskało wyróżnienie jako najlepsza pasieka promująca
pszczelarstwo w województwie podkarpackim, przyznane
przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie.

Gospodarstwo rolno-pasieczne oraz rozlewnia miodu
Nathalie i Jerzego Leban działa od ponad 10 lat. Wcześniej też mieli ule, ale traktowali to bardziej jako hobby.
Teraz przy blisko 150 ulach w sezonie letnim trudno
pracę przy nich nazwać przygodą.
Pasieka, wyposażona w ule warszawskie poszerzane
i wielkopolskie, znajduje się w sześciu miejscowościach powiatów: jarosławskiego, przemyskiego i lubaczowskiego, umiejscowionych na czystym ekologicznie
terenie. Brak przemysłu i wynikających z niego zanieczyszczeń to atuty regionu, w którym powstają ich miody
odmianowe, a mają ich aż siedem rodzajów: lipowy, rzepakowy, gryczany, wielokwiatowy, akacjowy, nawłociowy
i spadziowy. Szczególne uznanie mają dla nawłociowego,
o charakterystycznym kolorze od żółtego po piękny
jasnobursztynowy. W smaku jest słodki, ale wyczuwa
się charakterystyczną, subtelną kwaśnawo-gorzkawą
nutę. Dzięki swoim właściwościom antyseptycznym,
żółciopędnym i wzmacniającym organizm, polecany jest
w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych, dróg
żółciowych, stawów, nerek i prostaty.
Mocną stroną gospodarstwa są miody z dodatkami. Najlepiej sprzedaje się miód z maliną, ale mają także miód z propo-

••
Miód z propolisem dzięki właściwościom przeciwzapalnym i przeciwdrobnoustrojowym stosowany jest w stanach zapalnych górnych
i dolnych dróg oddechowych, chorobie wrzodowej, schorzeniach wątroby
i dróg żółciowych. Zwany jest „bombą witaminową”, znajduje szczególne
zastosowanie w rekonwalescencji, braku apetytu, awitaminozie, schorzeniach
układu pokarmowego i wątroby. Od lat pyłek kwiatowy z powodzeniem stosowany jest przy przeroście gruczołu krokowego. Kuracja pyłkowa poprawia
samopoczucie, podnosi kondycję i wzmaga odporność organizmu.
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piekarnie i cukiernie

„ANMAR” Anna Surmacz-Kałamarz
Piekarnia Drzewna
••
37-112 Kosina, Rogóżno 465a
+48 17 225 63 12, biuro@piekarniaanmar.pl, www.piekarniaanmar.com.pl

Wypiekiem chleba na drewnie Anna Surmacz-Kałamarz zajmuje się od 2000 r. I od początku stosuje dawne
metody produkcji, według regionalnych receptur odszukanych i pieczołowicie zebranych przez siebie. Chleb
piecze z grubo mielonej mąki żytniej, używając jako naturalnego spulchniacza zakwasu, gotowanych ziemniaków,
otrąb i maślanki. Dbając o tradycję trzeba też mieć świadomość, że nie można tego chleba wypiekać w dużych
ilościach. Cały proces technologiczny jest bowiem
powolny i długotrwały. Sam rozczyn musi kisnąć w drewnianych dzieżach do czterech godzin, długo trwa też sam
proces wypieku. Bochny chleba wypiekane są na liściach
kapusty bezpośrednio na rozgrzanej cegle w piecach
opalanych drewnem. Do obsługi pieca używane są też
drewniane narzędzia, jak pociasek i pomietło. Piekarnia
oferuje m.in. staropolski chleb sanacyjny, chleby
łańcuckie (razowy i ziołowy), chlebki: ziarnisty, cebulowy
zdobiony i czosnkowy, a także zakwas żytni na żurek.
Dwa jej wyroby – staropolski chleb sanacyjny oraz chleb
razowy łańcucki pieczone w piecach opalanych drewnem
na liściach kapusty – zarejestrowano w 2005 i 2007 r. na
Liście Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Odzwierciedlają one dawny smak i wygląd
bochnów pieczonych przez nasze babcie i prababcie.

Od 2012 r. w „Barze przy Piekarni” w Rogóżnie można
także zakupić przygotowywane na miejscu wyroby
wędliniarskie. Większość wędlin typu pasztety, boczki,
szynki czy „zające” pieczona jest w piecach piekarskich,
co dodatkowo wpływa na ich wyborny smak. Produkcja
wędlin i mięs zapiekanych w piecach chlebowych to
specjalność Bogumiła Kałamarza, mistrza w sztuce
wędliniarskiej. Fenomenalny produkt cieszy się dużym
uznaniem wśród klientów, a swój smak zawdzięcza
także dodaniu aromatycznej mieszanki ziół, m.in. mięty,
kminku, czarnuszki, majeranku.
Chleby z piekarni wielokrotnie były nagradzane na
konkursach krajowych na najlepszy produkt regionalny.
W 2006 r. były laureatem tytułu „Polski Producent
Żywności”. W tym samym roku na Targach Poznańskich
uzyskały główną nagrodę „Perłę” za najlepszy produkt
regionalny „Nasze Dobre Podkarpackie”. W 2008 r. nominowane były do Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego „Agro Polska”, w 2009 r. wyróżnienie „Nasze Dobre
Podkarpackie” otrzymały za chleb razowy łańcucki,
a w 2011 r. jako laureat uhonorowano firmę tytułem
Polski Producent Żywności. W 2014 r. „ANMAR” zdobył
statuetkę Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej.

••
Chleb razowy łańcucki pieczony na liściu kapusty – produkt
tradycyjny. Wypiekany jest ze specjalnego gatunku mąki żytniej. Dodatek
otrąb i maślanki wpływa na smak oraz jego konsystencję. Taki chleb bardzo
długo zachowuje świeżość. Każdy bochenek przed włożeniem do pieca
kładziony jest na liściu kapusty. Wszystkie narzędzia używane w procesie
pieczenia są wykonane z drewna. Sama metoda wypieku – w piecu opalanym wyłącznie drewnem – nie uległa zmianie od dziesięcioleci.
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Ciastkarnia „Paula” Elżbieta Piskorek
••
36-065 Dynów, ul. Dworska 40
+48 660 818 210, ciastkarniapaula@poczta.fm, www.ciastkarniapaula.pl

Mimo takiego podejścia, ciastkarnia przygotowuje
60 (!) gatunków ciast, czyli po dynowsku placków
krojonych. Samego sernika mają osiem rodzajów, m.in.
czysty, z rosą, z brzoskwinią, z makiem i z masą orzechową. Uzupełnia to jeszcze zestaw 10 gatunków drobnych ciasteczek kruchych, m.in. z ziarnem, wiatraczki,
rogaliki, warszawskie, kocie oczka. Są jeszcze oczywiście
drożdżówki, pączki, kremówki, ptysie, eklery oraz torty.
Wszystkie wyroby pieczone są w piecach elektrycznych.
Rękodzielnicze wypieki przygotowywane są z wykorzystaniem naturalnych składników wysokiej jakości, bez
jakichkolwiek konserwantów i ulepszaczy. W efekcie – co
szczególnie cenią sobie stali klienci – uzyskują wysokie
walory smakowe ciasta domowego.
Właścicielka skończyła specjalny kurs pedagogiczny
pozwalający na naukę w jej pracowni młodych adeptów
sztuki cukierniczej. Aktualnie w cukierni uczy się
dwójka stażystów.
Elżbieta Piskorek, mistrz cukiernik od 2013 r., szczególnie poleca tradycyjną kremówkę dynowską, nominowaną do Ogólnopolskiego Konkursu Polski Producent
Żywności 2013.

Właścicielka Elżbieta Piskorek uśmiecha się na
pytanie o datę założenia firmy. Bo rzeczywiście wybór
na ten fakt 1 kwietnia 2012 r. można potraktować jako
niezły żart prima-aprilisowy. Ale sumienne podejście do
pracy całego sześcioosobowego zespołu, dzięki któremu
w kilka lat udało się w tym miejscu rozwinąć zakład
(przy ul. Dworskiej 40) i odległy o 500 metrów od niego
sklep (przy ul. Mickiewicza 39) na parterze zabytkowej
kamienicy, przekonują, że do biznesu podchodzi ona
bardzo poważnie.
Skąd bierze przepisy na wypieki? Z dawnych receptur
dynowskich babć. Cały czas ma w pamięci smaki domowego ciasta przygotowywanego przez mamę. Chciała przypomnieć te dawne, dobre smaki i zapachy, bez współczesnych sztuczności czy konserwantów. A skąd składniki,
bo o dobre teraz coraz trudniej? Tylko od sprawdzonych
pod kątem jakości surowców hurtowni, popartych jeszcze
certyfikatami. Jajka muszą być prawdziwe, mąka tylko
od dobrego dostawcy, podobnie jak i masło. Nie używają
żadnych mieszanek. A cena kupowanych składników nie
decyduje o zakupie, bo nie produkują na ilość.

••
Szarlotka z jabłkami na kruchym cieście
– wyrób regionalny. Przepis na nią pochodzi ze starej
domowej receptury. Najlepsze są do niej renety,
lekko kwaskowate jabłka, które mają odpowiedni
smak. Pokrojone jabłka wrzucane są na kruche ciasto,
następnie posypane są cynamonem i cukrem waniliowym. Na górę kładzione są w szachownicę pasy,
także z tego samego ciasta kruchego. Całość piecze
się w piecu ok. godziny. Maksymalna prostota, ale
efekt smakowy nieprzeciętny.
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Cukiernia „Pokusa”
Marta Rączka-Żurawska
••
39-300 Mielec, Al. Ducha Świętego 6/1
+48 17 5839485, +48 604 267 718, cukiernia@cukierniapokusa.pl, www.cukierniapokusa.pl

babki świąteczne, desery, wafelki, torty. Polacy niezwykle „czczą” Tłusty Czwartek - tego dnia w ladach i na
półkach cukierni można znaleźć klasyczny chrust, kwiatuszki z chrustu oraz pączki: z budyniem i lukrem, tradycyjne z różą oraz z pomadą ze skórką pomarańczową.
Właścicielka dużą wagę przykłada do segmentu oferty
weselnej. Jej propozycja to „Słodki stół”, na którym może
się znaleźć nawet 115 propozycji. Wśród nich zawrotną
liczbę stanowi 31 modnych mini deserków, są także lizaki, tarty, muffinki, babeczki, bezy w licznych kolorach. Cukiernia wprowadza nietypowe nowości, jak np.
konsultacje ślubne, w czasie których przygotowywane są
degustacje tortów ślubnych, a nawet specjalne szyszki
dla gości weselnych. Te działania przynoszą wymierne
efekty. Cukiernia w podkarpackiej części plebiscytu Gala
Branży Weselnej 2017 zajęła pierwsze miejsce w kategoria Cukiernia Firma Roku.
W 2017 r. w konkursie Podkarpackie Nagrody Gospodarcze i „Smaczne bo Podkarpackie” po raz trzeci z rzędu
otrzymała nagrodę za „Banofit” z jasnego biszkoptu, bananów, krakersów, kajmaku i płatków migdałowych. Rok
wcześniej uhonorowano w ten sposób „Pijanego Izydora”,
czyli ciasto czekoladowe z wiśniami w alkoholu.

Polacy odwiedzają cukiernie i lodziarnie średnio 2-3
razy w miesiącu, najchętniej lokalne i dobrze znane, rzadziej sieciowe. - Dla konsumentów ważną rolę odgrywają
miejsca sprawdzone, których wyroby są im znane od lat
i do których mają pełne zaufanie co do składników i jakości ich wykonania. Nie bez znaczenia jest także przywiązanie do tradycji wypieku, chociaż nasi goście lubią,
jak ich czasami zaskoczymy nowością – mówi Marta
Rączka-Żurawska, właścicielka regionalnej sieci Cukierni
Pokusa, która od 2001 r. nieustannie zdobywa doświadczenie w słodkiej branży.
Pracownia mieści się w Mielcu w budynku przy Al. Ducha
Św. 6/1. W tym mieście jest jeszcze pięć punktów sprzedaży
(m.in. Al. Niepodległości 1, ul. Krótka 5 - Dom Rzemiosła od
strony „zielonego rynku” oraz ul. Zygmuntowska 4 w Galerii Viva), a dwie kolejne w Rzeszowie (ul. Obrońców Poczty
Gdańskiej 14 oraz ul. Rejtana 69 w Galeria Lazur).
Przeglądając ofertę cukierni dostrzeżemy szeroki
asortyment wypieków. W propozycji na „co dzień”
znajdziemy liczne serniki (11 rodzajów m.in. Harataniec, Rajski, Niebiański), szarlotki (5 typów, w tym
tradycyjna z cynamonem i szarlotka łatki), makowce (4
rodzaje np. w pieluszkach, japoński czy strucla makowa),

••
Jeden z popularniejszych podkarpackich blogów kulinarnych „Garniec
Smaku” podsumował osiągnięcia Pokusy, jako pracowni reprezentującej
tradycyjne cukiernictwo, ale co jakiś czas wprowadzającej kilka nowości.
Za szczególnie godne polecenia uznał ciasto jabłkowo-makowo-serowe
łączące w sobie trzy najpopularniejsze smaki świąt, makowiec z masą
kawową, sernik z brzoskwiniami i kokosem oraz „Pijanego Izydora” naszpikowane wiśniami hojnie nasączanymi alkoholem ciasto. To ostatnie
oczywiście polecane było dla dorosłych.
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Cukiernia „Słodkie Podarunki”
••
35-030 Rzeszów, ul. Kościuszki 5
+48 17 871 33 62, www.facebook.com/cukierniaslodkiepodarunki/

wywodzącego się z tradycji najstarszych ciast - aromatyczny,
przełożony masą orzechową i powidłami śliwkowymi.
Kolejny element tradycji to strudle - specyficzne, kruche,
wielowarstwowe ciasto deserowe ze słodkim nadzieniem,
często podawanym na ciepło. Szczególnie popularne było na
terenach dawnego cesarstwa austro-węgierskiego i stąd tak
częsty na ziemiach dawnej Galicji. W Słodkich warto spróbować tradycyjnego strudla z jabłkami i rodzynkami oraz
strudla z wiśniami i orzechami włoskimi.
Każdego roku w dniu 30 lipca warto tu zajrzeć, aby uczcić
Międzynarodowy Dzień Sernika. Można wybierać spośród
sernika na zimno z borówkami, jest też karmelowy sernik na
zimno na spodzie z kruchego ciasta, sernik z marakują czy
sernik orzechowy na piernikowym spodzie, jak i puszysty
sernik z nutą pomarańczy.
W sobotę, 11 listopada br., na ladzie cukierni zawsze
czekają rogale Marcińskie (tylko te wypiekane w Poznaniu mogą się nazywać Świętomarcińskie). Chociaż nazwa ciut inna, ale wypiek ten sam: delikatny, maślany,
pełen makowego nadzienia z dodatkiem słodkich migdałów. W jakości wypieku i składzie niczym nie różnią
się od tych poznańskich.

W 2005 r. wśród ciekawych konceptów gastronomicznych Rzeszowa pojawił się nowy, szybko zdobywający uznanie, nazwany „Niebieskie Migdały” serwujący dobrą kawę,
ciasta domowego wypieku i lody według starej receptury
pochodzącej z Włoch. Kilka lat później przeniósł się on pod
nowy adres na ul. 3 Maja 8. Tym razem do sztandarowych
pozycji dołożono dania obiadowe w „duchu włoskim”. Właścicielka Marzena Sipowicz wspomina, jak w lutym 2015
r. uruchomili po remoncie cukiernię przy ul. Kościuszki,
znane już logo „Niebieskich Migdałów” wzmacniając nowym brendem „Słodkie Podarunki”.
Można tu wybierać z kilkunastu rodzajów ciast. Rewelacją jest sernik orzechowy na piernikowym spodzie. Na
podium znajdzie się także miejsce na Dakłas karmelowo-orzechowy z wiśniami. Kolejne pomysły na oryginalne smaki
to tarta malinowa, tartinka truskawkowa, tartoletka czekoladowa, klasyczna W-Z, jak i „Pijany orzech”.
Co istotne Marzena Sipowicz dużą wagę przykłada do
sezonowości ciast – trend tak oczywisty w gastronomii
– czym może zaskakiwać klientów spragnionych tart ze
świeżymi owocami przez cały rok. Są one oczywiście latem,
ale jesienią znajdziemy tu częściej piernika staropolskiego
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EKO Piekarnia Kiełtyka
••
38-423 Miejsce Piastowe, ul. J. Potockiego 20
+48 13 435 32 03, biuro@piekarniakieltyka.pl, www.piekarniakieltyka.pl

Od 1993 r. działa rodzinna piekarnia prowadzona
początkowo przez małżeństwo Grażynę i Józefa Kiełtyków, a obecnie jej współwłaścicielami stali się syn
Marek z żoną Agnieszką. Józef i Marek Kiełtykowie mają
dyplomy mistrzowskie, ojciec w zawodzie piekarza, a syn
piekarza i cukiernika.
Józef Kiełtyka otworzył piekarnię 13 grudnia 1993 r. po
to, aby dostarczyć na lokalny rynek najprostsze, tradycyjne
pieczywo. Początkowo specjalnością piekarni był chleb
wiejski, pszenno-żytni, na żytnim kwasie – prowadzony
długą, kilkufazową metodą i pieczony w rozgrzanym do
czerwoności piecu.
Zmiana profilu produkcji nastąpiła w 2013 r. po otrzymaniu certyfikatu przetwórstwa ekologicznego obejmującego cztery rodzaje chleba. W 2014 r. poszerzyli portfel
o kilkanaście następnych wyrobów ekologicznych: przekąski, ciasteczka i bułeczki. Teraz ich piekarnia jest
jedną z trzech ekologicznych w Podkarpackiem oraz
jedną z nielicznych, bo zaledwie kilkunastu w Polsce.
Jednak pieczywo ekologiczne stanowi tylko kilkanaście
procent ich produkcji. Współpracują z kilkudziesięcioma sklepami ekologicznymi w całej Polsce. Wypieki
te można także co tydzień kupić na odbywających się
w Warszawie, Gdańsku i Katowicach BioBazarach.

Jednak w wyrobach dominuje pieczywo tradycyjne, m.in.
chleb na zakwasie, proziaki czy kołacz jasielski z serem.
Ten ostatni jest wyrobem „sentymentalnym”, bo pan
Józef zapamiętał go z młodości. Z ciekawostek to m.in.
chleb pomidorowy, ziarnista bomba bez mąki czy chleb
pszenno-żytni na kefirze. Poszerzyli też swój asortyment
o przekąski, ciasteczka i bułeczki. Ich specjalnością stają
się wyroby z mąki orkiszowej. Orkisz to droższy surowiec, a produkcja z niego jest bardziej energochłonna,
ale wiedzą, że z tego ziarna pieczywo jest najzdrowsze.
A pieką zgodnie ze starymi zasadami i z etyką rzemieślniczą. Niektóre piekarnie potrafią upiec chleb w czasie
niewiele dłuższym niż godzina, oni nadal potrzebują na
to do półtora dnia.
W 2006 r. ich chleb staropolski wypiekany w formie
2,5 kg warkocza otrzymał podczas targów POLAGRA
w Poznaniu godło „Polski Producent Żywności”.
Z kolei chleb swojski pszenno-żytni z dodatkiem kawy
zbożowej uzyskał wyróżnienie w finale XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego AGRO POLSKA
2012. Dwukrotnie też wyroby z ich piekarni zostały
wyróżnione tak ważnym dla firmy tytułem „Ulubionego
chleba Krośnian”.

••
Proziaki (zwane też czasami plackami na sodzie) – produkt tradycyjny –
to pieczywo znane w całym regionie od ponad 150 lat, wręcz jego kulinarny
archetyp. Z przekazu ustnego wiadomo, że sporządzało się je z mąki
pszennej (najlepiej razowej), jajek, kwaśnego mleka, dodając niewielką ilość
sody, soli i cukru. Nazwę wzięło od „prozy”, czyli sody dodawanej do ciasta,
aby urosło. Piekło się je bez tłuszczu bezpośrednio na żelaznej płycie pieców
opalanych węglem. Ciepłe najlepsze są z masłem, twarogiem lub powidłami
śliwkowymi. W wersji najprostszej jadano je suche, popijając kwaśnym lub
słodkim mlekiem.
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Fabryka Ciast i Cukrów Dr Stanisława Gurgula sp. z o.o.
••
37-500 Jarosław, ul. 3 Maja 41A, +48 16 621 20 25
+48 16 621 20 27, biuro@fabrykagurgul.pl, www.fabrykagurgul.p.

Tradycja wypieku biszkoptów przywędrowała do
Jarosławia z terenów Sabaudii, późniejszego Księstwa
Sabaudii-Piemontu. Pierwsze biszkopty w tym mieście
pieczono prawdopodobnie już od 1876 r. w „Parowej
Fabryce Biszkoptów, Pierników i Cukrów L. Czyńskiego
w Jarosławiu”. Kolejnym właścicielem tej firmy był
Stanisław Gurgul z tytułem „cesarskiego i królewskiego
dostawcy dworu”, a jej wyroby na początku XX wieku
docierały do miast Austro-Węgier, Królestwa Wielkiej
Brytanii, Francji, Prus i Rosji.
Fabryka produkowała bardzo szeroki asortyment
wyrobów cukierniczych, były to: biszkopty Royal
wykwintne, Biszkopty Szampańskie, Biszkopty mleczne
tatrzańskie, pierniki królewskie, mączka odżywcza, pieczywo
dla diabetyków, precelki z solą, precelki z makiem, precelki
z cukrem, cukierki słodowe, pomadki, bananki, karmelki
ruskie, pasiansy, ciasteczka kruche, ciasteczka anyżowe,
ciasteczka waniliowe, sucharki lukrowane, sucharki
karlsbadzkie, Alberty Marie, keksy, czekolada, wafle oraz
cukry farmaceutyczne.
W latach 50. ubiegłego wieku fabryka została znacjonalizowana. W latach 1952-1993 występowała pod inną nazwą.
W tym czasie jednak produkowała takie wyroby cukiernicze, jak: biszkopty, precle i paluszki telewizyjne. W 1993 r.

wróciła do spadkobiercy prawowitych właścicieli i otrzymała
nieco zmienioną nazwę. W następnych latach przeprowadzono liczne modernizacje, wprowadzając nowe urządzenia,
m.in. zakupiono tunele do pakowania wyrobów w folię
termokurczliwą zapobiegającą wysychaniu produktów.
W zakładzie stosuje się opakowania ekologiczne, są to kartoniki z tektury wyścielone pergaminem i zabezpieczone
folią. Wyroby są regularnie badane pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym w autoryzowanych laboratoriach. Na miejscu działa własne laboratorium zakładowe
oraz wewnętrzna kontrola jakości. W 2004 r. wprowadzono
system HACCP, aby zwiększyć kontrolę nad jakością produkowanej żywności.
Biszkopty są - jak w XIX wieku - wyrabiane i formowane
ręcznie z następujących składników: mąka pszenna, jaja
świeże, cukier biały, miód wielokwiatowy i śladowe ilości
wodorowęglanu amonu, substancji spulchniającej, która pod
wpływem wypieku ulatnia się. Wszystkie składniki miesza
się i przygotowaną masę wlewa się do foremek. Po około 7-12
minutach pieczenia gotowe biszkopty wyjmuje się i schładza.
Wartości smakowe i odżywcze wyrobów doceniają nie
tylko polscy konsumenci, ale również odbiorcy w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie. W tych krajach znane one są pod
nazwą „Lady Fingers”

••
Biszkopty produkowane są według receptury sprzed ponad 100 lat tradycyjnym ręcznym sposobem. Wartość odżywcza w 100 g produktu: energia
1696 kJ/405 kcal, białko 10,1 g, węglowodany 74,5 g, tłuszcz 7,4 g. W skład
biszkoptów wchodzą: mąka pszenna, świeże jaja, cukier, miód. Biszkopty
wytwarzane obecnie w Fabryce Ciast i Cukrów Dr Stanisława Gurgula ze
względu na wysoką wartość odżywczą, puszystą konsystencję i najwyższej
jakości składniki polecane są wszystkim konsumentom, a w szczególności
niemowlętom, dzieciom i ludziom starszym oraz rekonwalescentom. Okres
ich przydatności do spożycia wynosi 6 miesięcy.
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Fabryka Pieczywa Cukierniczego
„SAN”- Pajda sp. z o.o.
••
37-500 Jarosław, ul. Blichowa 11
+48 16 621 43 85, sekretariat@san-pajda.pl, www.san-pajda.pl

zostały one wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ciasto do produkcji biszkoptów przygotowywane jest
z jajek, cukru, miodu i mąki. Wszystkie składniki miesza
się i przygotowaną masę wlewa się do foremek. Po około
7–12 minutach pieczenia gotowe biszkopty wyjmuje się
i schładza. Gotowe wyroby cenione są za swą lekkość
i puszystość. Smakują znakomicie zarówno same, jak
i maczane na sposób włoski w puddingach. Przekładane
kremami czy nasączane likierem są składnikiem wielu
włoskich i francuskich deserów, w tym przede wszystkim:
charlotte, suppa inglese, tiramisu oraz angielskiego trifle.
Są też częstym dodatkiem do lodów i sałatek owocowych.
Ze względu na swój tradycyjny charakter pojawiają się
podczas święta Paschy na stołach ortodoksyjnych Żydów.
Rozwinięciem rodziny ciastek biszkoptowych stała
się produkcja „Biszkoptów Kresowych” wypiekanych
w oparciu o tradycyjną, domową recepturę, przełożonych
naturalną czekoladową masą (o różnym smaku) lub oblanych polewą kakaową. Ich komercyjny sukces zapewniła
nie tylko tradycyjna receptura oraz naturalne składniki,
ale przede wszystkim odwołanie do regionalnej tradycji.

Tradycja wypieku biszkoptów przywędrowała do
Jarosławia z terenów Sabaudii, późniejszego Księstwa
Sabaudii-Piemontu. Pierwsze biszkopty w tym mieście
pieczono prawdopodobnie już od 1876 r. w „Parowej
Fabryce Biszkoptów, Pierników i Cukrów L. Czyńskiego w Jarosławiu”. Kolejnym właścicielem tej firmy był
Stanisław Gurgul z tytułem „cesarskiego i królewskiego
dostawcy dworu”, a jej wyroby na początku XX wieku
docierały do miast Austro-Węgier, Królestwa Wielkiej
Brytanii, Francji, Prus i Rosji.
Tradycyjne biszkopty „jarosławskie” powstają na
szeroką skalę w Fabryce Pieczywa Cukierniczego „San”
– Pajda Sp. z o.o. Początki tej firmy sięgają 1951 r., kiedy
to na bazie byłej piekarni wojskowej z 1933 r., powstała
Fabryka Przemysłu Cukierniczego „SAN”. W 1973 r.
przejęła ona od Jarosławskich Zakładów Cukierniczych
Przemysłu Terenowego trzy fabryki. W 2003 r. właścicielem jednej z nich został dyrektor Jan Pajda, który
odkupił firmę odpowiedzialną za wypiek biszkoptów
i utworzył na jej bazie dzisiejszą spółkę FPC „San” –
Pajda. Wystąpiła ona z wnioskiem o uznanie biszkoptów
jarosławskich za produkt tradycyjny. 17 grudnia 2009 r.

••
Biszkopty jarosławskie – produkt tradycyjny – ze względu na
swą lekkostrawność, wysoką wartość odżywczą, puszystą konsystencję i najwyższej jakości składniki polecane są szczególnie dzieciom
i rekonwalescentom. Nie dodaje się do nich żadnych substancji
spulchniających (drożdży, sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia).
Puszystą konsystencję zawdzięczają bardzo dobrze ubitym białkom
jaj. Dziś, mimo rozwoju technologicznego, biszkopty wciąż formowane
są ręcznie i wypiekane według tradycyjnej receptury.
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Firma Cukiernicza „Ciacho” Renata Glazer
••
Zakład: 36-213 Jasionów 160 a, +48 606 173 426, www.cukierniaciacho.com
Cukiernia: 36-200 Brzozów, ul. Mickiewicza 8, +48 730 100 293, renatag9@op.pl, ww.facebook.com/cukierniaciacho/

Chociaż opiera swoje wypieki na przepisach starych,
sprawdzonych, lubi także eksperymenty. Wymyśla nowe
ciasta, łączy ich różne elementy. Tak powstał placek, który
nazwała „3-bit”. Dołączył do niego jeszcze Snickers, Cappuccino czy ptasie mleczko z owocami. Piecze także ciasto razowo-owsiane, a na specjalne zamówienie także mogą powstać
ciastka dietetyczne, dla osób, które lubią słodycze, ale nie
mogą ich z różnych względów jeść. Na łasuchów czekają także
ciasteczka np. serduszka jagodowe, cukiereczki, gwiazdki
toffi czy cynamonki. Na Święta poleca murzynka kakaowego,
szarlotkę czy śliwkowca. Sięga zawsze do naturalnych składników, polskich receptur i podkarpackiej tradycji. W menu
cukierni królują słodkie torty, ciasta i ciastka, ale można tu
znaleźć również wypieki w wersji wytrawnej. W ofercie znajduje się kilkadziesiąt różnych wypieków, do najbardziej popularnych należą: serniki, szarlotka i smalcówki.
W stałej ofercie firmy jest 21 rodzajów ciasteczek: babeczki toffi, ciasteczka cynamonowe, jagodowe, orzechowe,
toffi, z masą orzechową, drożdżówka z serem, makiem, jabłkiem, jagodą, faworki, kapuśniaki drożdżowe, kwiatuszki
kawowe, listki kawowe, muffinka z nadzieniem owocowym,
oreo, owocowe babeczki, pączki nadziewane marmoladą różaną i wieloowocową, paluszki serowo-drożdżowe, rogaliki
drożdżowe, rurki z kremem, wisienka i żurawinki.

Na wsi też można prowadzić biznes. Renata Glazer jest
tego najlepszym przykładem. W 2011 r. założyła w Jasionowie pod Brzozowem, firmę „Ciacho”. Piec lubiła od
dziecka, pomagała babci, mamie. Potem sama wypiekała:
dla rodziny, dla przyjaciół. Z czasem niewinną zabawę
i pasję do tworzenia pysznych słodkości zastąpiła realizacja
odpowiedzialnych zamówień na święta najpierw dla koleżanek, sąsiadek, następnie coraz bardziej wymagających
klientów. Jej ciasta oparte na tradycyjnych recepturach zachwycały i bardzo smakowały zarówno rodzinie, jak i znajomym. Wtedy zrodził się pomysł, żeby zacząć działać w tej
dziedzinie i w ten sposób zarabiać na życie. Wystartowała
w konkursie po pieniądze z Unii Europejskiej z programu
„Podkarpacki Biznesmen”, który realizowało Stowarzyszenie „Pro Carpathia” z Rzeszowa, napisała projekt i dostała
dotację. Za uzyskane dofinansowanie zaadoptowała część
domu, kupiła najpotrzebniejszy sprzęt i zaczęła produkcję
w swojej własnej firmie.
Najpierw założyła piekarnię, a następnie otworzyła swoją
pierwszą cukiernię w Brzozowie przy ul. Mickiewicza 8. Już
niebawem – po zakończeniu inwestycji – pracownia, w której powstają wypieki przeniesie się do nowego budynku.
A plany na przyszłość? Renata Glazer się uśmiecha i żartem
dodaje, że zawsze uwielbiała lody.

••
Przeglądanie strony internetowej ze zdjęciami wypieków firmy Ciacho oszałamia – jest tam 49 rodzajów ciast, m.in.: 3-bit, Ajerkoniakowe szaleństwo,
Brzoskwiniowa wyspa, Cappucino, góralskie, makowo-kokosowe, piernikowe, serowo-makowe, tortowe brandy, Czekoladowa fantazja, Fantazja
rodzynkowa, Figowa fantazja, Keks bakaliowy, Keks czekoladowy, makowiec
cytrynowy, z masą czekoladową, zawijany, Miodowo-serowa kraina, orzechowiec z jabłkiem, z musem owocowym, z chałwą, Pawi ogon, piernik z krówką,
Princepolo, Pychotka, Rafaello, sernik tradycyjny, z owocami, z żurawiną, ze
słonecznikiem, Śmietanowiec, Snickers, szarlotka domowa i Truskawkowy raj.
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P.H.U. „G.W. Kłaczyńscy” Witold Kłaczyński
••
39-300 Mielec, ul. Dworcowa 4 (C.H. Pasaż)
+48 691 947 754, piekarniaklaczynscy@wp.pl, chlebzpieca@gmail.com, www.chlebzpieca.net

Istniejąca od 25 lat rodzinna piekarnia, w której wypiekane jest naturalne pieczywo żytnie. Jej specjalnością jest
pieczywo żytnie na zakwasie o niepowtarzalnym smaku
i aromacie. Jest to naturalny i zdrowy wypiek. Ze względu
na swoją strukturę chleb żytni razowy na zakwasie daje
poczucie sytości, a zarazem lekkości po zjedzeniu.
Bochenek chleba żytniego na zakwasie z Ziemi Mieleckiej pieczony jest w wersji dwu- i trzykilogramowej
i świeżość zachowuje przez okres 14 dni.
Pani Grażyna Kłaczyńska analizuje cały czas potrzeby
konsumenta oczekującego w pieczywie jakości i przywiązania do tradycji. Wyrazem ich spełnienia jest seria
produktów z mąki orkiszowej, szturmem zdobywającej
rynek: babka orkiszowa (doskonała przekąska do kawy
lub herbaty łącząca walory smakowe i zdrowotne), macella
orkiszowa (rozpływające się w ustach chrupiące płatki
w całości upieczone z ziarna pszenicy orkisz z pełnego
przemiału) czy chleb z pieca orkiszowy razowy parzony
(o delikatnym, lekko orzechowym posmaku).
Na stoiskach z mieleckimi wyrobami znajdziemy
mnóstwo drożdżowych ciast i ciasteczek, wśród których
szczególnie popularne są ciasteczka z konfiturami. Są
to ręcznie przygotowane wypieki według tradycyjnej,
domowej receptury.

Wypracowali także własne metody sprzedaży, tworząc
sieć stoisk firmowych na terenie dwóch województw:
podkarpackiego i małopolskiego. W tym pierwszym
można ich wyroby kupić w Mielcu, Dębicy i Rzeszowie,
a w drugim: w Krakowie, Tarnowie, Krynicy i Nowym
Sączu. Współpracują także ze sklepami partnera handlowego, czyli „Bacówką” na terenie całego kraju. Nabyć je
można także poprzez firmowy sklep internetowy.
Ostatnie kilka lat to pasmo sukcesów wypiekanych w firmie wyrobów. W 2012 r. uzyskali nominację w konkursie Polski Producent Żywności za chleb
z pieca żytni na zakwasie bez drożdży. W tym samym
roku to pieczywo, plus chleb z pieca żytni razowy na
zakwasie bez drożdży, zdobyły Godło Promocyjne AGRO
POLSKA. Piekarnia otrzymała także tytuł „Polski Producent Żywności” za pieczywo żytnie na zakwasie nadane.
W 2013 r. żytnie pieczywo na zakwasie bez drożdży
uczestniczyło ponownie w konkursie AGRO POLSKA
2013. W czerwcu tego roku „chleb żytni na zakwasie
z Ziemi Mieleckiej” został wpisany na Listę Produktów
Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Za to
pieczywo też piekarnia otrzymała ponownie tytuł „Polski
Producent Żywności”. W 2014 r. nominację w konkursie
„Polski Producent Żywności” zdobyła mielecka piekarnia
za chleb żytni na zakwasie bez drożdży z żurawiną.

••
Chleb żytni na zakwasie z Ziemi Mieleckiej – produkt tradycyjny – przygotowywany był w Mielcu i okolicach już w okresie międzywojennym XX wieku. Jego
wyrób rozpoczynało się w porze obiadowej, gdy temperatura w kuchni była wysoka,
co ułatwiało fermentację żuru i zakwasu żytniego. Po 12 godzinach zakwas był gotowy i zaczynano wyrabiać ciasto. Stawiała się je na piecu na 2–3 godziny, aby urosło.
Porcje ciasta wkładano do koszyków ze słomy lub z korzenia, w których formowano
bochenki chleba. W celu podkreślenia aromatu dodawano do ciasta odrobinę kopru
lub kminku, a aby urozmaicić jego wygląd, ciasto nacinano nożem w ukośną kratkę.
Wypiekany był przez ok. 2 godziny w piecu opalanym drzewem liściastym.
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F.P.H.U. HELVA Piekarnia Elżbieta Nawłoka
••
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 5
+48 17 853 36 98, www.facebook.com/Piekarnia.Nawloka/

oraz pestki z dyni zawierające witaminy z grupy B, witaminę C i wiele innych substancji zdrowotnych.
Kolejny ich pomysł to chleb bieszczadzki o wadze
600 gram, wyrabiany na bazie kwasu naturalnego i wypiekany metodą tradycyjną. Jego niepowtarzalny smak,
przyjemny zapach i wygląd to efekt dobrej receptury, doboru mąki i naturalnych składników oraz sprawdzonych
metod wypieku i ręcznego procesu przygotowywania
pieczywa. Chleb żytni z kiszoną kapustą pieczony jest na
bazie kwasu naturalnego z samej żytniej mąki typu 720
z kiszoną kapustą i cebulą. Wypieka się go w foremkach
i posypuje otrębami. Cały proces jego produkcji wymaga
znacznie większego wysiłku i nakładu pracy piekarzy. Ale
to procentuje i doskonale wpływa na jego późniejszy smak
i zapach, pozwala również zachować dłużej świeżość.
W sklepie firmowym przy ul. Reformackiej 5 w Rzeszowie - znajdującym się w pobliżu kościoła garnizonowego,
kiedyś oo. reformatów –znajdziemy kilkanaście gatunków
chleba oraz bułki o różnym kształcie i smaku: zwykłe,
sztangielki, kajzerki, obwarzanki, grahamki, drożdżówki
o różnych smakach, kruszonki, ciastka kruche, kapuśniaki
i chałki, jak i liczne ciasta. Tutaj można usiąść na chwilę,
wypić kawę. zjeść ciastko i za chwilę ruszać dalej.

Wyselekcjonowana mąka, naturalne składniki oraz
sprawdzone receptury – to cała tajemnica sukcesu ich
pieczywa. Rodzinną piekarnią – działającą od roku 1994
- kieruje Elżbieta Nawłoka z pomocą córek i synów.
Wyrób pieczywa jest tutaj produkcją rzemieślniczą,
jest ono wypiekane w piecach szamotowych. Właścicielka stawia na tradycyjne receptury, oparte tylko na
naturalnych składnikach. Stanowczo przeciwstawia
się substancjom konserwującym, polepszaczom czy
różnym miksom - ich chleby wypiekane są na naturalnym zakwasie chlebowym. Ale nie stroni od nowych
pomysłów na ciekawe i prozdrowotne wypieki. Jednym z nich jest chleb „żurawinka”. Do jego produkcji
używana jest mąka żytnia razowa z bogactwem błonnika. W mące razowej zawarte są również minerały,
m.in. fosfor, żelazo i cynk. Zaletą tej mąki jest także
mniejsza zawartość skrobi. Postanowili wzbogacić ten
chleb suszoną żurawiną, z kolei składnikiem chleba
pszenno-żytniego z tej piekarni jest również… dynia.
Pieczony jest on na naturalnym zakwasie piekarniczym
z mąki pszennej 750 oraz otrębów żytnich z dodatkiem
płatków ziemniaczanych. Bazą płynną jest woda i serwatka. Oprócz tego znajdziemy tu jeszcze drożdże, sól

••
Produkty piekarni są zgłaszane do konkursu „Nasze Dobre Podkarpackie” systematycznie od 2005 r. Podczas debiutu chleb wiejski
2 kg zdobył główną nagrodę. Natomiast w 2007 r. nagrodzono chleb
tradycyjny 700 g. W 2008 r. chleb żytni razowy został „Najpopularniejszym produktem Podkarpacia”. Rok później ten sam tytuł otrzymał
chleb orkiszowy i chleb tradycyjny. W 2010 r. do plebiscytu został
zakwalifikowany chleb żytni bez drożdży, w 2011 r. chleb tradycyjny na
zakwasie, w 2014 r. chleb z dynią pieczony na naturalnym zakwasie.
W 2015 r. chleb żytni zdobył kolejne wyróżnienie.
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Piekarnia Krupa
Mieczysław Krupa, Grzegorz Krupa i Magdalena Kutnik
••
35-001 Rzeszów, ul. ks. Dymnickiego 6
+48 17 853 45 06

tzw. kostkę. Prawdziwe pieczywo można także poznać
po zapachu i sprężystości. Dobrze zrobiona bułka,
przyciśnięta do stołu, powinna zawsze wrócić do swojego pierwotnego kształtu.
Ta rodzinna piekarnia przy ul. ks. Dymnickiego
w Rzeszowie (bocznej ulicy łączącej ul. 3 Maja i Słowackiego, w tym samy miejscu od 1948 r.) od lat jest znana
ze znakomitego pieczywa. Z roku na rok wzbogaca też
swój asortyment dostosowując go do potrzeb współczesnego rynku. Mają wyroby począwszy od tradycyjnego
chleba, chleba żytniego z pełnego przemiału, chleba
wiejskiego pieczonego na liściu kapusty, aż po chleb pasterski z boczkiem i cebulą oraz chleby o małej zawartości mąki (chleb żytni na miodzie z ziarnami).
Warto też wspomnieć o ich chlebie orkiszowym z pełnego przemiału, który dobrze się przyjął na rynku ze
względu na właściwości smakowe i zdrowotne. Chleb orkiszowy z pełnego przemiału był zgłoszony do konkursu
„Nasze Dobre Podkarpackie 2014“. W tym samym konkursie, ale edycji 2017 r. wziął udział ich okazjonalny
chleb ozdobny wykonywany na wesela, chrzty czy dożynki. Niektóre firmy zamawiają bochny z własnym logiem na powierzchni skórki.

Piekarnia rozpoczęła działalność w 1937 r. Obecnie jej
właścicielami są Mieczysław Krupa, Grzegorz Krupa i Magdalena Kutnik. Zakład mimo swojej już 80-letniej działalności to nadal nieduża manufaktura, która zatrudnia kilka
osób. To miejsce, gdzie piekarz wykonuje najważniejsze
zadania, a pieczywo jest wciąż wytworem i symbolem pracy
ludzkich rąk. Bazują na dawnych, sprawdzonych recepturach, łącząc wieloletnie doświadczenie z wiedzą i obecnymi
wymaganiami rynku. Nie zmieniają procesu technologicznego, dzięki czemu są w stanie tak przygotować prawdziwy
chleb, aby nie korzystać ze chemii, ulepszaczy czy spulchniaczy. Do produkcji prawdziwego chleba wystarczy bowiem jedynie mąka, sól, woda i drożdże.
A najważniejszym czynnikiem jest czas. Cykl technologiczny musi trwać kilkanaście godzin. Nie da się zrobić
dobrego i zdrowego chleba w krótszym czasie. W Piekarni
Krupa zanim chleb pojawi się na półce, około 12 godzin
wcześniej zaczyna się proces jego przygotowania. W tym
wszystkim najważniejsze jest odpowiednie i właściwe prowadzenie rozczynów pszennych i kwasu chlebowego.
W prawdziwym chlebie skórka jest twarda i najlepiej, jeśli jest popękana, nie jest gładka, ma charakterystyczną sieć. Piekarze mówią wówczas, że chleb ma

••
Pieczywo zawiera m.in. skrobię, błonniki witaminy, które są niezbędne w codziennej diecie. Im ciemniejsza mąka, tym pieczywo z niej wypieczone jest bardziej
wartościowe, a jest ono ważnymi źródłem błonnika, który ułatwia trawienie,
obniża cholesterol i stabilizuje poziom cukru we krwi. Najwięcej błonnika ma
mąka uzyskana z pełnego przemiału. Ciemny chleb z mniej oczyszczonej mąki
zawiera naturalne witaminy z grupy witamin B oraz żelazo, magnez i wapń. Jasne
pieczywo ma ich mniej, dlatego wzbogaca się go poprzez dodanie ziaren (słonecznika, dyni, siemienia lnianego).
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Piekarstwo Wilusz Józef, Jolanta i Tadeusz
••
37-500 Jarosław, ul. Spytka z Jarosławia 8
+48 16 621 43 18

Dziadek Tadeusz przejął piekarnię od swojego pracodawcy Uhryna w 1980 r., najpierw jako dzierżawca.
Właściciel nie miał następcy, więc Tadeusz Wilusz,
który pracę jako pomocnik rozpoczął w tym miejscu
w 1969 r. był najlepszym rozwiązaniem – wspomina Sylwia Wilusz.
Teraz mistrzem piekarski jest tutaj Józef, syn Tadeusza, który razem z żoną Jolantą prowadzą tę tradycyjną
piekarnię. Ich trzy córki Joanna, Katarzyna i Sylwia pomagają, a najstarsza z nich – Joanna – nawet papiery czeladnicza starała się uzyskać. Teraz matka dwojga dzieci
ma zdecydowanie inne problemy do rozwiązania.
W piekarni piecze się generalnie chleb pszenno-żytni
(40% żyta, 60% pszenicy) na zakwasie, który prowadzony jest tutaj od początku lat 80. ubiegłego wieku.
- Chleb nie ma żadnych spulchniaczy czy konserwantów, powstaje takim trybem, jakim trzeba – dodaje
mistrz piekarski, Józef Wilusz. – Mąkę sprowadzam aż
z Zamościa od kiedy młyny w Jarosławiu zamknięto.
Oprócz tego można tu kupić bułki zwykłe oraz liczne
odmiany drożdżówek: z serem, z makiem, z czekoladą,
z toffi, z marmoladą. Uznaniem klientów cieszą się kaszaki, kapuśniaki, cebulaki, precle oraz chałeczki z ciasta półsłodkiego. Cały dzienny wypiek – 5-6 rzutów się
zdarza – sprzedawanych jest na miejscu i w czterech kioskach na terenie Jarosławia.

••
W 1969 r. powstał używany do dzisiaj piec w piekarni Wiluszów przy ul. Spytka 8. Zastąpił jeszcze starszy, przedwojenny,
istniejący dokładnie w tym samym miejscu. W 2017 r. - z powodu
„sklepienia, które siadło” - przeszedł on kapitalny remont.
Przeprowadził go fachowiec, który do Jarosławia przyjechał aż
z Gorzowa Wielkopolskiego.
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„Kruche”
Monika Kuźniar
••
37-124 Kraczkowa 321 C, +48 501 321 146
ekokruche@gmail.com, pl.facebook.com/krucheciastka

Na mapie produkcji cukierniczej na Podkarpaciu „Kruche” to zupełnie nowe zjawisko. Firma rozpoczęła działalność
gospodarczą w 2017 r. To całkowicie domowa wytwórczość,
najwyższej jakości z surowców ekologicznych i certyfikatem
ekologicznym na wszystkie wyroby. Ciasteczek „kruchych”
jest już w sumie kilkanaście rodzajów, a wszystkie są dziełem
ręcznie wykonanym przez Monikę Kuźniar z Kraczkowej.
Każdy tu znajdzie coś dla siebie: są z kawą, cynamonem, kawałkami czekolady, makiem, migdałami, kokosem, maślane.
Tego smaku nie da się podrobić w żadnym przemysłowym
zakładzie produkcyjnym, to można wykonać tylko w realiach
domowej manufaktury. A i same opakowania to małe dzieła
sztuki, ręcznie robione z przemyślaną dekoracją.
Ciasteczka maślane pieczone są ze swojskiego masła,
śmietany, jajek i świeżutkiej mąki, całkowicie pozbawione konserwantów, ulepszaczy i barwników. Wolne od
utwardzonych tłuszczy trans i długiej listy „E”. Właścicielka „Kruchych” postawiła na jakość i ekologię; wszystkie składniki (część pochodzi od lokalnych producentów
z Podkarpackiego) mają stosowne certyfikaty. To czasem
bardzo utrudnia działalność, bo nie może używać wszystkich – których by chciała – dodatków, ze względu na ich
krótki termin przydatności do spożycia.

Pani Monika piekła „od zawsze”. To jej wielka pasja; w pieczenie angażuje się całą sobą w 101%. Zresztą
w projekt „Kruche” zaprzątnięta jest bez reszty cała
rodzina; końcowy efekt smakowy każdego z odmian
„Kruchych” to ich wspólne dzieło - dopieszczenie
przepisu do perfekcji. A skąd zrodził się pomysł wypieku ciasteczek i uczynienia z niego sposobu na biznes? Z nacisków znajomych odwiedzających nader
chętnie jej dom i namawiających do ich produkcji na
szerszą skalę. „Marnujesz swój talent” – przekonywali
tak długo, aż tego lata „skapitulowała” i zarejestrowała „Kruche”. Opakowania dzięki przemyślanemu
i gustownemu opracowaniu, nadają się na wyszukany
i nietuzinkowy prezent. O walorach ciasteczek mogli
się już przekonać mieszkańcy wielu miast w Polsce,
albowiem pierwszym działaniem Moniki Kuźniar był
udział imprezach targowych zarówno regionalnych
(Agrobieszczady w Lesku, Festiwal Derenia w Bolestraszycach), jak i krajowych (Bazar Smakoszy we
Wrocławiu, BioBazar w Katowicach, Jarmark Dominikański w Gdańsku, NATURA FOOD w Łodzi czy
jarmark w Gdyni). I co najważniejsze, wszędzie ciasteczka smakowały.

••
Firma „Kruche” piecze najwyższej jakości - z surowców ekologicznych –
ciasteczka, każde z certyfikatem ekologicznym. Ma kilkanaście przygotowanych receptur na swoje wyroby, z których dziewięć jest w stałej
sprzedaży: maślane, z orzechami, z migdałami, z gorzką czekoladą, kawowe, z cynamonem, bezglutenowe, bez cukru i orkiszowe z kokosem. Nie
są tanie, bo doskonała jakość i hand made muszą kosztować. A wszystkie
dodatki dosypywane są „na bogato”, nie w wersji oszczędnościowej.
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M. Pelczar Chocolatier Anna Pelczar
••
38-420 Korczyna, ul. Ogrodowa 60
+48 605 577 749, biuro@mpelczar.pl, www.mpelczar.pl

wygląd. Przy produkcji wykorzystywana jest belgijska
czekolada bogata w aromat, satynowa i rozpływająca się
w ustach. Dla tych, którzy cenią sobie tradycję powstają
tabliczki Premium Chocolate. Te czekolady pełne są owoców, bakali, przypraw, a nawet… 24-karatowego złota,
tworząc unikatowe i niezapomniane kompozycje. Do klasy
premium można zaliczyć również ich kolekcję 20 świątecznych trufli o różnych smakach: karmelowym, miodowym, piernikowym, brandy oraz z nadzieniem o smaku
markowego likieru Marc de Champagne. Szeroka gama
asortymentu obejmuje figurki czekoladowe, tabliczki czekoladowe, czekoladę do picia po różną postacią, a także
w formie pomysłowych Chocosticks (rurek wypełnionych
czekoladą), które idealnie nadają się na jeden łyk.
Pijalnia czekolady urządzona jest jak stara fabryka
i robi wrażenie nie tylko na dzieciach, ale i na dorosłych.
I wszędzie, na każdej ścianie i półce znajdziemy czekoladowe figurki, czekolady na patyku, aby przyrządzić gorącą czekoladę w domu, pralinki, a także wyroby w formie
starych narzędzi stolarskich: piły, młotki, śruby z zakrętkami, śrubokręty. Jest też ściana z niedużym czekoladospadem, czyli płynącą gorącą czekoladą, roztaczającą po
całym wnętrzu ten niebiański aromat.

Pasją i zamiłowaniem do czekolady pachnie cała
Korczyna, nieduża miejscowość praktycznie na rogatkach Krosna. A wszystko to za sprawą Anny i Mirosława
Pelczarów, którzy prowadzą tu na piętrze przyrynkowej kamienicy manufakturę wyrobów czekoladowych.
W czerwcu 2017 r. uruchomili pierwszą w województwie
podkarpackim pijalnię czekolady, mieszczącą się na parterze kamienicy.
Z czekoladą związani są od wielu lat i od samego początku to ona była dla nich twórczą inspiracją. Mirosław
po latach ciężkiej pracy uzyskał tytuł Mistrza Polskich
Cukierników w Poznaniu w 2005 r., był także uczestnikiem Mistrzostw Świata Cukierników we włoskim Rimini
w 2004 r. i w Berlinie w 2006 r.
Na piętrze powstają produkty ręcznie robione na światowym poziomie, z najlepszych naturalnych składników
i najwyższej jakości czekolady. Surowce do produkcji
sprowadzają z różnych zakątków świata. Sygnowane
marką „M. Pelczar Chocolatier” wyroby to rękodzieło
produkowane w niewielkich ilościach, dzięki czemu
każdy produkt jest zawsze dopracowany.
Ich specjalnością są praliny – to w nich czekolada łączy się z wyszukanymi dodatkami i uzyskuje efektowny

••
Mleczna, gorzka i z pomysłowymi dodatkami, delikatna i z pazurem,
zaskakująca i klasyczna – w tej pracowni czekolada ma różne oblicza, ale
każde z nich zniewala smakiem. - Celem naszej pracy jest zaspokojenie
najbardziej wyrafinowanych gustów. I wierzymy, że proponowana oferta
produktów klasy premium sprosta wymaganiom klientów – mówi
chocolatier Mirosław Pelczar.
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Zakład Cukierniczo-Piekarniczy „IZA” Izabela Szczęch
••
35-011 Rzeszów, ul. gen. Pułaskiego 1
+48 17 853 85 88, +48 696 477 708, zpc-iza@wp.pl

Rodzina Szczęchów rozpoczęła działalność w lipcu
1979 r. najpierw w branży cukierniczej – słynne były ich
lody na Baranówce. W latach 1984–1988 zbudowano nową
siedzibę przedsiębiorstwa przy ul. Pułaskiego, a już kilka
lat później przeprowadzono jej znaczne powiększenie,
związane z rosnącym popytem na produkowany tu chleb,
wyroby piekarnicze, a także ciasta i ciasteczka. W 2004 r.
wdrożono w firmie system HACCP. Obecnie sprzedaż
ich wyrobów odbywa się poprzez sieć hipermarketów
i sklepów oraz w punkcie handlowym przy piekarni.
Przywiązanie do tradycji dobrego wypieku jest
ważnym elementem prowadzenia zakładu i chętnie
sięga się w nim po dawne przepisy na wypieki. Stąd
też i decyzja współwłaściciela Henryka Szczęcha o rejestracji w kwietniu i maju 2007 r. czterech wyrobów
własnych na Liście Produktów Tradycyjnych Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Są to: chleb sędziszowski
żytni, makowiec sędziszowski, serowiec sędziszowski,
sędziszowskie ciasto z jagodami. Zakład jest jedynym
producentem takiej ilości produktów tradycyjnych
w branży piekarniczo-cukierniczej w regionie. Chleb
sędziszowski żytni otrzymał w 2013 r. krajowy certyfikat
MRiRW „Poznaj Dobrą Żywność”, a w 2014 r. uzyskał
nominację wojewódzką do XXI edycji Konkursu Promocyjnego Agro Polska.

Od wielu lat wypiekany jest tu chleb na własnym
zakwasie, np. chleb żytni czy wiejski. Nowością jest
pieczywo z dodatkiem mąki orkiszowej. Mocnym
elementem oferty są przygotowywane na miejscu ciasta
(chałka, strucla z marmoladą i strucla z serem, keks)
i ciasteczka (warszawskie, francuskie z jabłkiem i serem,
croissanty, kruche czy babeczki z różnym nadzieniem).
Wszystkie wypieki to ręczna robota, stąd też i potrzeba
30-osobowej załogi. A w Tłusty Czwartek ilość sprzedanych pączków – z nadzieniem z róży, z lukrem ze smażoną
skórką pomarańczy – liczy się w dziesiątki tysięcy.
Ale oprócz tradycji szuka się tu także nowych modeli
wyrobów, po które chętnie sięgnie młode pokolenie
klientów. Stąd też i obecność w piecu chlebowym
pizzy rzeszowskiej czyli pizzerki. – Uruchomiliśmy jej
produkcję w 2013 r. i po kilku latach mogę śmiało powiedzieć, że ten placek z farszem warzywno-pieczarkowo
-pomidorowym, z cebulką i serem, posypywany oregano
i papryczką chili w Rzeszowie po prostu się przyjął – mówi
Henryk Szczęch.
Swoje ekspozycje firma miała także na imprezach
targowych, m.in. na Targach Produktów Tradycyjnych
i Ekologicznych Regionalia w Warszawie, jak i na terenie
województwa podkarpackiego: Festiwal Podkarpackich
Smaków w Górnie czy Międzynarodowe Targi Żywności
i Produktów Ekologicznych EKOGALA w Rzeszowie.

••
Chleb sędziszowski żytni – produkt tradycyjny – wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych w 2007 r., oznaczony jest również znakiem Poznaj Dobrą
Żywność. Nie zmienił swojego smaku i wyglądu od wieków. Nie kruszy się
podczas krojenia, a ze względu na dawną recepturę wytwarzania ma wyjątkowy
smak i długo zachowuje świeżość. Chleb robiony jest na zakwasie, ma swoisty
kwaśny aromat i smak oraz chrupiącą, twardą skórkę. Ciasto wyrabiane jest
z mąki, drożdży i kwaśnego mleka z dodatkiem ciepłej wody. Przed sprzedażą
wielkie bochny, pieczone na liściu kapusty, są dzielone na ćwiartki.
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Zakład Pieczywa Trwałego
Bogumiła Ramska
••
35-119 Rzeszów, ul. Jana Wiktora 57A
+48 17 863 57 00, ramska@pro.onet.pl

Firma działa od lutego 1991 r. – cały czas pod tym
samym adresem – w segmencie produkcji wyrobów
o przedłużonej trwałości typu paluszki i precle. Na
samym początku – w czasach tworzenia się nowego ładu
gospodarczego w kraju – odbiorcami wypieków były
placówki Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
oraz powstające jak grzyby po deszczu prywatne sklepy
i hurtownie. To był czas, gdzie praktycznie sprzedawano wszystko „na pniu”, tak duże było zapotrzebowanie rynku. Wraz z profesjonalizacją i jego segmentacją,
poza odbiorcami regionalnymi zaczęto szukać dystrybutorów w innych województwach Polski, a także poprzez
hurtownie sprzedawać na Ukrainę.
Na początku lat 90. XX wieku kredyt z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości pozwolił na
zakup nowych maszyn, ale „rewolucja techniczna” nastąpiła kilka lat później, kiedy zmieniono źródło energii
w procesie wypieku – z elektryczności na gaz. Dużą
pomocą była także miesięczna wizyta studyjna właścicielki Bogumiły Ramskiej w zakładach branży cukierniczo-piekarniczej i młynarskiej na terenie USA, którą
sfinansowała strona amerykańska.
Wraz z inwestycjami w urządzenia rozpoczęto
produkcję nowych wyrobów: precelków solonych oraz
przekąsek smakowych. W 2014 r. dzięki dotacji z tzw.
Funduszu Szwajcarskiego zakupiono maszyny, które

służą do wyrobu kolejnego nowego artykułu – precli
okrągłych.
– Nie korzystamy z żadnych gotowych mieszanek.
Do wyrobu używa się wyłącznie świeżych i naturalnych
surowców, które kupujemy u sprawdzonych, wieloletnich
dostawców – podkreśla właścicielka, Bogumiła Ramska.
– Jest oczywiście pewien proces automatyzacji produkcji,
ale znaczną jej część nadal wykonuje się ręcznie. Jest to
prawdziwe rękodzieło piekarnicze.
Ważnym elementem polityki firmy jest wierność
tradycyjnym technologiom produkcji, a także zachowanie
„prostoty” w użyciu składników, tj. mąki pszennej, świeżych jaj, świeżych drożdży, cukru i soli. A cała tajemnica
smaku polega na łączeniu ich w odpowiednich proporcjach i technologii produkcji, która jest tajemnicą.
Ciekawostką jest także, że wszystkie wykorzystywane surowce są krajowej produkcji. To świadomy
wybór właściciela przedsiębiorstwa, dla którego ma to
znaczenie emocjonalne i związane jest z patriotyzmem
gospodarczym.
„Flagowym okrętem” zakładu są znane i lubiane precle
rzeszowskie MAX-y. Ponadto firma produkuje: paluszki
słone rzeszowskie, paluszki z kminkiem rzeszowskie,
precle rzeszowskie, precelki słone rzeszowskie oraz przekąskę rzeszowską. Precle rzeszowskie okrągłe chętnie
kupowane są także w innych regionach Polski.

••
Precle okrągłe rzeszowskie – produkt regionalny
– są chrupkie, niewielkie i poręczne – mają swoich wiernych
wielbicieli, jako przegryzka do piwa i nie tylko. Ze względu na
małe, poręczne opakowania oraz trwałość wyrobu (nie kruszą
się łatwo) precle nadają się jako żelazne wyposażenie turystyczne na krótsze i dłuższe eskapady. Ich składniki to mąka,
jaja, drożdże, cukier, woda, sól i… nic więcej, żadnych konserwantów. I dlatego są tak dobre.
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Zakład Przetwórczo-Handlowy „Baszpol”
••
36-025 Dylągówka, Grzegorzówka 6
tel. +48 17 229 55 56, +48 669 017 235, piekarnia@baszpol.pl, www.baszpol.pl

tość mąki orkiszowej podnosi jego walory zdrowotne)
i 20% zakwasu. To pieczywo wyrabiane jest bez drożdży.
Chleb jest chrupki, ma charakterystyczny zapach i lekko
kwaśny smak. Bardzo długo pozostaje świeży i nie kruszy
się. Chleb ten można kupić w wielu sklepach ekologicznych i handlujących zdrową żywnością na terenie województwa, np. w Kolbuszowej czy Mielcu, a także w Małopolsce w Tarnowie i Nowym Sączu.
Piekarnia w Grzegorzówce wytwarza pieczywo ekologiczne i tradycyjne bez polepszaczy i konserwantów,
według rodzimych receptur: m.in. chleb żytni razowy na
zakwasie i bułki razowe pszenne. Znane są także powstałe
tam ciastka domowe orkiszowe ręcznie wyrabiane i ekologiczne ciastka orkiszowe kruche, tzw. „Klawisze”.
Nowością są ekologiczne płatki orkiszowe w dwukilogramowych woreczkach – wyrabiane z najlepszych
ziaren orkiszu, które są zgniatane, a następnie suszone
w piecu chlebowym.
Baszpol uczestniczył w Międzynarodowych Specjalistycznych Targach Żywności Ekologicznej Bio-Fach
w Norymberdze. Jego wyroby ekologiczne posiadają
certyfikat zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą Ekogwarancja z Lublina.

W polskiej tradycji żywieniowej podstawą jest
pieczywo, a szczególnie chleb tradycyjny, na zakwasie.
Leś Adam Bała, szef spółki Baszpol i piekarni, jako jeden
z pierwszych w regionie zaczął wprowadzać do wyrobów
mąkę orkiszową. Od lat jest on jej wielkim entuzjastą
i admiratorem produkcji z ziarna orkiszowego. Orkisz,
jeden z najstarszych gatunków pszenicy, w naszym
regionie uprawiany był od średniowiecza i obecnie na
nowo jest „odkrywany”. Gatunek ten jest niezwykle
bogaty w wartości odżywcze, a co ważne – wyjątkowo
odporny na szkodniki – nie wymaga więc stosowania
pestycydów, co zwiększa jego prozdrowotne wartości.
W Grzegorzówce wypieka się słynny chleb orkiszowy
na zakwasie. Dzięki fermentacji kwasu mlekowego
ciasto nabiera wyjątkowych walorów odżywczych i zdrowotnych. Tak otrzymany chleb – podobnie jak dawne
klasyczne wypieki w gospodarstwach wiejskich – zyskuje
zarówno walory smakowe i zapachowe, jak też długą trwałość. Ponadto naturalna fermentacja wywołana żywymi
bakteriami kwasu mlekowego eliminuje liczne związki
rakotwórcze (azotany, azotyny, a przede wszystkim
toksyny pleśniowe).
Chleb sprzedawany jest w formie bochenków o wadze
40 dkg. W jego skład wchodzi 80% orkiszu (taka zawar-

••
Ciastka domowe orkiszowe – produkt ekologiczny. Te ręcznie wyrabiane ciastka mają swoich
stałych zwolenników. Cenione są za niezwykły smak,
kruchość, urzekający aromat, a także – co jest coraz
ważniejsze dla świadomych klientów czytających
etykiety – prostotę składu. Wytwarzane są bowiem
z ekologicznej mąki orkiszowej, mąki razowej, oleju
roślinnego, jajek oraz cukru trzcinowego.
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Wytwórnia Ciast i Lodów
SANTOS Marek Bargieł
••
38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 51
+48 13 43 168 42, santos@santos.pl, www.santos.pl

Firma została założona w 1974 r. w Krośnie przez ojca
obecnego właściciela, cukiernika z wykształcenia i powołania, Józefa Bargieła. Na początku był to mały zakład
produkujący kilkanaście rodzajów ciast. Za jego to sprawą
siermiężne ciasta rodem z PRL-u zaczęły nabierać fantazji,
lekkości i wyrafinowanych smaków. Wprowadził do dekoracji mało znane elementy z karmelu. Jego następca, syn
Marek Bargieł, do perfekcji doprowadził doskonalenie
kunsztu cukierniczego. Aby zapewnić sobie właściwej
jakości dodatków do ciast, w 2003 r. wybudował nowoczesną Przetwórnię Owoców i Warzyw, w której powstaje
ponad 40 różnych przetworów: nadzień do ciast, tortów,
lodów, deserów oraz owoców dekoracyjnych, w tym m.in.
osiem rodzajów przetworów z jabłek, przetwory z agrestu,
pomarańczy, malin, truskawek, wiśni, moreli, czereśni,
gruszek, jarzębiny, żurawiny, śliwki, anżeliki oraz dzikiej
róży. Wszystkie przetwory powstają bez dodatku sztucznych barwników i konserwantów.
Tradycyjne podkarpackie wypieki (z charakterystyczną dla regionu sezonowością) produkowane są –
z oczywistymi modyfikacjami – w firmie od ponad 40
lat. W powołanym w zakładzie laboratorium czekolady
produkuje się ok. 20 gatunków czekolad z różnymi dodatkami, m.in. z solą himalajską, karmelizowanymi płatkami

róż oraz fiołków, także czekoladę białą z miętą i czekoladę mleczną z ręcznie pozyskiwaną skórką z pomarańczy. Wszystkie produkty wykonywane są ręcznie
oraz w małych seriach, co gwarantuje najwyższą jakość.
W zakładzie wytwarzane są także praliny, czekoladki,
owoce w czekoladzie oraz ciasteczka kruche, które są
w sprzedaży w 11 sklepach firmowych w Krośnie, Jaśle,
Dębicy, Ropczycach i Rzeszowie.
Równolegle powstaje tu linia produktów „Żurek
polski”, czyli w procesie naturalnego ukwaszenia z naturalnych składników dwa rodzaje żurków: zakwas owsiano-żytni i zakwas owsiano-pszenny. Stanowią one bazę do
wykonania tego tradycyjnego polskiego dania w każdej
kuchni. Główny surowiec – różne gatunki mąki – pochodzi
od lokalnych dostawców.
W ostatnich latach firma zdobyła za swoje wyroby
kilkadziesiąt międzynarodowych i krajowych wyróżnień
oraz nagród, wśród nich szczególnie cenny złoty medal na
Mistrzostwach Świata w Barcelonie za figurki marcepanowe pojazdów kosmicznych oraz tytuł Mistrza Świata za
pracę pt. „Wyprawa na Saturna” w Wiesbaden. Najciekawszym wyzwaniem w historii „Santosa” było wykonanie – z okazji 30-lecia – w 2004 r. tortu przedstawiającego w skali 1:1 samochód ford, który ważył 2500 kg.
W jego przygotowaniu uczestniczyło 20 osób.

••
Płatki róży w cukrze – produkt regionalny – to wysokiej jakości
konfitura z płatków róży, które pozyskiwane są z własnej, ekologicznej plantacji, na której rośnie ponad 3000 sztuk krzewów specjalnej
odmiany. Płatki kwiatów są ręcznie zbierane w słoneczne dni, a następnie
sortowane. Konfitura pakowana jest w szklane słoiczki, które następnie
podlegają procesowi pasteryzacji. Za ten wyrób w 2009 r. firma otrzymała
tytuł Polski Producent Żywności oraz „Złoty Laur” w konkursie „Nasze
Dobre Podkarpackie”.
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Wytwórnia Wyrobów Cukierniczych Maciej Kuźniarowski
••
37-500 Jarosław, ul. Przemyska 25
+48 16 624 29 70, +48 16 621 76 03, +48 784 023 936, poczta@pierniki.pl, www.pierniki.pl

w firmie są wiekowe, pamiętające czasy cesarza Franciszka Józefa. Szeroki asortyment naszych wyrobów to
głównie pierniki dekoracyjne, wywodzące się z tzw. pierników historycznych i stanowiące ich najnowszą, ludową
w swoim charakterze odmianę. Dawniej sprzedawano je
na licznych odpustach i jarmarkach jako ich nieodłączny
element. Obecnie wypiekane są na przeróżne okazje:
Mikołajki, Boże Narodzenie, Wielkanoc, imieniny i inne
popularne uroczystości. Opatrzone stosownymi napisami,
glazurowane, ozdabiane kolorowym lukrem albo główkami
z oleodruku, także dzisiaj są miłym upominkiem, dekoracją, ozdobą choinkową, pamiątką, a nawet eksponatem
w galerii. Specjalnością firmy obok tradycyjnego serca jest
unikalna w formie, przestrzenna chatka z piernika - model
autorski firmy. Wykonywane według tradycyjnych przepisów i dekorowane ręcznie pierniki chronione są prawem
autorskim, a wiele z nich posiada patenty Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.
Gościły i goszczą na wielu stołach, zawsze będąc nie tylko
ozdobą i dowodem mistrzostwa piernikarza, ale przede
wszystkim - dowodem życzliwego serca ofiarodawcy.
W trosce o środowisko naturalne sprzedawane są
w ekologicznych opakowaniach.

Tradycja wypieków pierników w Jarosławiu sięga
czasów „złotego okresu” miasta, czyli XVI i XVI wieku,
kiedy to pod patronatem św. Klemensa działało wielu
piekarzy i cukierników. Obecnie kontynuuje je z powodzeniem rodzina Kuźniarowskich.
Wytwórnia Wyrobów Cukierniczych Macieja Kuźniarowskiego w Jarosławiu powstała w 1935 r., jednak początki
tej rodzinnej firmy sięgają daleko wstecz, bo aż II połowy
XIX wieku. Wtedy to przybył do Jarosławia Józef Kupczakiewicz, lwowski piernikarz od pokoleń i jak wykazują
powiązania warsztatowe - rodzina Kuźniarowskich stała
się w prostej linii spadkobiercą i kontynuatorem tych właśnie dawnych mistrzów wypiekających pierniki. Wyrobem
pierników zajmowali się jeszcze w czasach zaboru austriackiego dwaj bracia Kuźniarowscy - Antoni i Kazimierz. Założycielem i pierwszym właścicielem firmy był Stanisław
Kuźniarowski. W jego ślady poszedł syn Maciej dziedzicząc zakład w 1983 r. Obecnie prowadzi go razem z synem
Kamilem. Nawiązując do wspaniałych tradycji rzemiosła
piernikarskiego firma wypieka wszelkie rodzaje piernika.
Bogate wzornictwo kształtów i dekoracji sięga przede
wszystkim po formy tradycyjne – są to serca, domki, koguciki, mikołaje. Wśród kilkuset form przechowywanych

••
Piernik należy do najstarszych ciast, a wywodzi się z tzw. miodowników wielkich –
wielkich bochnów chleba robionych na miodzie. Pochodzi z XII-wiecznej Bazylei i Norymbergii, głównych ośrodków piernikarskich średniowiecznej Europy. Charakteryzuje
się ciemną barwą, specyficznym słodkim smakiem i aromatem korzennym, niespotykanymi w innych ciastach. W Polsce nazwa „piernik” wywodzi się ze staropolskiego
słowa „pierny” czyli pieprzny. Popularność piernika tłumaczyć można także walorami
zdrowotnymi. W dodawanych do nich przyprawach występują liczne związki istotne
w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych, w tym także i chorób przewodu pokarmowego.
Pierniki posiadają także wiele zalet żywieniowych: glukoza i fruktoza są środkami
wzmacniającymi i odmładzającymi organizm; przyprawy korzenne pomagają w leczeniu chorób przewodu pokarmowego, serca, nerwic, niedokrwistości i innych.
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Bacówka Caryńskie
••
38-713 Lutowiska, Ustrzyki Górne 1a
+48 577 100 576, bacówka@serybieszczadzkie.pl, www.serybieszczadzkie.pl

często serem gazdowskim (wędzony ser z mleka krowiego o walcowatym kształcie i delikatnym smaku),
bundz (w kształcie białego bochna, w smaku łagodny,
delikatny, wyraźnie słodki), bryndza (masa serowa
wytworzona z bundzu, który po okresie leżakowania
rozdrabnia się i przyprawia solą, uzyskując słony ser
o mocnym, ostrym smaku i zapachu, występuje również w formie wędzonej kuli, ma bardziej stałą konsystencję i nadaje się do krojenia w plastry), wurda
(pożywny lekki serek, który zbiera się na wierzchu
podczas podgrzewania żętycy pozostałej po wytrąceniu
bundzu), solan (z mleka krowiego lub owczego, należy
do grupy serów pełnotłustych, solankowych - dojrzewających w zalewie solankowej, przypomina ser typu
feta), ser wołoski naturalny lub wędzony (tradycyjny
dojrzewający ser podpuszczkowy przygotowywany
z mleka krowiego, wytwarzany metodami wykorzystywanymi już w XIV wieku, jego delikatny słony smak
może być dodatkowo wzmocniony dzięki podwędzaniu
w dymie) oraz żętyca (powstaje poprzez podgrzewanie
serwatki w miedzianym kociołku).

Bacówka Caryńskie znajduje się w dolinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, położona jest tuż przy szlaku
i można do niej wstąpić w drodze do schroniska Koliba.
Ale bacówka to nie tylko miejsce, gdzie tradycyjną metodą produkuje się sery, ale również doskonały przykład
nawiązania do tradycyjnego budownictwa drewnianego
tych okolic. Powstała w 2016 r., a oficjalnie uruchomiono
ją podczas III Redyku Karpackiego, który odbył się
w Ustrzykach Górnych w maju 2017 r.
Bacówka jest otwarta codziennie w sezonie letniego
wypasu owiec i wyrobu serów owczych tj. od maja do października, a w okresie od listopada do kwietnia udostępniana zwiedzającym. W zimie wyrabiane są tu tradycyjne
sery gazdowskie z mleka krowiego, które można nabyć na
miejscu przez cały rok.
Świeże, górskie powietrze, soczysta trawa i rozległe
połoniny porośnięte ziołami stanowią o dodatkowych
walorach serów wytwarzanych w Bacówce Caryńskie.
To właśnie dzięki nim mleko pozyskiwane od wypasanych tam krów i owiec jest wyjątkowej jakości. Do
produkcji używa się mleka owczego i krowiego, podobnie jak przed wiekami to robili rusińscy górale czyli
Bojkowie i Łemkowie wywodzący się od wołoskich
pasterzy. Sery te formowane są ręcznie przez juhasów w bacówce. Wytwarzane są tu m.in. gołka zwana

••
W swojej ofercie Bacówka posiada sery wyrabiane ręcznie metodami
tradycyjnymi z mleka krowiego, owczego lub mieszanego, w tym ser
wołoski wędzony i naturalny, wurdę, bundz, gołkę (ser gazdowski),
solan oraz bryndzę. Można wziąć udział w organizowanych na miejscu
warsztatach serowarskich dających możliwość obserwacji procesu
wytwarzania serów, a także czynny w nich udział. Codziennie rano ok.
godz. 9.00 można tu napić się świeżego mleka z porannego udoju krów
rasy czerwonej (polskiej).
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LEDA-SER
Leszek Jakimowicz
••
37-625 Krowica Sama, Wólka Krowicka 113
+48 507 620 276, leda.sery@gmail.com, www.leda-ser.pl

weterynaryjnym i spełnia normy unijne. W powiecie lubaczowskim nie ma dużych zakładów przemysłowych, okoliczne pola i łąki, jak i pozyskane z nich pasze, idealnie
nadają się do karmienia krów mlecznych.
Ich sery domowe, masło oraz jogurty można znaleźć na
ryneczkach w Jarosławiu, Rzeszowie czy Przemyślu, także
w kilku wybranych sklepach na terenie Lubaczowa, Tomaszowa Lubelskiego, Narola i Biłgoraja. Wyroby z charakterystyczną etykietą można kupić w czasie licznych
jarmarków oraz na imprezach plenerowych na terenie województwa podkarpackiego, których biorą udział prezentując własne na stoisko firmowe. Jest już spora grupa stałych
klientów, którzy przyjeżdżają do Wólki Krowickiej po sery
ceniąc ich tradycyjne i charakterystyczne smaki.
Firma zdobyła już szereg wyróżnień i nagród, m.in.
I miejsce podczas X Festiwalu Podkarpackich Smaków
w Górnie w 2016 r. za rolady serowe. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich otrzymali „Perłę 2017” za ser
dojrzewający „Wólczan”. W konkursie kulinarnym „Kresowe Jadło” na Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła uzyskali
l miejsce w kategorii „Producent żywności”. Mają także
prawo do posługiwania się godłem promocyjnym „AGRO
POLSKA” na serach domowych i maśle domowym.

Leszek i Danuta Jakimowicze z Wólki Krowickiej
w gminie Lubaczów produkcją serów zaczęli zajmować
się już prawie 8 lat temu, początkowo na potrzeby własne
i rodziny. W 2013 roku założyli rodzinną firmę LEDASER, a wcześniejsze doświadczenie przyniosło szybko
dobre rezultaty. Obecnie skupiają się na produkcji serów
podpuszczkowych, m.in. wędzonych, dojrzewających, białych z czarnuszką, czosnkiem i papryką, ziołowych oraz
ziołowych panierowanych w papryce z burrito, w czosnku
niedźwiedzim oraz pieprzu cytrynowym. W ich ofercie
znajdziemy także makaron serowy, warkocze serowe, ricottę, bryndzę wólczańską, ser w panierce i ser sałatkowy.
Dwa lata temu wzbogacili asortyment przygotowując inne wyroby mleczne: wartościowe jogurty i domowe
masło, które ma niepowtarzalny smak i aromat. Do masła
o naturalnym smaku doszły masła z dodatkiem m.in. niedźwiedziego czosnku, zwykłego czosnku, a nawet koperku.
Zostały one zauważone i wyróżnione przez Kapitułę Konkursu „Nasze Dobre Podkarpackie” w 2016 r.
Sery wytwarzają z mleka od własnych krów oraz mleka
pozyskiwanego od sprawdzonych dostawców w ramach
tzw. działalności MOL (marginalnej, lokalnej i ograniczonej). Cały proces produkcji odbywa się pod nadzorem

••
Ręcznie wytwarzane sery podpuszczkowe z firmy LEDA-SER Leszek
Jakimowicz w Wólce Krowickiej charakteryzują się wyjątkowym smakiem
i bogactwem przypraw, które nadają im specyficzny kolorystycznie wygląd.
Sery białe panierowane w są papryce (czerwień), suszonym czosnku niedźwiedzim (zieleń) oraz pieprzu cytrynowym (żółty). Sery o tradycyjnych
smakach z dodatkiem m.in. kminku, bazylii, oregano, kozieradki, czosnku,
są wyrabiane dawną metodą, a jedynym ich konserwantem jest sól do
smaku, dodawana tylko do niektórych serów. Nie ma mowy o używaniu
polepszaczy smaku czy sztucznych barwników lub konserwantów.
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Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Stalowej Woli
••
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 1, +48 15 642 50 06, +48 15 642 51 66, +48 15 642 53 57
zarzad@osmstwola.pl, sekretariat@osmstwola.pl, handel@osmstwola.pl, www.osmstwola.pl

Lasowiaków, skąd wziął swoją nazwę. Surowcem do produkcji serów twarogowych niedojrzewających jest mleko
krowie, surowe, pozyskane od krów wypasanych na łąkach województwa podkarpackiego. Ser twarogowy lasowiacki jest produktem łatwo strawnym przeznaczonym
do bezpośredniego spożycia.
Śmietana lasowiacka przygotowywana była już na
początku XX wieku. Jej nazwa pochodzi od grupy etnograficznej, tj. Lasowiaków, która zamieszkiwała tereny
dawnej Puszczy Sandomierskiej. Mleko do jej wyrobu pozyskiwane jest do dziś od krów wypasanych na terenach
województwa podkarpackiego. Dzięki odpowiedniemu
klimatowi, jaki panuje na tych terenach oraz specyficznej
roślinności, mleko pozyskiwane do wyrobu śmietany jest
bogate w wartości odżywcze. Śmietana przygotowywana
jest według starej niezmiennej receptury.
Masło lasowiackie jest produktem wyrabianym od pokoleń na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej, tj. widły Wisły i Sanu. Specyficzne gleby, roślinność, warunki
klimatyczne tych obszarów miały istotny wpływ na jakość
mleka i produktów z niego wytwarzanych. Masło lasowiackie było nazywane przez miejscową ludność „naszym
masłem”, „masłem stąd”.

Zakład Mleczarski w Stalowej Woli istnieje od 1962 r.
W 1980 r. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli powołano Okręgową Spółdzielnię Mleczarską
w Stalowej Woli. Od tego czasu Spółdzielnia przechodziła
wiele zmian. Obecnie po zmodernizowaniu i zakupieniu
nowych linii technologicznych jest znanym i cenionym
producentem wysokiej jakości wyrobów mleczarskich.
Bazę surowcową Spółdzielni stanowią dostawcy mleka
z 27 gmin z dziewięciu powiatów woj. podkarpackiego i woj.
lubelskiego. Mleko dostarcza średnio około 350 rolników,
którzy spełniają wysokie wymagania weterynaryjne i jakościowe. Spółdzielnia w 2006 r. zakończyła prace modernizacyjne i remontowe dostosowując Zakład do wymagań
stawianych przez Unię Europejską. Wdrożony został system
HACCP, którego celem jest podwyższenie standardów produkcji oraz bezpośrednio produkowanej żywności.
Zakład zarejestrował 3 wyroby na Liście Produktów
Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
w roku 2016 Ser twarogowy lasowiacki, a w roku 2017
Śmietanę lasowiacką i Masło lasowiackie.
Ser twarogowy lasowiacki wyrabiany był od początku XX wieku na terenie Kotliny Sandomierskiej,
która zamieszkiwana była dawniej przez grupę etniczną

••

Zakład Mleczarski w Stalowej Woli zarejestrował 3 wyroby na Liście
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
w roku 2016 Ser twarogowy lasowiacki, a w roku 2017 Śmietanę
lasowiacką i Masło lasowiackie.
Wyrobem flagowym zakładu są Mleczne krówki; charakteryzują
się delikatnym aromatem, którego nigdy nie ma się dosyć. Z tego
względu zyskały wielu miłośników zarówno wśród dzieci, jak i wśród
dorosłych. Produkowane są z pełnowartościowego mleka, dlatego
oprócz wyśmienitego smaku, zawierają wiele wartości odżywczych.
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Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Jasienica Rosielna
••
36-220 Jasienica Rosielna 208, +48 13 43 094 10, +48 13 43 094 11, +48 13 43 060 57
osm@osm-jasienica-rosielna.pl, www.osm-jasienica-rosielna.pl

16 kwietnia 1927 r. została zarejestrowana w sądzie
grodzkim w Sanoku „Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy
Rosielnej z ograniczoną odpowiedzialnością”. Pierwszymi
jej założycielami byli ksiądz dziekan Józef Królicki, hrabia
Stanisław Wysocki i dyrektor szkoły Henryk Kraus, którzy
wnieśli po 10 udziałów.
Budynek mleczarni został wybudowany na posiadłościach parafialnych biorąc kredyt w Banku Rolnym we
Lwowie w wysokości 5 tysięcy złotych poręczając go
swoim majątkiem.
W latach 1992-2002 zdecydowanie poprawiono warunki
produkcji i pracy poprzez wybudowanie nowej hali
produkcyjnej wraz z wodociągiem, kotłownią i oczyszczalnią ścieków. W maju 2004 r. zakład został dopuszczony
do handlu ze wszystkimi krajami Unii Europejskiej.
Produkcja odbywa się na nowoczesnych liniach produkcyjnych, a wysoką jakość produkowanych wyrobów
gwarantuje doświadczona załoga i wprowadzony od 2003 r.
system HACCP. Spółdzielnia produkuje ponad 40 asortymentów różnego rodzaju wyrobów mlecznych wg własnych
receptur jako produkty regionalne, bez konserwantów
i w opakowaniach ekologicznych: kefir z Jasienicy, serek
fromage z Jasienicy, twaróg chudy i półtłusty wiejski

z Jasienicy, twarożek wiejski, jogurty naturalne i owocowe,
maślanka owocowa, mleko spożywcze podkarpackie, śmietana pasteryzowana (12%,18% 30%), masło ekstra, osełka
i maślanka z Jasienicy. Produkty ekologiczne wytwarzane
z mleka pochodzącego z gospodarstw z certyfikatem zgodności z zasadami rolnictwa ekologicznego wyróżniają się
dużą zawartością białka, soli mineralnych i witamin A,
D, E, B i C. Zawierają bakterie kwasu mlekowego i są
produktem naturalnym.
Produkcja wyrobów w OSM Jasienica Rosielna jest
nadzorowana w celu zapewnienia konsumentom zdrowej
i bezpiecznej żywności. Wyrazem troski o klienta jest
system zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy
ISO 22000:2005.
W latach 2002-2008 została zaliczona przez dziennik
Puls Biznesu do elitarnego konkursu „Gazel Biznesu”,
grupującego najbardziej dynamicznie rozwijające się firmy
w Polsce. Wyroby z Jasienicy Rosielnej kilkakrotnie zwyciężały w konkursie Nasze Dobre Podkarpackie. Nagrody
zdobywały m.in. masło ekstra osełkowe, twaróg oraz mleko,
a ekologiczne masło ekstra zdobyło tytuł „Najpopularniejszy
Produkt Podkarpacia”. Maślanka z Jasienicy zdobyła certyfikat „Doceń polskie” i tytuł „Top Produkt”.

••
Surowcem do produkcji kefiru ekologicznego z Jasienicy (2% kubek 380 g)
jest mleko pochodzące z gospodarstw ekologicznych, pozyskiwane od
krów rasy simentalskiej. Kefir zawiera dużo białka i żywe kultury bakterii.
Ten ekologiczny produkt mleczarski jest także cennym źródłem witamin
A, D2, C oraz z grupy B1, B2. Zawiera również potrzebne dla organizmu
sole mineralne wapnia i fosforu. Kefir charakteryzuje się przyjemnym
orzeźwiającym smakiem, dlatego polecany jest zwłaszcza dzieciom i osobom starszym, a szczególnie osobom w czasie i po kuracji antybiotykowej.
Zalecany jest też dla osób stosujących dietę odchudzającą.
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Rodzinne Gospodarstwo Ekologiczne
„FIGA” s.c. Waldemar i Tomasz Maziejuk
••
38-454 Tylawa, Mszana 44/2
+48 530 245 309, info@serykozie.pl, www.serykozie.pl

Mszana to dawna łemkowska wieś założona w XV
wieku na prawie wołoskim. Leży ona na granicy Beskidu
Niskiego i Bieszczadów, w tzw. Przełęczy Dukielskiej –
najniżej położonego terenu polskich Beskidów. Gospodarstwo rolne o powierzchni 130 ha zajmuje bardzo
korzystne rozłogi doliny Mszanki. Większość jego terenów
to łąki, służące jako pastwiska dla zwierząt, w tym około
300 kóz (na zewnątrz spędzają ponad 12 godzin dziennie).
Tereny wypasów to zarazem jedno z najczystszych przyrodniczo miejsc w Polsce, dzięki temu mleko pochodzące
od kóz jest aromatyczne i pełne wartości odżywczych. Te
walory powodują, że „Figa” posiada certyfikat gospodarstwa ekologicznego nieustannie od 2002 r.
Waldemar Maziejuk – rolnik z wykształcenia i zamiłowania – założyciel gospodarstwa, ekologiczne metody
uprawy wprowadzał już w latach 90. ubiegłego wieku.
Samą hodowlą kóz zajął się już w 2000 r. Tomasz – jego
najstarszy syn – rolnik z wykształcenia i współzałożyciel
gospodarstwa, odpowiada za chów zwierząt. Wawrzyniec, najmłodszy syn, to urodzony handlowiec, odpowiedzialny za reklamę, marketing i sprzedaż. Aktywnie bierze
udział w budowaniu świadomości konsumentów na temat
żywności ekologicznej w regionie, w Polsce oraz za granicą.

Specjalnością tej rodzinnej, dwupokoleniowej dziś
firmy, jest wyrób serów kozich metodą tradycyjną; w przypadku niektórych receptury sięgają ponad 500 lat! Mleko
kozie, zgodnie ze starą metodą, nie zostaje poddane procesowi pasteryzacji. Dzięki temu produkty (sery wołoskie
naturalny i wędzony, sery farmerskie, bundz, bryndza,
twarożki i inne) charakteryzują się oryginalnym mlecznym
smakiem. Sery kozie wyrabiane są ręcznie, metodą tradycyjną, a część z nich podlega także procesowi naturalnego
wędzenia. Szczególne uznanie zdobyły sery kozie farmerskie podpuszczkowe o różnych smakach: naturalnym,
z kozieradką, z pieprzem, z cząbrem i z jałowcem. Nowością jest także masło kozie wyprodukowane z niepasteryzowanej śmietany oraz surowe mleko kozie żywe. Smak
tego ostatniego, w zależności od sezonu, zmienia się.
Zalet wyrobów z mleka koziego jest wiele: nie alergizuje, jest łatwo strawne i przyswajalne, obniża poziom
cholesterolu. Wszystkie produkty z gospodarstwa posiadają certyfikat rolnictwa ekologicznego BIO, a 10 z nich
zostało wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

••
Tradycyjna bryndza kozia – wyrób tradycyjny – została
w 2005 r. wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych. To najbardziej
tradycyjny ser znany od wieków w obszarach podgórskich. Mocny,
wyrazisty smak zadowoli nawet wybrednego smakosza. Świetna do
przystawek, wspaniale komponuje się smakowo z pieczywem pełnoziarnistym czy orkiszowym i co ciekawe – z gruszkami. Dostępna
w słoiczkach lub na wagę. Wyrób ten zdobył nagrodę „Perła 2014”
w ramach ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo –
Smaki Regionów”.
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Przetwórstwo warzywno-owocowe

Arboretum i Zakład Fizjografii
w Bolestraszycach
••
37-722 Wyszatyce, Bolestraszyce 130
+48 16 671 64 25, arboretum@poczta.onet.pl, bolestraszyce.com.pl

z Europy. Arboretum nawiązuje do starych tradycji Małopolski Wschodniej bogatej w stare ogrody derenia jadalnego.
Gatunek ten rośnie w Europie głównie w lasach dębowych
i grabowych, zaroślach oraz dolinach rzek na glebach wapiennych. Dereń jadalny zwykle występuje w formie wysokiego
i szerokiego krzewu. Stare okazy były prowadzone w formie niskopiennych drzew do ok. 10 m wysokości. Kwiaty
derenia są żółte, drobne, zebrane w niewielkie kwiatostany,
rozwijają się bardzo wcześnie – w marcu lub kwietniu na
bezlistnych gałązkach. Owoce derenia jadalnego dojrzewają na początku sierpnia do października. Są elipsoidalne,
błyszczące, najczęściej czerwone lub czerwonowiśniowe,
niektóre odmiany mają kształt gruszkowy, kulisty koloru
białego lub żółtego.
Dla celów szkoleniowych i edukacyjnych oraz na
wystawy i imprezy plenerowe pracownicy Arboretum
przygotowują następujące produkty: podkarpacki dereń
kiszony, bolestraszycka galaretka dereniowa, bolestraszycki kompot dereniowy, dżem dereniowy oraz pesto
z derenia jadalnego i czosnku niedźwiedziego. Ponadto
dereń występuje w różnych produktach mieszanych, co
związane jest z prowadzeniem przez Arboretum kolekcji
starych odmian jabłoni i gruszy.

Arboretum Bolestraszyce zostało założone przez prof. Jerzego Pióreckiego w 1975 r., pierwotnie na terenie historycznego założenia dworsko-ogrodowego, w którym w połowie
XIX w. mieszkał i tworzył znakomity malarz Piotr Michałowski. Obecnie zajmuje ono powierzchnię 311,27 ha (Bolestraszyce – 28,98 ha; Cisowa – 282,29 ha). Arboretum jest
w tej części kraju obiektem o znaczeniu nie tylko przyrodniczym, ale i kulturowym, dydaktycznym i naukowym. To
jedyna tego typu placówka w województwie podkarpackim.
Szczególną troską otacza się gatunki wpisane na krajową czerwoną listę roślin rzadkich, zagrożonych i ginących oraz historyczną kolekcję gatunków i odmian drzew
owocowych, zwłaszcza jabłoni, gruszy i derenia. Tych
ostatnich rośnie tu aktualnie 650 drzew i krzewów dereniowych. Wśród nich wyróżniają się dwa stuletnie derenie
corocznie obficie owocujące, albowiem panują tu bardzo
dobre dla ich uprawy warunki glebowo‑klimatyczne. Na
terenie Arboretum w Cisowej rośnie dodatkowo ok. 2000
krzewów dereniowych.
Każdego roku w Bolestraszycach organizowany jest
we wrześniu Międzynarodowy Festiwal Derenia, podczas którego udostępniane są zwiedzającym kolekcje pomologiczne (w tym ok. 80 odmian derenia pochodzących

••
Owoce derenia kiszono w beczkach jak ogórki. Owoce musiały być koloru
zielonego do bladoróżowego, co oznacza, że były już wyrośnięte, ale
jeszcze niedojrzałe. Owoce te zalewało się w beczce osoloną wodą. Kiedy
ukisły, odcedzało się je i zalewało oliwą z ziołami. We dworze kiszony
dereń dodawano do sosów, które przyrządzano do pieczonego mięsa i podawano na pańskie stoły. Tradycje produkcji tych „polskich oliwek” znano
i kultywowano w kuchni dworskiej szczególnie na terenie Małopolski
Wschodniej i Kresów Wschodnich. 26 lutego 2008 r. Arboretum i Zakład
Fizjografii w Bolestraszycach wpisało derenia kiszonego podkarpackiego
na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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ART-Kros Studio Jaromir Brański
••
38-404 Krosno, Potok 109A
+48 666 650 700, biuro@artkros.pl, www.suszonysmak.artkros.pl

Swoje doświadczenie biznesowe Jaromir Brański
zaczynał nietypowo, jak dla obecnie prowadzonej działalności – inżynier informatyk założył w 2008 r. firmę
w sektorze informatyki i reklamy. Gdy w 2012 r. do
sprzedawanych gadżetów reklamowych dołożył wyroby
z poroży jelenia karpackiego, zauważył olbrzymie zainteresowanie i zapotrzebowanie na produkty regionalne.
Analizując dziedzictwo kulturowe województwa podkarpackiego doszedł do wniosku, że tak historycznie związany z regionem wyrób, jakim są „owoce na sucho”
odszedł praktycznie w zapomnienie. Dawniej suszenie
było jednym z najpopularniejszych sposobów konserwowania żywności, dlatego też opracowano specjalną technikę przygotowania i suszenia owoców z cukrem, które
wykorzystywano jako naturalne bakalie.
W ramach dywersyfikacji firma poszerzyła więc swoją
działalność o produkty regionalne, w tym związane
z suszem płodów runa leśnego oraz owoców na sucho.
Autorskim pomysłem Jaromira Brańskiego jest wykorzystanie w procesie produkcji suszu ekologicznej energii
słonecznej powstającej w ogniwach fotowoltaicznych.
Głównym miejscem pozyskiwania surowców do
produkcji suszu są czyste ekologicznie tereny woje-

wództwa podkarpackiego. W sprzedaży dostępne są
suszone owoce (jabłka, pigwa, śliwka, czereśnia), suszone
płody runa leśnego (dzika róża, jarzębina, śliwa, tarnina,
głóg, poziomki, jeżyny i borówki).
W 2014 r. uzyskał certyfikat klasyfikatora grzybów (nr
uprawnień 2755), który pozwala mu przyjąć do skupu
grzyby bezpośrednio od zbieraczy i ich atestowanie.
Dzięki temu można u niego kupić suszone: borowiki szlachetne, kozaki, podgrzybki i lejkowca dętego (gatunek
grzybów z rodziny pieprznikowatych).
Ważnym dla niego partnerem biznesowym jest firma
jego żony Marty „Tradycyjny Smak Natury”, zajmująca się konfekcjonowaniem podkarpackich miodów
oraz miodoziołami. Razem z nią przygotowuje kolejny
produkt – suszony miód, bo technologię na suszenie
płatków kwiatów ma już opracowaną.
W 2014 r. firma złożyła w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego wniosek na wpisanie na
Listę Produktów Tradycyjnych wyrobu o nazwie „owoce
na sucho”. Firma uzyskała w 2015 r. certyfikat AgroBioTest na pięć ekologicznych produktów: EKO suszone
jabłuszko, EKO suszone wisienki, EKO gruszki na sucho,
EKO jabłko na sucho, EKO pigwa na sucho.

••
„Bakalie XVIII wieku” – produkt regionalny – to nowość
niespotykana dotąd na rynku. Są to suszone owoce w cukrze
(niekandyzowane), sporządzane według tradycyjnej receptury. To
aromatyczne, mięsiste, grubo krojone plastry owoców bez pestek,
otulone cukrową pierzynką, ulubione przez dzieci, a ze względu na
walory odżywcze i wartość energetyczną – polecane także dla rekonwalescentów. Receptura została zaczerpnięta z książki wydanej
w 1880 r. i opisującej przepisy kuchni kresowej.
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P.P.H.U. „AWB” Alina Becla
••
37-123 Handzlówka 3a
+48 17 22 64 238, awb@becla.pl, www.becla.pl

Rodzinna firma Aliny i Wacława Beclów założona
została w 1993 r. w Handzlówce, wsi leżącej na skraju –
Hyżneńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W 1997 r. powstała w gospodarstwie suszarnia,
a kilka lat później uruchomiono zakład przetwórczy produkujący susze owocowe, warzywne i ziołowe oraz wyroby
gotowe konfekcjonowane w postaci herbatek smakowych owocowych, owocowo-ziołowych i mieszanek. Od
początku suszą metodą tradycyjną (gorącym powietrzem),
zachowując maksimum walorów produktu. W 2008 r.
uzyskali certyfikat na produkcję ekologiczną. W zakładzie
stosowany jest system bezpieczeństwa żywności HACCP
oraz system identyfikacji produktu.
Od lat sięgają po surowce z własnego gospodarstwa
oraz od rolników z Podkarpackiego, a gdy jest z tym
problem – także z jego okolic.
– W naszym województwie jest blisko 800 gatunków
roślin, które mogą mieć zastosowanie jako surowce zielarskie – stwierdza Alina Becla. – Niestety wśród rolników
z naszego regionu nie widzę, jak do tej pory, większego
zainteresowania uprawą tych roślin i pozyskiwania
surowców ze stanu naturalnego. A pozwoliłoby to na
gromadzenie niezbędnych elementów składowych do

naszych wyrobów, bazując wyłącznie na podkarpackim,
czystym środowisku.
Z warzyw, owoców i ziół powstają naturalne herbatki
owocowe, mieszanki ziołowe, suszone warzywa i owoce.
Uzyskany certyfikat PL-EKO-01-5971 na produkcję
ekologiczną i obrót, daje gwarancję „czystości” produkcji
– od nasionka po gotowy wyrób na półce sklepowej. Ich
wyroby nie zawierają żadnych sztucznych aromatów
i dodatków. Nie są również poddawane kandyzowaniu,
żadnym zabiegom konserwującym i sterylizacyjnym:
chemicznym, radiacyjnym, mikrofalowym.
Obecnie w ofercie posiadają ponad 80 produktów,
w tym 24 produkty BIO, sześć rodzajów herbat owocowo-ziołowych oraz kilka mieszanek warzywnych. Można
je kupić bezpośrednio, korzystając z ich internetowego
sklepu firmowego (sklep.becla.pl). A także „polować”
na nowości, jaką są np. naturalne płatki zbożowe
z owocami – mieszanka śniadaniowa, niesiarkowane i bez
konserwantów.
Przedsiębiorstwo „AWB” Alina Becla jest laureatem
nagrody „Polski Producent Żywności 2006” za produkt
„Suszone jabłko z cynamonem”. Ich „Suszona śliwka
węgierka” uzyskała Perłę 2011 jako nagrodę za najlepszy
polski regionalny produkt żywnościowy.

••
Suszone jabłko – produkt regionalny – przepyszne, chrupiące chipsy to dietetyczny środek spożywczy do pogryzania,
a zawarty w nich błonnik wpływa korzystnie na trawienie. Jabłka
przeciwdziałają miażdżycy, ułatwiają usuwanie cholesterolu
z organizmu. Uszczelniają i uelastyczniają naczynia krwionośne. Wspomagają leczenie anemii. Wapń i krzem znajdujące się
w skórce jabłka pozytywnie wpływają na stan włosów. Oczyszczają organizm, regulują florę bakteryjną jelit, zapobiegają
zaparciu, zmniejszają wchłanianie cholesterolu.
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Gospodarstwo Rolne
Ryś Podkarpacki
••
37-700 Przemyśl, ul. Malawskiego 25/10
+48 602 585 939, kontakt@ryspodkarpacki.pl, www.facebook.com/ryspodkarpacki/

znaczenie w okulistyce – w leczeniu zaburzeń mikrokrążenia w obrębie gałki ocznej, poprawiają ostrość widzenia
o zmroku i nocą.
Dojrzałe i czerwone, a także zielone, ale w pełni
wyrośnięte owoce derenia można przerabiać na wiele
różnych produktów. Dżem dereniowy wytwarzany jest
ręcznie, domowym sposobem w Gospodarstwie Rolnym Ryś Podkarpacki.
– Dereń to przyszłość. Sądząc po tym, jakim hitem są
w naszym regionie w ostatnich miesiącach produkty zawierające te owoce, jestem przekonany, że wkrótce ta moda
rozprzestrzeni się także na inne województwa – mówi Remigiusz Rybienik.
Od samego początku dokładają wszelkich starań, aby ich
rośliny otoczone były naturalną pielęgnacją, której potwierdzeniem jest certyfikat ekologiczny COBICO.
Produkowany tu rzemieślniczo dżem dereniowy zawiera cenne witaminy występujące w owocach tego gatunku, pozyskiwanych od lokalnych – z rejonu Przemyśla
- producentów. Dżem sporządzony jest z 57 g owoców na
100 g produktu. Jego składniki to dereń (35%), woda, cukier i naturalna pektyna – substancja zagęszczająca. Termin ważności dżemu to 12 miesięcy.

Gospodarstwo zostało założone w 1997 r. Położone jest
w Polskich Karpatach Wschodnich (Park Krajobrazowy
Pogórza Przemyskiego i Natura 2000). Od lat domeną
gospodarstwa są ekologiczne owoce derenia. Pierwsze nasadzenia pochodzą głównie z Małopolski Wschodniej, ze
zbioru prof. Jerzego Pióreckiego - założyciela Arboretum
w Bolestraszycach.
Polski dereń to prawdziwy „superowoc”. Jego owoce
są bogatym źródłem związków biologicznie aktywnych.
Zawierają dużo witaminy C oraz związki polifenolowe (flawonoidy) o właściwościach przeciwutleniających, a także
rzadko występujące w innych popularnych owocach –
związki irydoidowe np. kwas loganowy, o właściwościach
przeciwzapalnych. Wśród związków fenolowych w owocach
derenia są antocyjany, flawonole, kemferol, kwercetyna i ich
glikozydy oraz kwasy fenolowe. Wymienione związki wykazują m.in. silne właściwości przeciwrodnikowe. Zawarte
w dereniu barwniki antocyjanowe wzmacniają ścianki naczyń krwionośnych i według najnowszych badań powodują
wzrost wydzielania insuliny. Surowce zawierające antocyjany zalecane są w diecie ludzi żyjących w skażonym środowisku, gdyż związki te działają odtruwając w przypadku
zatruć metalami ciężkimi. Antocyjany mają również duże

••
Dereń to nie tylko składnik deserów. Przeciwnie, jest kwaskowaty, dlatego
tradycyjnie wykorzystywano go jako składnik kiszonek, a kiszony dereń
nazywany był polską oliwką, bo do złudzenia przypominał ten popularny
śródziemnomorski owoc. W gospodarstwie można kupić słoiczki z Kiszonym Dereniem Ziemi Przemyskiej. W sezonie na chętnych czekają surowe
owoce derenia, jak i nowość: słoiczki z Czosnkiem Niedźwiedzim Ziemi
Przemyskiej czyli pesto z grubo siekanego czosnku niedźwiedziego, orzechów nerkowca, solą, zalane oliwą z oliwek extra vergine. Produkowane są
dwie wersje – z serem grana padano oraz wegańska.
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Owocowe Smaki sp. z o.o.
••
36-071 Trzciana 1
+48 17 8528412, +48 694 969 329, biuro@owocowesmaki.pl, www.owocowesmaki.pl

Produkty te (również pod markami własnymi)
dostępne są w ponad 1000 sklepach z ekologiczną żywnością, marketach gourmet na terenie kraju, jak i w dużych
opakowaniach dla przemysłu spożywczego. Można je
zamówić także w sklepach internetowych. Dodatkowo
firma w swojej ofercie posiada suszone owoce i warzywa
(np. ekologiczne chipsy jabłkowe), jak i w różnym stopniu
rozdrobnienia, przeznaczone głównie jako półprodukt dla
branży spożywczej.
Częścią działalności spółki jest sadownictwo. Wieloletnie doświadczenie współwłaścicieli w prowadzeniu
ekologicznych sadów i plantacji owoców pozwoliło na
odpowiedni dobór ich odmian, dających niepowtarzalny
smak produktów. Surowce do produkcji nabywane są
przede wszystkim lokalnie, a także od gospodarstw ekologicznych zlokalizowanych głównie na terenie płd.-wsch.
i środkowej Polski. Oznacza to, że cały proces produkcji,
od rolnika do zamknięcia butelki soku, podlega rygorystycznej kontroli Unii Europejskiej.
Firma bierze udział w licznych targach, wystawach i kiermaszach żywności ekologicznej w kraju i za
granicą. Angażuje się także w rozwój edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, wspierając Program „Zdrowo
jem – zdrowo żyję”.

Spółka zajmuje się produkcją tłoczonych, ekologicznych soków z owoców i warzyw, a także produkcją
ekologicznych chipsów jabłkowych. Powstała na bazie
rodzinnych gospodarstw ekologicznych współwłaścicieli. Antoni Tudryn w 2004 r. rozpoczął tłoczenie soków
w przydomowej tłoczni w Jelnej pod marką „Owocowe
Smaki”, natomiast Zygmunt Radek oraz Mateusz Radek
zajmowali się suszeniem głównie jabłek na chipsy we wsi
Trzciana k. Rzeszowa.
Tu też obecnie znajduje się siedziba firmy i zakład
produkcyjny, a jej oferta powiększyła się o ekologiczne
soki jabłkowe w połączeniu z marchwią, buraczkiem
czerwonym, soki porzeczkowe, malinowe, aroniowe,
syropy i lemoniady owocowe oraz barszczyk czerwony.
Tłoczenie soku odbywa się za pomocą nowoczesnej linii
produkcyjnej pozwalającej otrzymać soki najwyższej
jakości. Są to soki NFC, co oznacza, że nie są wytwarzane
z koncentratu. Ich walory potwierdza Certyfikat Producenta Ekologicznego wydany przez Jednostkę Certyfikującą Ekogwarancja PTRE. Sprzedawane są w szklanych
butelkach różnej pojemności oraz w trzylitrowych kartonach z kranikiem typu bag-in-box. Część z nich tworzy
odrębną linię soków delikatnie słodzonych ekologicznym
cukrem trzcinowym.

••
Biolemoniada Ekoorzeźwienie – produkt ekologiczny. Pełnowartościowe lemoniady powstałe wyłącznie z ekologicznych owoców, słodzone
również ekologicznym cukrem trzcinowym, zawierają ekologiczny sok
z cytryny. Orzeźwiające, pożądane szczególnie w okresie upałów lemoniady,
posiadają wygodne zamknięcie typu Twist off.
W lemoniadzie agrestowej znajdziemy sok jabłkowy (20%) i sok agrestowy
(14%). W malinowo-agrestowej sok jabłkowy (20%), sok agrestowy (12%) i sok
z malin (7%). A w agrestowo-porzeczkowej sok jabłkowy (20%), sok agrestowy
(10%) i sok z czarnej porzeczki (11,5%).
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Przedsiębiorstwo Nasienne
„Centrala Nasienna” sp. z o.o.
••
38-500 Sanok, ul. Okulickiego 21
+48 13 46 313 78, faks +48 13 46 329 47, biuro@cnsanok.pl, www.cnsanok.pl

Głównym zakresem działalności przedsiębiorstwa
– istniejącego na rynku nasiennym od ponad 40 lat –
jest produkcja pasz sypkich i granulowanych dla trzody
chlewnej, drobiu, bydła i innych gatunków zwierząt,
a także sprzedaż materiału siewnego oraz dodatków paszowych. W 2000 r. podjęto decyzję o poszerzeniu zakresu
wytwórczości i uruchomiono przerób rzepaku, a od 2008 r.
również siemienia lnianego.
Od 2009 r. rozpoczęto produkcję olejów wysokiej
jakości metodą tłoczenia na zimno, pozyskując zdrowe
ziarno z czystych ekologicznie terenów, kupowane
w ramach umów kontraktacyjnych – w większości
przypadków – z podkarpackimi rolnikami. Centrala
Nasienna działa w oparciu o zasady Dobrej Praktyki
Produkcyjnej i Higienicznej, posiada wdrożony system
kontroli jakości HACCP.
Zakład tłoczy oleje: rzepakowy, słonecznikowy,
konopny i lniany. Może w nich wytrącić się naturalny
osad, lecz nie zmienia to ich właściwości. Chronią one
organizm przed wolnymi rodnikami, dzięki czemu opóźniane zostają procesy starzenia się. Są również bogate
w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które obniżają

poziom tzw. „złego” cholesterolu (LDL), przeciwdziałają
chorobom serca i układu krążenia, wpływają korzystnie
na przemianę materii, są polecane rekonwalescentom.
Nadają się zarówno do smażenia (rzepakowy, słonecznikowy), jak i do spożywania na zimno (konopny, lniany).
Olej rzepakowy produkowany jest z uszlachetnionych
odmian rzepaku. Stanowi skarbnicę witaminy rozpuszczalnych w tłuszczach (witamina A, D3, E, K), zawiera
ok. 29% wielonasyconych kwasów tłuszczowych - kwasu
linolowego (ok 20% ) oraz kwasu linolenowego (ok 9%).
Ponadto składa się w dużej mierze z jednonasyconych
kwasów tłuszczowych.
Z kolei olej lniany zawiera w swoim składzie bardzo
dużą zawartość kwasów tłuszczowych z grupy omega-3,
które stanowią budulec dla komórek ciała, przeciwdziałają
powstawaniu komórek rakowych, regulują prace systemu
odpornościowego, układu krążenia, wspierają redukcję
tkanki tłuszczowej, obniżają również zbyt wysoki poziom
cholesterolu. Olej ten wpływa również korzystnie na
poprawę wyglądu włosów, paznokci i skóry.
W listopadzie 2015 r. sanocki olej rzepakowy i sanocki
olej lniany zostały odznaczone certyfikatem wyrobów
regionalnych „Made in Karpaty”.

••
Metoda tłoczenia na zimno jest najstarszą naturalną metodą
pozyskiwania oleju. Polega ona na wyciskaniu oleju przy użyciu pras ślimakowych, bez filtrowania, ekstrakcji i rafinacji. Temperatura procesu nie przekracza 50 stopni Celsjusza, dzięki czemu składniki oleju zachowują swoje
naturalne struktury i właściwości. Metoda ta zaliczana jest do ekologicznych, gdyż do jej przeprowadzenia nie są wykorzystywane rozpuszczalniki
organiczne. Olej tak pozyskany zachowuje wartości odżywcze, zapachowe
i smakowe oraz naturalną barwę. Może w nim wytrącić się naturalny osad,
lecz nie zmienia to jego cech.
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F.H.U.P. RAVIX s.c.
Barbara Dygdoń, Paweł Dygdoń
••
39-200 Dębica, ul. Głowackiego 19
+48 533 993 460, biuro@ravix.pl, www.barszczbialy.pl

picia na surowo, ze względu na cenne dla zdrowia składniki
odżywcze. Żurek z Wolicy to tradycyjny zakwas odznaczający się jasną, owsianą barwą oraz naturalną mętnością. Pikantnie kwaśny smak z czosnkową nutą nadają mu wysokiej
jakości płatki owsiane, otręby oraz świeży czosnek. Zupa
przygotowana na jego bazie jest lekka i pożywna. Barszcz
biały z Wolicy przypomina żurek konsystencją, zapachem
i kolorem, jednak jego smak jest delikatniejszy, dzięki użytej do kwaszenia mące pszennej, powstającej z ekologicznie
uprawianych ziaren. Docelowo firma Ravix planuje przywrócić produkcję żurku z przyprawami, już kiedyś prze nich
wytwarzanego. W procesie kiszenia do klasycznego zestawu
składników na żurek dodawali ziele angielskie i liść laurowy.
Dzięki temu zakwas miał charakterystyczny zapach i smak.
Właściciele dostrzegają systematyczny wzrost popytu na ich
wyroby, podkreślając coraz bardziej świadomy wybór konsumenta szukającego na rynku gotowych produktów wysokiej
jakości. Wiedzą też, że powoli zbliżają się do granicy możliwości produkcyjnych, nie chcą jednak jej przekroczyć, albowiem za nią jest już wyrób przemysłowy zakwaszany octem.
Tak jak nie zrezygnują z opakowań szklanych na zakwas dla
klienta indywidualnego, chociaż plastikowe pojemniki są
tańsze i lżejsze.

Od 2010 r. sprzedawali żurki w regionie, ale nie swoje,
innych producentów. W 2016 r. podjęli decyzję, że najlepsze jest własne i rozpoczęli wytwarzanie naturalnych zup
bez konserwantów: żurku, barszczu białego i czerwonego
w szklanych butelkach, już jako firma Ravix. Zupy sygnowane są miejscem pochodzenia „z Wolicy”, przysiółku
miasta Dębica. Od początku wytwarzane są metodą tradycyjną, kiszą się 2-3 dni w 160-litrowych beczkach atestowanych, przeznaczonych do produkcji spożywczej. Jest ich 21
i wszystkie są już zajęte. Barszcze i żurki są tworzone według
własnych receptur, a półprodukty do ich powstania skupowane są od podkarpackich rolników i w lokalnych zakładach.
Zakwasy charakteryzują się niepowtarzalnym smakiem,
barwą oraz gęstością, przydatne są do spożycia w terminie
60-90 dni. Dzięki własnej sieci logistycznej firma Ravix zapewnia ciągłość dostaw. Półlitrowe butelki sprzedawane są
na terenie całej Polski, trafiają do hurtowni i sklepów spożywczych. Te w większych, 5-litrowych butlach odbierają
kucharze restauracji, punktów gastronomicznych oraz hotele
prowadzące catering. Barszcz Czerwony z Wolicy to domowy
zakwas o rubinowej barwie robiony ze świeżych buraków.
Zdecydowanie kwaśny oraz pikantny smak czyni go bardzo
smaczną podstawą tradycyjnej zupy. Polecany również do

••
Nowością jest Żurek z Wolicy grzybowy, także autorskiej receptury, bez
konserwantów, naturalnie kiszony. Żurek to kolejna, zaraz po barszczu
z uszkami i grzybowej z łazankami zupa, która pojawia się na wigilijnych
stołach. W jego składzie jest tylko woda, mąka żytnia, płatki owsiane, otręby
pszenne, świeży czosnek i suszone grzyby. Przepis na jego przygotowanie:
do półtora litra wrzącego wywaru np. grzybowego, ale może być także
i z mięsa, wlać pół litra zakwasu i gotować przez 2 minuty. Doprawić do
smaku, można również dodać słodkiej śmietany. Podawać z kiełbasą, jajkiem
lub ziemniakami. Termin przydatności do spożycia zakwasu to 60 dni.
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Sadowniczo-Szkółkarski
Zakład Doświadczalny sp. z o.o.
••
37-122 Albigowa 300, +48 17 225 30 70, faks +48 17 226 71 07
sady@albigowa.com.pl, www.albigowa.com.pl

Wieś Albigowa k. Łańcuta: w czasach przedwojennych
była tu stadnina koni, która należała do Ordynacji Potockich, gdzie od lat prowadzona była hodowla tych zwierząt.
Obecnie jest to własność prywatna, ale poprzez prowadzoną tu działalność gospodarczą: produkcję wyśmienitego soku jabłkowego, sprzedaż owoców, a także krzewów
i drzewek owocowych czy możliwość organizacji wesel
w przebudowanych dawnych stajniach na klimatyczną
salę biesiadną można zajrzeć i popatrzeć. Do oglądania
jest dużo, np. rządcówka z 1927 r. z salami na poziomie
muzealnego wyposażenia, prywatne muzeum powozów
z kilkudziesięcioma zabytkami z XIX i XX wieku,
pojazdy wojskowe z I połowy XX wieku oraz wojskowa
kuchnia polowa na chodzie czy unikalne stado dzikoświń.
Gospodarstwo znane jest z produkcji 100% soku jabłkowego, naturalnie mętnego, bez dodatku cukru, wody oraz
konserwantów. Dostępny jest on w opakowaniach o pojemności 3 i 5 litrów z innowacyjnym systemem dozującym.
Dzięki temu rozwiązaniu sok można przechowywać po
otwarciu aż 7 dni, niekoniecznie w lodówce.
Obecnie majątek liczy 207 ha ziemi, z czego sady jabłoniowe zajmują powierzchnię 30 ha, sady wiśniowe 40 ha,

sady gruszowe 6 ha, szkółki i mateczniki 10 ha, plantacje:
porzeczki czarnej 30 ha, aronii 45 ha, śliwy 1 ha, dereń
jadalny 4 ha, łąki i pastwiska 11 ha, zabudowania, drogi
i place 10 ha, pozostałe grunty użytkowane są rolniczo.
Warunki klimatyczne panujące na tym terenie spowodowały, że w sadach i ogrodach bardzo dobrze rozwijała
się uprawa derenia jadalnego. Albigowa jeszcze przed
II wojną światową słynęła także z produkcji nalewek
i likierów. Z kolei plantacja aronii to rodzimej selekcji
genotyp pod nazwą Albigowianka. Produkcja szkółkarska drzew i krzewów owocowych prowadzona jest na
potrzeby własne, jak również na sprzedaż dla sadowników
i działkowców. W procesie produkcji sadowniczej i szkółkarskiej gospodarstwo stosuje najnowsze technologie
w znacznym stopniu poprawiające wydajność, jak i jakość
uzyskiwanej produkcji. Zakład dysponuje także dużą
bazą przechowalniczą na owoce i materiał szkółkarski.
Zmodernizowana chłodnia na owoce zdolna jest pomieścić 800 ton jabłek, które są przechowywane w kontrolowanej atmosferze w systemie ULO, zapewnia to bardzo
dobrą jakość owoców po okresie przechowania.

••
DERENIÓWKA BASK – popularna nalewka z derenia, swoją nazwę
wzięła od imienia najsłynniejszego ogiera czystej krwi arabskiej, który
urodził się w Albigowej w 1956 r.
Uprawa derenia ma tu tradycje jeszcze XIX-wieczne, pierwsze derenie
bowiem zostały zasadzone w okolicach plebanii, gdzie z dojrzałych owoców wytwarzano powidła i właśnie nalewkę. Przepis na nią przekazywany
był ustnie z pokolenia na pokolenie. Starsi wspominają długie tradycje
dereniówki na folwarku w Albigowej i powszechnie szanowanego rządcę
Orłosia, który podpowiadał, jak właściwie należy wyrabiać nalewkę.
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Stowarzyszenie „Pro Carpathia”
••
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1, +48 17 852 85 26
info@procarpathia.pl www.procarpathia.pl, sklep@podkarpackiesmaki.pl, www.sklep.podkarpackiesmaki.pl

sposobem. Zawiera cenne witaminy występujące w owocach tego gatunku, pozyskiwanych od lokalnych producentów z rejonu Przemyśla. Dżem sporządzony jest z 57
g owoców na 100 g produktu. Jego składniki to dereń
(35%), woda, cukier i naturalna pektyna – substancja zagęszczająca. Termin jego ważności to 12 miesięcy.
We wrześniu 2017 r. powstał nowy produkt Stowarzyszenia: konfitura z derenia i czarnej jagody - kolejna nowość z linii dereniowych produktów Podkarpackie Smaki,
ale teraz w innej odsłonie, bo z czarną jagodą. Produkt
sporządzony jest z 60 g owoców na 100 g produktu. Jego
składniki to dereń (50%), cukier oraz czarna jagoda (14 %).
Termin ważności 12 miesięcy.
Na początku listopada 2017 r. podczas X Forum Rynku
Spożywczego i Handlu w Warszawie przyznano nagrody
zwycięzcom krajowego plebiscytu „Certyfikat Dobry Produkt 2017”. Wśród laureatów znalazła się także konfitura
z derenia i czarnej jagody, która zajęła 3. miejsce wśród 160
produktów biorących udział w plebiscycie.
Wszystkie wyroby z dereniem są dostępne sklepie internetowym www.sklep.podkarpackiesmaki.pl, a także w siedzibie Stowarzyszenia w Rzeszowie, ul. Rynek 16 II piętro.

Na początku 2017 r. Stowarzyszenie, od lat zajmujące się
promocją tradycyjnej żywności podkarpackiej, zaproponowało, aby owoc derenia uznać za symbol kresowej tradycji
naszego regionu. Dereń nie jest w Polsce rośliną nową, bo
pierwsze krzewy pojawiły się w naszym kraju już w średniowieczu, ale obecnie wciąż mało popularną. Rośnie głównie
w Podkarpackiem, a w innych regionach kraju jest dostępny
sporadycznie i jego zdobycie wymaga nieco zachodu.
Dereń to prawdziwy „super owoc”: jest źródłem antyoksydantów (działa antynowotworowo), minerałów oraz
witaminy C. Poza tym owoce derenia zawierają wiele mikroelementów, m.in. sód, potas oraz witaminę C. Wspomagają
m.in. leczenie chorób nerek czy zaburzenia jelitowe.
W Stowarzyszeniu przygotowana została linia produktów spożywczych z dereniem. Na wiosnę 2017
r. na rynek trafiły dwie wyrabiane ręcznie czekolady
(mleczna i gorzka) z dodatkiem suszonych owoców derenia. Następny w kolejności był dżem dereniowy, który
w konkursie na „Najlepszy produkt tradycyjny 2017” zorganizowanym podczas XI Targów Żywności Tradycyjnej Festiwal Podkarpackich Smaków w Górnie - uzyskał
wyróżnienie. Dżem wytworzony jest ręcznie, domowym
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