Przetwórstwo warzywno-owocowe

Stowarzyszenie Producentów Fasoli Tycznej
„Piękny Jaś” we Wrzawach
••
39-432 Gorzyce, Wiejski Dom Kultury we Wrzawach 485
+48 512 171 470, spft.wrzawy@op.pl, www.fasola-wrzawska.prv.pl

zgodną z certyfikatem. Od 13 stycznia 2012 r. Chronioną Nazwą Pochodzenia „fasola wrzawska” mogą być
określane wyłącznie suche nasiona fasoli wielokwiatowej tycznej pochodzące z upraw na ściśle określonym
obszarze powiatu tarnobrzeskiego (miejscowości Wrzawy,
Gorczyce, Motycze Poduchowne, Trześń, Zalesie
Gorzyckie w gminie Gorzyce) oraz powiatu stalowowolskiego (miejscowości Skowierzyn, Zaleszany, Majdan
Zbydniowski, Motycze Szlacheckie w gminie Zaleszany
oraz miejscowości Dąbrówka Pniowska, Pniów, Nowiny,
Witkowice, Chwałowice, Antoniów i Orzechów w gminie
Radomyśl nad Sanem).
Jednak korzystne warunki naturalne to oczywiście nie wszystko: ważna jest także wiedza i doświadczenie uprawiających fasolę rolników, zachowanie zasad
tyczenia i ręczny zbiór nasion – sukcesywnie, w miarę ich
dojrzewania.
Jak istotną rolę odgrywa fasola w życiu mieszkańców
Wrzaw i całego obszaru przy ujściu rzek, świadczy choćby
fakt, że co roku, w drugą lub trzecią niedzielę sierpnia
(czyli w okolicach Matki Boskiej Zielnej) organizują oni
fasolowe święto, pod stałą już nazwą „W widłach Wisły
i Sanu”. Jest to doskonała okazja, by spróbować wielu
przepysznych dań z tej niezwykłej odmiany fasoli.

Fasola wrzawska – czyli fasola tyczna „Piękny Jaś”
– zaliczana do fasoli wielokwiatowej (Phaseolus multiflorus), uprawiana jest w północnej części Kotliny Sandomierskiej, w widłach Wisły i Sanu. Nazwa pochodzi od
wsi Wrzawy, która stanowi centrum tego fasolowego
„zagłębia”. Za jakość fasoli wrzawskiej odpowiadają
odpowiednie warunki panujące na terenie, na którym jest
uprawiana, a mianowicie wysokiej klasy gleby madowe
oraz łagodny mikroklimat, któremu obce są gwałtowne
wahania dobowe temperatury i który cechuje stosunkowo
długi okres wegetacji.
Odmiana ma bardzo duże (1000 sztuk to 2,1-2,9 kg),
nerkowate i lekko spłaszczone nasiona, charakteryzujące
się słodkawym smakiem i delikatną konsystencją, całkowicie pozbawioną mącznego posmaku. Właśnie smak
wyróżnia fasolę wrzawską wśród innych odmian, choć nie
tylko. Fasola wrzawska ma o 20% cieńszą skórkę i większą
zdolność pochłaniania wody, a także gotuje się krócej
o ok. 10 minut, niż odmiany wielokwiatowe pochodzące
z innych miejsc. Sprawia to, że jest ona ulubioną fasolą
wielu kucharzy.
Organizacja zrzesza 32 rolników – producentów fasoli
tycznej „Piękny Jaś”, z których 11 prowadzi uprawę

••
Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) to europejski znak przyznawany
produktom regionalnym wyjątkowej jakości, o nazwie nawiązującej do
miejsca, w którym jest wytwarzany, podkreślającej ich związek z określonym
regionem. Wszystkie surowce, potrzebne do wytworzenia danego produktu
muszą pochodzić z określonego obszaru geograficznego oraz wszystkie fazy
wytwarzania odbywać się na tym obszarze. O znak ChNP mogą ubiegać się
produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi.
W Polsce, jak dotąd, tylko 9 produktów ma oznaczenie ChNP.
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Przetwórstwo warzywno-owocowe

Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
„ORZECH” sp. z o.o.
••
36-100 Kolbuszowa, ul. Rzeszowska 7
+48 17 227 47 83, +48 609 222 061, orzech@orzech.com.pl, www.orzech.com.pl

Przedsiębiorstwo założone zostało przez braci Artura
i Wacława Orzech w 1995 r., a produkcję rozpoczęło od
1 lipca 1996 r. Od początku zajmuje się produkcją przetworów ze świeżych owoców i warzyw. Na jego liniach
technologicznych powstają m.in. sałatki, mieszanki
warzywne, chrzany, koncentrat pomidorowy, dżemy,
marmolady, powidła, kompoty, sosy, musztardy, kapusta
kwaszona oraz przetwory z ogórków, buraków i pieczarek.
Łącznie w asortymencie mają już ponad 100 smacznych
i zdrowych pozycji. Jako lider przetwórstwa w regionie,
dąży do umiejętnego połączenia tradycji z nowoczesnością i zasadami zdrowego żywienia. Receptury na niektóre
przetwory pochodzą z rodzinnych, miejscowych archiwów.
Warzywa i owoce skupywane są od sprawdzonych, ekologicznych plantacji, które są stale monitorowane w zakresie
zalecanych norm. Surowce „ORZECH” pozyskuje od
stałych, kontraktowych dostawców, którzy zobowiązują się
do przestrzegania ściśle określonych wytycznych jakościowych norm. Materiał jest następnie odpowiednio selekcjonowany, musi spełniać wymagania krajowe i UE. Oprócz
przetwórni, ZPOW posiada również sieć delikatesów
firmowych „Orzech”, liczącą kilkanaście sklepów.

Ich wyroby można znaleźć w wielu znanych sieciach
handlowych, m.in: Tesco, Auchan, Leclerc, Eurocash,
Piotr i Paweł oraz Aldi. Są cenione za jakość i smak nie
tylko w krajach UE, ale i w USA, Kanadzie, Szwecji,
Izraelu, Mongolii, Kazachstanie, Rosji i wielu innych.
– Promując wysokiej jakości produkty działamy na rzecz
stworzenia marki regionalnej produktów żywnościowych,
identyfikowanej na rynkach krajowych i międzynarodowych – wyjaśnia Wacław Orzech, prezes zarządu spółki.
W 2003 r. w przedsiębiorstwie wdrożony został system
HACCP i otworzono nową halę produkcyjną dostosowaną do wymogów Unii Europejskiej, wdrożono także
ISO 9001 i ISO 22000 oraz BRC. ZPOW posiada Certyfikat i Licencję Centrum Badań i Certyfikacji ROSTEST
– Moskwa 2002, Certyfikat FCE/SID wydawany przez
Registrar Corp. – USA oraz Certyfikat Koszerności.
Od lat z sukcesem przedstawiają swoje produkty
do konkursu „Poznaj Dobrą Żywność”. Dotychczas to
zaszczytne miano otrzymało 17 wyrobów. W 2010 r. firma
otrzymała godło promocyjne AGRO POLSKA, w 2013 r.
tytuł „Gazela Biznesu”, a w 2015 r. miano „Najdynamiczniejszego eksportera”.

••
Powidła śliwkowe – niebawem wyrób ten zostanie wpisany
na Listę Produktów Tradycyjnych. Klimat Kotliny Sandomierskiej
należy do najcieplejszych w Polsce i sprzyja uprawom sadowniczym.
Szczególnie sławne są śliwki węgierki, z których od wieków wyrabia
się wyśmienite powidła. Ich zbiór następuje po pierwszych wrześniowych przymrozkach, więcej jest wówczas cukru w owocach i są
one słodsze. Jednym z najstarszych znanych sposobów utrwalania
i konserwacji owoców śliw było ich rozgotowywanie. Wysmażone
powidło musi być gęste, lśniące i pachnące lekko dymem.
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PRZETWÓRSTWO RYBNE

Gospodarstwo Rybackie w Rudzie Różanieckiej
i Gospodarstwo Rolne w Smolinie
••
37-600 Lubaczów, ul. Niemirowska 17
+48 796 503 410, agnieszka.andruszewska@smolinfish.pl, www.smolinfish.pl

Jednak tradycyjne gospodarstwa rybackie nie mają
łatwej egzystencji, gdyż mniejsze zagęszczenie niż w hodowli intensywnej, bardziej rygorystyczna dbałość o zdrowie ryb, unikanie antybiotyków, starania o maksymalną
czystość wody, konieczność zapewnienia szybkiego transportu i wynikające z procedury certyfikacyjnej systematyczne poddawanie się kontroli inspektora, wszystko to
zwiększa koszty i cenę produktów.
Stworzenie zakładu przetwórstwa ryb daje możliwość
wytwarzania przebogatego asortymentu różnorakich potraw i wyrobów, począwszy od surowych filetów, przez
ryby wędzone, klopsiki rybne w galarecie, aż po pasztety
w trzech smakach (z żurawiną, z migdałami i z papryką),
pasty i inne smakołyki. Tak właśnie zrobiono w Smolinie,
dzięki czemu oferta ich stała się atrakcyjna zarówno dla
sklepów, jak i gastronomii, przede wszystkim na lokalnym,
ale również na krajowym rynku. A ryby z gospodarstwa
można kupić w dużych i małych sklepach całej Polski.
Zarząd Dóbr Smolin w Rudzie Różanieckiej zaczyna
być to dostrzegane i doceniane: na XVIII Jarmarku Galicyjskim „Smaki Roztocza” w Narolu w konkursie kulinarnym „Ryby z Roztocza” trzecie miejsce zdobyły ryby
sygnowane marką „Smolin Fish” z Rudy Różanieckiej.

Zarząd Dóbr Smolin jest właścicielem Gospodarstwa Rybackiego w Rudzie Różanieckiej i Gospodarstwa Rolnego
w Smolinie na Roztoczu. To firma rodzinna, której historia
sięga jeszcze XIX w. Obecnie hodowane tam są ryby w stawach znajdujących się na terenach „Natura 2000”. Stawy
ulokowane są na podłożu gliniasto-piaszczystym, co podnosi
walory smakowe hodowanych w nich ryb. Gospodarstwo
jest liczącym się ośrodkiem hodowli ryb. Specjalizuje się
w produkcji karpia królewskiego, amura, tołpygi pstrej i białej, szczupaka, suma europejskiego, lina, sandacza, karasia.
Jedzmy więcej ryb - zachęca Agnieszka K. Andruszewska z Zarządu Dóbr Smolin. Jedzmy dwa razy tyle
co obecnie, bowiem z zaledwie 12 kg zjadanymi przez
statystycznego Polaka, wleczemy się w ogonie Europy.
Wiedzą o tym kardiolodzy oraz dietetycy i wyliczają ważne
składniki: dobrze przyswajalne białko mające wysoką wartość odżywczą, fosfor, potas i magnez, witaminy, kwasy
tłuszczowe omega-3. Zalecają też, aby urozmaicić dietę
i spożywać różne gatunki ryb, z różnych źródeł. A najlepiej
kupować ryby z hodowli tradycyjnej, bowiem żywione są
pokarmem naturalnym oraz zbożem, a to z kolei sprawia,
że mięso tych ryb posiada niepowtarzalne walory smakowe, co zyskuje uznanie wśród nabywców z całego kraju.

••
Marką „SMOLIN FISH” sygnowane są wyroby powstałe w Gospodarstwie Rybackim w Rudzie Różanieckiej. Dotyczy to zarówno ryb świeżych
(karp, sum, pstrąg, tołpyga, amur, szczupak), jak i wędzonych dzwonków ryb
(pstrąg, karp, sum), pasztecików z ryb słodkowodnych w trzech smakach
(z żurawiną, z migdałami i z papryką) i klopsików/pulpecików rybnych (bez
ości) w galarecie. Te ostatnie wymagają kilku słów wtajemniczenia... Brak
klarowności galaretki wynika z dodania odpowiednich, wyłącznie naturalnych, przypraw. Ich zmiana dałaby w efekcie klarowną galaretkę, ale wtedy
smak jej byłby zupełnie inny.
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PRZETWÓRSTWO RYBNE

Gospodarstwo Rybackie
w Starzawie sp. z o.o.
••
37-723 Stubno, Starzawa Rybna 8
+48 16 671 42 51, +48 17 717 31 70, biuro@starzawa.pl, www.starzawa.pl

koniec sezonu ryby osiągają wagę 1,5-2 kg. Stosowanie tej
metody pozwala nie tylko selekcjonować ryby hodowlane,
skrócić cykl produkcyjny do trzech lat, ale także zapewnia
większą wydajność. Ryby karmione są wyłącznie na naturalnych paszach (głównie pszenica, jęczmień i pszenżyto)
pochodzących z krajowej produkcji.
W polikulturze z karpiem prowadzona jest hodowla:
amura, tołpygy, suma europejskiego, szczupaka, lina, jazia
oraz karasi złocistych i srebrzystych. Gospodarstwo posiada
własną linię karpia, to tzw. „linia starzawska”. Karp starzawski wyróżnia się wydłużonym kształtem ciała i jest pełnołuski. Charakteryzuje go dobre tempo wzrostu oraz wysoka
przeżywalność. Ryby są hodowane zgodnie z wielowiekową
tradycją oraz z zasadami Dobrej Praktyki Rybackiej. Gospodarstwo posiada Certyfikat Najwyższej Jakości Karpia
Królewskiego wydany przez Związek Producentów Ryb.
Jest ono także członkiem Towarzystwa Promocji Rybactwa
i Produktów Rybnych „Pan Karp”, a także Polskiego Towarzystwa Rybackiego.
Gospodarstwo produkuje również „Słoiki Smaków” Karp, w pomidorach, Karp w oleju, Amur w pomidorach oraz
Amur w oleju - dostępne sklepie internetowym (www.sklep.
podkarpackiesmaki.pl).

Gospodarstwo Rybackie w Starzawa położone jest tuż
przy granicy z Ukrainą w odległości 25 km od Przemyśla.
Obejmuje kompleks stawów o powierzchni 800 ha. Swoją
długoletnią tradycją sięga 1929 r., kiedy to wykopano stawy
i je zarybiono. Wodę do nich doprowadza rzeka Wisznia.
W Gospodarstwie Rybackim Starzawa stosuje się trzyletni cykl hodowli karpia według metody Tomasza Dubisza
(Dubischa), z pochodzenia Słowaka znad Dunaju. Metoda
ta, tzw. przesadkowanie, polega na stopniowym wprowadzeniu wylęgu do kolejno innych, wcześniej zalanych wodą
stawów, z jednoczesnym rozrzedzaniem ich zagęszczenia.
W przesadkach ryby przebywają od 3,5 do 4 tygodni. W tym
czasie odżywiają się pokarmem naturalnym, głównie zooplanktonem. Do podstawowych czynności hodowcy należy
karmienie ryb według preliminarza oraz stopnia wyjadania
karmy, przeprowadzanie połowów kontrolnych, sprawdzanie natlenienia wody oraz pomiar temperatury. Stawy kroczkowe obsadza się narybkiem zwykle na początku kwietnia,
o
gdy temperatura wody przewyższa 8 Celsjusza.
Pod koniec sezonu hodowlanego ryb, czyli w drugim
roku produkcji, kroczki karpia mają masę jednostkową
około 200-300 gram. Wiosną, w trzecim roku hodowli ryb,
kroczki karpia umieszcza się w stawach towarowych. Pod

••
W Gospodarstwie Rybackim w Starzawie działa wyjątkowa smażalnia ryb,
można by powiedzieć wręcz nawet „królewska”, wspaniale zaprojektowana
z jednym z największych grillów w Polsce. Można tu zamówić smażone
ryby, ale też można samemu sobie je usmażyć. Grillowisko to świetne
miejsce na biesiadowanie, istnieje także możliwość wynajęcia wiaty
grillowej. A działające na miejscu Łowisko Specjalne – na którym można
popróbować swoich sił w wędkowaniu - czynne jest w sezonie od wtorku
do niedzieli w godz. 6.00-20.00.
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WINIARSTWO

Piwnice Półtorak
- Wine & Spirits
••
36-204 Dydnia
www.witrylow.pl

Do produkcji wina podchodzi się tu profesjonalnie.
Produkowane są wina białe, różowe oraz czerwone. Winnica zadebiutowała na rynku jesienią 2017 roku, a wina
z Piwnic Półtorak już odnoszą sukcesy. Podczas IV Konkursu Polskich Win Jasło 2017 wino Rose 2016 zdobyło
srebrny medal w kategorii polskie wina różowe, a Cuvee
2016 medal złoty w kategorii polskie wina czerwone. Właściciele wpadli na pomysł stworzenia prawdziwego regionu winiarskiego, takiego, gdzie w jednym miejscu jest
kilkadziesiąt hektarów. Plan jest taki, by kolejne winnice
powstawały w rejonie Dydni. Obok winnicy w Witryłowie
powstała już kolejna winnica. Idea jest taka, by kolejne
zakładane były wzdłuż drogi dojazdowej do winnicy, tworząc scentralizowany ośrodek winiarski.

Winnica „Piwnice Półtorak Wine & Spirits” została
założona w 2011 roku z pasji i miłości do wina, która
rozbudziła się w właścicielach podczas wielu podróży
po regionach winiarskich. Pomysł dojrzewał przez wiele
lat. Znaleziono odpowiednią lokalizację w Witryłowie na
tak zwanej Pańskiej Górze, nazywanej też przez lokalną
społeczność przysiółkiem Zaciepłe. Lokalizacja ta gwarantuje uzyskanie pełnej dojrzałości owoców z uwagi na
doskonałe warunki pogodowe i ukształtowanie terenu, co
daje szanse na produkcję najlepszych win w Polsce. Winnica została posadzona dwuetapowo - w 2011 2,5 ha, a następnie w 2017 roku kolejne 4 ha winnicy. Obecny areał
wynosi 6,5 ha i oparty jest na następujących odmianach:
solaris, muscaris, seyval blanc, riesling, kernling, chardonnay, bianca, hibernal oraz pinot noir, rondo, regent, leon
millot. Położenie winnicy na wysokości 350-400 m n.p.m
u podnóża dorzecza rzeki San gwarantuje niesamowite
wrażenia estetyczne, gdyż z tego wzniesienia roztaczają
się wspaniałe widoki na Pogórze Dynowskie.
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WINIARSTWO

Przeworskie
Winnice
••
37-200 Przeworsk, ul. Kopernika 68,
+48 502 302 822, darek@przeworskiewinnice.pl, www.przeworskiewinnice.pl

łatwa - trwała prawie rok. Zgodnie z Ewangelią św. Łukasza,
może to być jedynie wino pozyskiwane z „owocu winnego
krzewu (por. Łk 22, 18), naturalne i czyste”, bez dodatku
obcych substancji. Produkcja musi uwzględniać wskazania Konferencji Episkopatu Polski. Wino musi być w 100
procentach z winnych gron. Nie może być w nim żadnych
obcych dodatków. Nawet do drożdży nie można dodawać
żadnej pożywki, a przygotowując tzw. matkę drożdżową, nie
wolno dodawać do niej wody, jedynym dozwolonym środkiem jest dwutlenek siarki używany do konserwacji. Wina
mszalne z Przeworskich Winnic dostępne są jedynie u właściciela w winnicy, ponieważ jest to ciągle mikroskopijna
ilość w stosunku do całego rynku win mszalnych w Polsce.
Produkowane są wina ze szczepów: Solaris, Hibernal, Palava, Gewurztraminer, Chardonnay, Pinot Gris, Riesling,
Bianca, Seyval Blanc i Muscaris na wina białe oraz Regent,
Dornfelder, Cabernet Dosa, Pinot Noir, Zweigeltrebe,
Leon Millot, Marechal Foch na wina czerwone. W roku
2013 zakończył się proces rejestracji winnic i przetwórni, od
2014 roku istnieje możliwość zakupu i degustacji win. Od
2015 roku sprzedają wino mszalne. Właściciel prezentuje
swoje wina również na eventach, spotkaniach z winiarzem,
czy plenerowych degustacjach.

Przeworskie Winnice to rodzinne przedsięwzięcie Elżbiety
i Dariusza Rosołów, Pan Darek zarazem jest pierwszym i jak dotąd jedynym - polskim producentem wina mszalnego.
Przygoda z winoroślą zaczęła się w 2002 roku, od posadzenia
krzewów Lidii przed wjazdem do garażu przy nowo wybudowanym domu. Pierwsze posadzone odmiany to m.in. Bianca,
Seyval Blanc, Regent, Rondo, Leon Millot. Obecnie winnica
ma obszar 2,2 ha uprawy winorośli z roczną produkcją około
10 000 litrów wina. Wina są nazywane imionami członków rodziny – wina białe to imiona żeńskie; wina czerwone i różowe
- imiona męskie. Właściciele winnicy promują miasto Przeworsk, między innymi umieszczając - za zgodą Rady Miasta –
herb miejski na etykietach wina, a na winach mszalnych krzyż
Zakonu Stróżów Bożego Grobu, zwanych Bożogrobcami.
20 maja 2015 roku Dariusz Rosół został pierwszym w Polsce – i jak na razie jedynym - zaprzysiężonym winiarzem
produkującym wino mszalne - uzyskał zaprzysiężenie w Kurii Metropolitalnej w Przemyślu na produkcję i dystrybucję
wina mszalnego. Dekret w tej sprawie podpisał metropolita
przemyski. To pierwszy taki przypadek w powojennej Polsce. Dotychczas wina mszalne sprowadzane były z zagranicy:
Niemiec, Austrii, Węgier a nawet USA. Droga do dekretu
i zaprzysiężenia, jako dostawcy wina mszalnego, nie była

••
Wina Przeworskie w 2017 roku uzyskały certyfikaty „Smaczne Bo Podkarpackie”, oraz wyróżnienie i nagrodę specjalną za szczególne walory
smakowe i jakościowe od Kapituły Programu certyfikującego. Od początku
swojej działalności Przeworskie winnice poddają się różnym ocenom
i konkursom winiarskim, w których corocznie zdobywają wiele medali.
Wysoką jakość Przeworskich win jest potwierdzona dyplomami z poszczególnych konkursów, m.in. z Konkursów MKW Galicja Vitis, Konkurs Win
Polskich Jasło, Konkurs Win WINOBRANIE Zielona Góra, Konkurs PIWI
Sradice Morawy itp.
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Winnica
Alabaster
••
Rozbórz 615, 37-200 Przeworsk
+48 602 573 802

Alabaster. Winnica obecnie została powiększona o drugą
winnicę usytuowaną na malowniczym wzgórzu w Przeworsku przy ul. Wojska Polskiego. Razem stanowią około
1 hektara nasadzeń różnych odmian winorośli. Obydwie
winnice łączy Przeworska Kolejka Wąskotorowa „Pogórzanin”. Wina, które u nas powstają zawdzięczają swój charakter dobrze położonej winnicy, o właściwym mikroklimacie
i z odpowiednimi dla tego klimatu odmianami winorośli.
Co najważniejsze są wytwarzane z dojrzałych owoców
przy ograniczonych zbiorach. Starzenie czerwonego wina
przeprowadzamy w dębowych beczkach, które dają mu
zapach wanilii i dębowych tonów. Uprawiane odmiany
wionorośli: Leon Milot, Regent, Solaris, Hibernal, Johanniter, Cabernet Dorsa, Cabernet Cortis, Gewürztraminer,
Bianca, Pinot Noir, Zweigelt. Początkowo właściciele winnicy produkowali wina na użytek własny. Od 2017 r. Winnica Alabaster prowadzi sprzedaż wina. Wina butelkowane
są w niewielkich partiach i dystrybuowane do sklepów.
W winie fascynuje nas to, że wciąż odkrywamy w nim coś
nowego. Lubimy o nim rozmawiać, dzielić się naszą pasją
z przyjaciółmi oraz nowo poznanymi osobami. Zapraszamy
miłośników tego trunku do odwiedzenia naszej winnicy
oraz degustacji i zakupu win w miejscu ich produkcji.

Właścicielami winnicy położonej w miejscowości
Łopuszka Wielka, w powiecie przeworskim są Zuzanna
i Wojciech Jurkiewicz. Pierwsza winnica o powierzchni 30arów założona została w 2011 r. Plantacja ta jest położona na
zboczu słonecznym o południowej wystawie, na wysokości
około 300 metrów n.p.m. w obrębie Pogórza Dynowskiego,
na północny zachód od Przeworska w dolinie strumienia
Łopuszanka, prawego dopływu Mleczki w miejscowości
Łopuszka Wielka. Teren otoczony jest wzgórzami, z południowej strony ciągnie się wielki kompleks leśny, na
zachód zaś szerokie bezleśne wzgórze zwane Działem
Pantalowickim. Na tych terenach wśród utworów geologicznych występują największe złoża alabastru w Europie.
Jest to drobnokrystaliczna odmiana gipsu o śnieżnobiałej
barwie. Wydobywanie tego cennego minerału rozpoczął
w 1928 roku hr. Seipjo del Campo. Wydobyty alabaster na
miejscu przerabiano na różnego rodzaju gips. W czasie II
wojny kopalnia była zalana wodą, ponownie uruchomiona
została w 1945 roku i z małymi przerwami eksploatowana
była do niedawna. W chwili obecnej już nikt nie pamięta
o kopalni alabastru w miejscowości, gdzie powstała winnica. Jej właściciele postanowili upamiętnić, jakie bogactwa kryje gleba na tych terenach, nadając winnicy nazwę

••
Winnica Alabaster za produkowane wina otrzymała liczne medale.
W I Międzynarodowym Konkursie Win TuchoViniContest Tuchów 2016
brązowy medal za wino Leon Millot 2015; w III Konkursie Polskich Win
Jasło 2016 dwa srebrne medale za wina Regent 2015 oraz Solaria 2015
w IV Konkursie Polskich Win Jasło 2017 wino czerwone „Rubin” 2016
(wyprodukowane ze szczepu Regent) otrzymało srebrny medal, natomiast
wino czerwone Noc Kairu 2016 (wyprodukowane ze szczepu Cabernet
Dorsa) otrzymało medal brązowy.
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Winnica
Dwie Granice
••
38-207 Przysieki 412
+48 693-562-380, winnicadwiegranice@gmail.com

Podczas degustacji goście oprowadzani są po piwnicy,
gdzie przechowywane i produkowane jest wino. Daje to
możliwość zobaczenia całego sprzętu z bliska, poczucia
„klimatu” piwnicy i oczywiście spróbowania wina. Wszystkiemu towarzyszą pytania do prowadzących i dyskusje na
tematy nie tylko winiarskie.
Pod koniec sierpnia 2013 roku, po wielu staraniach
Winnica Nowińskich „Dwie Granice” otrzymała akcyzę.
Od września 2013 roku wystartował sklep z winem. Kupowanie wina jest możliwe od poniedziałku do soboty
w godzinach 12-17. Dodatkowo sklep otwierany jest dla
gości po każdej degustacji. Winnica Dwie Granice należy
do Szlaku Kulinarnego Podkarpackie Smaki i Karpackiego
Szlaku Wina.

W roku 2004 Lidia i Marek Nowińscy zrealizowali jedno
ze swoich marzeń i założyli w Przysiekach koło Jasła swoją
pierwszą winnicę. Winnice polskie zaczęły wtedy przeżywać czas renesansu. Właściciele zachwycili się winiarstwem kilkanaście lat temu na Węgrzech. To tam nauczyli
się szacunku do wina i podziwu dla winiarzy. Nazwa „Dwie
Granice” wzięła się z położenia winnicy na granicy dwóch
wsi – Przysiek i Trzcinicy. Lidia i Marek Nowińscy mieszkają w Warszawie, ale podjęli decyzję o budowie domu
w Przysiekach, gdzie sięgają rodzinne korzenie Pani Lidii.
Pierwsze zbiory odbyły się w roku 2006 i od tego czasu odbywają się regularnie. Państwo Nowińscy bardzo poważnie
podchodzą do winiarskiego biznesu i w 2011 roku zaczęli
budowę dużej inwestycji, jaką jest budynek winiarni
z pełną częścią przetwórczą i piwnicą – przedsięwzięcie
zapewniające odpowiednie warunki winifikacji dla 6 hektarowej winnicy. Obecnie w wybudowanym budynku jest
też sklep firmowy i sala degustacyjna. W związku z dużym
zainteresowaniem pobytem na winnicy grup turystycznych
właściciele planują wybudowanie miejsc noclegowych dla
gości. Obecnie w winnicy uprawiane są krzewy winorośli:
Rondo, Seyval, Bianca, Johanniter, Aurora, Marechal Foch,
Leon Millet, Cabernet Cortis.

••
podczas IV konkursu polskich win jasło 2017 wina
z Winnicy „Dwie Granice” zdobyły dwa
medale; docenione zostały słodsze
wina. Srebrny medal przypadł dla
nowości, czyli wina Idylla. Jest to medal
w kategorii win słodkich. Brązowy
medal w kategorii win białych zdobyła
znana i lubiana półsłodka Sibona.
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••
38-200 Jasło, ul. Krakowska 100A
+48 503 193 392, bartek@golesz.pl

W uprawie doświadczalnej znajdują się obecnie prawie
wyłącznie tzw. mieszańce złożone winorośli. Dzięki swym
naturalnym cechom odpornościowym właśnie te odmiany
najlepiej znoszą warunki polskiego klimatu. Szczególne
miejsce w pracach doświadczalnych winnicy zajmują odmiany przerobowe na wino. Z owoców tych odmian corocznie wyrabiane jest wino. Wyniki prac w winnicy i piwnicy
dowodzą, że przynajmniej z kilku nowych odmian przerobowych, pasujących do klimatu cieplejszych rejonów Polski,
można uzyskać dobrej jakości wina stołowe, a nawet wina
jakościowe. Towarowa uprawa winorośli na wino jest w Polsce możliwa i może być opłacalna. Ze starszych odmian,
pozytywnie zdała egzamin m.in. odmiana francuska Seyval
Blanc. Niezwykle plenna, w wysokim stopniu odporna na
mróz i choroby, dająca przy odpowiedniej technologii prowadzenia krzewów i przerobu dobre wino jakościowe.
Odpornością na choroby grzybowe odmianie Seyval
Blanc nie ustępują węgierska Bianca i niemiecka Sibera.
Ścisłą czołówkę do wyrobu białego wina uzupełniają
ukraiński Muskat Odeski i niemiecka odmiana Hibernal.
W grupie odmian na czerwone wino, jak dotychczas najlepiej zdały egzamin niemiecke odmiany Rondo i Regent
oraz amerykański Frontenac i Heridan.

Nazwa gospodarstwa nawiązuje do znajdujących się
w pobliżu ruin zamku Golesz. Zamek ten zajmował znaczące miejsce w średniowiecznej historii miasta Jasła
i okolic. Nawiązująca nazwą do tego historycznego miejsca
winnica Golesz została założona w 1982 roku przez Romana Myśliwca, niekwestiowanego pioniera winiarstwa na
Podkarpaciu. Winnica jest położona na stoku o wystawie
południowo-zachodniej, kilkanaście metrów powyżej doliny Wisłoki, przy trasie Jasło - Pilzno. Pierwszym krzewem
w winnicy była przywieziona z Jarosławia odmiana Ontario. Większą liczbę krzewów w szpalerach, odmian Bianca
i Perła Zali posadzili w 1985 roku zaprzyjaźnieni winiarze
węgierscy. Obecnie na powierzchni 2 ha uprawianych jest
ok. 7000 krzewów winorośli. Na pozostałym obszarze znajdują się mateczniki podkładek do szczepienia, zabudowania mieszkalne, gospodarcze oraz piwnica do wyrobu wina,
w sezonie letnim również szkółka winorośli.
Podstawową działalnością gospodarstwa jest realizowany
od lat program testowania nowych odmian winorośli, pod
kątem przydatności do polskich warunków klimatycznych.
Nowe, obiecujące odmiany były sprowadzane z różnych zagranicznych placówek badawczych, głównie z Węgier, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Czech, Niemiec, USA i Kanady.

••
Z szerokiej grupy odmian, które są jeszcze testowane w winnicy
Golesz, jako najbardziej obiecujące należy wymienić - na wina białe: La
Crescent, Saint Pepin, Praire Star, Adalmiinę oraz na czerwone wina: Saint
Croix i Sabrevois.
Wyniki prac doświadczalnych w winnicy Golesz były wielokrotnie
przedstawiane w programach edukacyjnych TVP, publikowane w prasie
ogrodniczej oraz w wielu publikacjach książkowych autorstwa Romana
Myśliwca. Wina produkowane w Winnicy Golesz zdobyły kilkadziesiąt
nagród w krajowych oraz międzynarodowych konkursach.
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Winnica
Jasiel
••
Jareniówka 163, 38-200 Jasło
+48 509 326 650, wiktor@winnicajasiel.pl

się jednak rok 2005, kiedy to gospodarze podjęli przełomową decyzję o zakupie nowej działki pod nasadzenie.
Teren przyszłej winnicy wymagał ogromnych nakładów
pracy i przygotowania go pod przyszłą uprawę, ale okazał się prawdziwym skarbem. Pięcioletni trud i wysiłek
włożony w formowanie ostatecznego wyglądu winnicy
jest imponujący, a warunki geograficzne i geologiczne
zapewniają wyjątkowe cechy produkowanym tu winom.
Otoczenie nowego terenu zagospodarowano tak, aby całości miejsca nadać niesamowity kształt. Powstała w 2010
roku, wówczas jedyna na Podkarpaciu winnica tarasowa,
stanowi miejsce o wyjątkowych walorach estetycznych.
Odmiany winorośli uprawiane w winnicy to m.in.:
Johanniter, Siegerrebe, Solaris, Cabernet Dorsa, Cabernet Cortis, Regent. Większość produkowanych win
to wina wytrawne, powstają tu zarówno wina jedno- jak
i wieloszczepowe. Wina można zakupić na miejscu, prowadzona jest również sprzedaż poprzez wybrane sklepy
internetowe oraz restauracje i winiarnie w całym kraju.
Wiele win zostało nagrodzonych na krajowych i międzynarodowych festiwalach i konkursach. Prowadzi usługi
z zakresu enoturystyki. Organizowane są degustacje komentowane, istnieje możliwość zwiedzenia oraz noclegu.

Winnica Jasiel jest jedną z pierwszych winnic założonych w województwie podkarpackim i zarazem jedyną
w regionie winnicą tarasową. Początki winnicy sięgają
2001 roku, kiedy Elwira i Wiktor Szpak tworząc przydomowy ogród winoroślowy zapoczątkowali swoją przygodę
w winnicą. Już po dwóch latach pielęgnacji zaledwie 20.
arowej uprawy udało się wyprodukować pierwsze wino,
którego walory przechodziły najśmielsze oczekiwania.
Przyczyniły się do tego nie tylko wyjątkowo dogodne
warunki pogodowe, ale również specyficzne czynniki
geologiczne niespotykane w innych miejscach. W winnicy bardzo szybko pojawili się sommelierzy i eksperci,
zarówno z kraju jak i z zagranicy. Próbowali, smakowali
i chwalili - pod wpływem pierwszego niespodziewanego
sukcesu właściciele podjęli decyzję o rozwoju własnej
winnicy. Winorośl, winnica i wino bardzo szybko zaczęły
zajmować coraz więcej miejsca w życiu gospodarzy. Kolejne roczniki win były coraz lepsze a rozmaite i poważane
osobistości z branży nie dowierzały ówczesnym dokonaniom. By wyprodukować wino o tak wspaniałym aromacie, smaku i strukturze trzeba lat i doświadczeń. Wina
otrzymywały liczne wyróżnienia i nagrody na turniejach
win. Najważniejszym etapem w historii winnicy okazał

••
podczas wizyty w winnIcy jasiel jeden z węgierskich autorytetów, specjalizujący się w dziedzinie wina, rzekł: „specyfika terroir tego
miejsca jest wyczuwalna w powietrzu, jest obecna w nosie”. Dążenie do
wyjątkowej jakości wina jest możliwe dzięki odpowiednim warunkom,
właśnie m.in. dzięki unikatowemu terroir. To w smaku i aromacie tworzonego wina przejawia się jego niepowtarzalność. Wino jest świadectwem
miejsca, z którego pochodzi.
Medale: IV Konkurs Polskich Win Jasło 2017 – złoty medal – Hervin 2016
II Konkurs Polskich Win Jasło 2015 – Grand Prix – Rezeda 2014
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Winnica
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••
38-213 Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie 303a
+48 696 097 865, jansniegowski@gmail.com

uprawiana jest w szpalerach w rozstawie 2,5m x 1m –
jednoramienny Guyot. W międzyrzędach znajduje się
trawa, która jest bardzo często koszona, a gleba koło
krzewów jest odchwaszczona i spulchniana przez częste plewienie. Wszystkie prace wykonywane są ręcznie, co w znacznej mierze decyduje o charakterze wina.
Jest to typowo rodzinna winnica nastawiona na wyrób
niewielkiej ilości wina w dobrej jakości. Powstałe wina
leżakują w pobliskiej rodzinnej piwnicy. Budynki jednorodzinne posiadają pomieszczenia piwniczne typowego domu wolnostojącego, które po zaadoptowaniu
przeznaczono dla potrzeb wyrobu wina. Piwnice ulegały
zmianom – obecnie są to dwa pomieszczenia: w jednym odbywa się produkcja, a w drugim wino dojrzewa.
Odszypółkowanie i wyciskanie soku odbywa się na zewnątrz budynku. Właściciele goszczą enoturystów nie
tylko winem własnej produkcji, ale także domowymi
wypiekami i przetworami. Zwiedzanie i degustacja są
możliwe tylko po uprzednim zgłoszeniu. Przyjmowane
są grupy do 10 osób – szczęśliwcy mogą zakosztować
swojskiego chleba z tradycyjnym smalcem, kiełbasy
swojskiej oraz różnych domowych przetworów, dostępnych w zależności od pory roku.

Nazwa winnicy nawiązuje do łacińskiej nazwy Kołaczyc, rodzinnej miejscowości właścicieli, Marii i Jana
Śniegowskich – w historycznych zapiskach znajdują
się pierwsze wzmianki o miejscowości Colaczicze.
Zainteresowanie uprawą winorośli powstało wskutek
częstych wyjazdów do Włoch do pracy w winnicach
w okolice Bolzano w latach 90. Podczas tych wyjazdów
wykonywane prace w różnych porach roku pozwoliły na dogłębną obserwację krzewów winorośli i jej
wymogów.
W 2004 roku zrealizowany został pomysł utworzenia własnej przydomowej winnicy. Początkowo posadzonych zostało 300 krzewów winorośli, które przyjęły
się znakomicie. W 2009 roku poszerzono areał winnicy
o nową lokalizację na działce o pow. 0,5 ha – jest to
o
zbocze południowe o nachyleniu 20 z pięknym widokiem na miejscowość Kołaczyce, stawy rybne w Kłodawie i górę Liwocz, położone na wysokości 275 m n.p.m.
Na terenie winnicy uprawianych jest 11 przerobowych
odmian winorośli, wśród których wino białe reprezentowane jest przez szczepy: Bianca, Jutrzenka, Aurora,
Muskat Odeski, Hibernal i Seyval Blanc, Johanniter
i Solaris, a czerwone przez Rondo, Regent. Winnica

••
Wina produkowane w Winnicy Kolacz zdobywają liczne nagrody, I Konkurs Polskich
Win Jasło 2014 - Muskat złoty medal, II
Konkurs Polskich Win Jasło 2015 - Bianka
brązowy medal, a Muskat srebrny medal,
III Konkurs Polskich Win Jasło 2016 Bianka złoty medal. Ostatnio dwa medale
w IV Konkursie Polskich Win Jasło 2017:
wino Muskat 2016 otrzymało złoty medal,
a Hibernal 2016 medal brązowy.
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ul. Wschodnia 43, 35-304 Rzeszów
+ 48 609 483 403, b.kasperek@korporacjavip.pl

Winnica Łany od 2016 roku posiada koncesję na
sprzedaż detaliczną wina, które obecnie można zakupić
na miejscu, prowadzona jest również sprzedaż poprzez
wybrane sklepy internetowe. Nazwy win inspirowane są
nazwami szczepów winorośli.
Wiele win zostało nagrodzonych na krajowych i międzynarodowych festiwalach i konkursach. Wina produkowane w Winnicy Łany zdobywały liczne nagrody
i wyróżnienia na konkursach krajowych i międzynarodowych; ostatnio w IV Konkursie Polskich Win Jasło 2017
wino Regent 2015 uzyskało srebrny medal w kategorii
polskie wina czerwone.
Zwiedzanie i degustacja winnicy są możliwe tylko
po uprzednim zgłoszeniu.

Winnica Łany powstała w 2007 roku w dzielnicy Biała
w Rzeszowie. Jest to jedyna rzeszowska winnica, a nazwę
swoją nawiązuje do nazwy wsi, na terenie której Bogdan
Kasperek rozpoczął swoją przygodę z winiarstwem.
Początkowo winnica zajmowała powierzchnię ok. 0,5
ha; położona malowniczo na zboczu góry o stoku południowo-zachodnim i wysokości od 260 do 280 m n.p.m.
Pierwsze nasadzone zostały winorośle z odmian: regent,
solaris, jutrzenka, seyval blanc, johanniter, marechal foch,
acolon, phoenix, hibernal, bianca.
Obecnie winnica posiada powierzchnię 1,5 ha, doszły
nasadzenia chardonnay, souvignier gris, traminer, palava.
W 2008 roku na zboczu wykonano trzy tarasy, na których
udało się posadzić ok. 1500 krzewów winorośli.
W 2009 przy winnicy powstała 100 metrowa piwnica
wydrążona w zboczu góry, z trzema komorami. W związku
z tarasowym położeniem i zasłonięciem przez górę kierunków północnego i wschodniego, powstały doskonałe
warunki do wegetacji winorośli, jak też ich zimowania.
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Winnica Maria Anna Paweł Kobosz
••
38-120 Czudec, Wyżne 349B
tel. 665 667 700, winnica@podkarpacie.pl, www.winnicapodkarpacie.pl

Winnica Maria Anna to elegancki kompleks w Wyżnem
k. Rzeszowa, gdzie można oderwać się od miejskiego
zgiełku. Pięknie położona na wzniesieniu, z widokiem
na panoramę Pogórza Strzyżowskiego, wyróżnia się urzekającym krajobrazem przyrody. Widok winorośli, zapach
dojrzewających owoców, spokój i piękno podkarpackiej
natury sprawiają, że każdy, kto poszukuje wytchnienia,
relaksu, chętnie odwiedza to klimatyczne miejsce.
Wszystko zaczęło się w 2007 r., kiedy to Paweł Kobosz
kupił tę ziemię z zamiarem wybudowania… osiedla
domów jednorodzinnych. Ale gdy zobaczył, że rośnie
tutaj od 2003 r. mała, około 30-arowa winnica – zmienił
zdanie. Dzisiaj cały kompleks to 11 hektarów, z których
pod uprawą winorośli przeznaczono – jak na razie – dwa
hektary i 20 arów, na których rośnie 14 szczepów winorośli. Trwają przygotowania do powiększenia areału
uprawy do około 3 hektarów.
W sprzedaży obecnie znajduje się 9 gatunków win
białych (różnych roczników: Seyval, Bianca, Auxerrois,
Ortega, Sibera, Grosso, Muscat i Chardonnay) i 4 gatunki

czerwonych (Regent, Zwiegelt, Acolon i Cabernet Dorsa)
w cenie od 18 do 55 zł za butelkę. Paweł Kobosz był
pierwszym w województwie, a trzecim w Polsce winiarzem, który uzyskał koncesję i legalnie zaczął wprowadzać wina do obrotu.
Winnica Maria Anna to obecnie miejsce numer
1 na podkarpackiej mapie enoturystycznej. Organizowane są tutaj profesjonalne degustacje tradycyjnych
win własnej produkcji, prowadzone przez sommelierów.
To wyjątkowe przeżycie i atrakcja regionalna. Ważnym
elementem degustacji – od 3 do 5 rodzajów win, serów
regionalnych oraz indywidualnie dobranych potraw –
jest pokaz produkcji wina w piwnicach oraz prezentacja
winnicy i szczepów winorośli, połączona z opowiastkami
na temat historii winnicy i winiarstwa.
Te walory oraz dogodna lokalizacja, zaledwie ok. 15
km od Rzeszowa, a także infrastruktura i bogata oferta
sprawiają, że Winnica Maria Anna to miejsce chętnie
odwiedzane przez mieszkańców regionu i turystów
z Polski i zagranicy.

••
CzerwonE wina pochodzące z winnicy Maria Anna to
Regent, Zweigelt, Acolon i Cabernet Dorsa. Dostępny w sprzedaży Regent (rocznik 2013) – o bardzo ciemnej i pełnej
barwie – pozostawia po sobie bardzo, ale to bardzo dobre
wspomnienia: złożone, dymne aromaty, w których silnie dominują leśne owoce, lekka kwasowość i dość długi finisz.
Regent (rocznik 2011) doceniony został na II Galicyjskim Konkursie Win w Boguchwale w 2012 r. Oceniająca go kapituła
przyznała mu lokatę na poziomie 80,88 punktów i nagrodziła
brązowym medalem.
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Winnica
Mazurak
••
Błażowa 687
+48 608 204 711, dorota.ma@wp.pl

winnicę do pół hektara i około dwóch tysięcy krzewów
z 16 odmianami. Pierwsze zbiory miały miejsce w roku
2011; w planach właściciele mają powiększenie winnicy do trzech hektarów, zasadzenie na nich różnych,
eksperymentalnych odmian i dalszą przygodę z enoturystyką. Za jakiś czas powstanie niewielki kompleks
złożony z przetwórni, piwnicy i salki degustacyjnej,
otoczony kilkoma domkami dla gości.
Uprawiane obecnie odmiany na Winnicy Mazurak
to Riesling, Hibenal, Sibera, Solaris, Mscaris, Aurora,
Bianca i Seyval Blanc na wina białe, a na czerwone:
Cabernet Cantor, Cabernet Cortis, Dorfelder, Monarch, Regent, Leon Millot, Marechal Foch i Swenson Red. Właściciele czynnie uczestniczą w pracach
Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia, biorą udział
w szkoleniach winiarskich oraz enologicznych, zjazdach i konferencjach. Są świadomi, że ciągle należy
się doszkalać i wymieniać doświadczeniami z innymi
winiarzami.

Winnica Mazurak została założona w 2008 roku przez
Dorotę i Krzysztofa Mazurak w miejscowości Błażowa,
ok. 20 km na południe od Rzeszowa. Zajmuje ona pół
hektara i uprawianych jest na niej 16 odmian krzewów winnych. Winnica znajduje się na południowym
stoku z rozległym widokiem zamykanym „Traktem
Węgierskim”. Przy winnicy prowadzona jest również
uprawa ekologiczna lawendy - obecnie uprawianych
jest około 800 krzewów. Państwo Mazurakowie przez
wiele lat mieszkali w Rumunii i tam zasmakowali w winach; po powrocie do Polski brak im było krajobrazu
poprzecinanego rzędami krzewów winnych. Poszukiwania właściwej działki zajęły kolejne 3 lata, aż trafiły
się „popaństwowe” nieużytki w Błażowej. Winnica jest
przepięknie położona stoku blisko szczytu wzgórza,
wyniesionego prawie 350 m n.p.m. oraz ponad 100 metrów od dna pobliskiej doliny. Dobre nasłonecznienie,
odpowiednia jakość gleby, no i oczywiście zdobywana
przez lata wiedza enologiczna właścicieli są gwarancją uzyskania dobrych plonów oraz, co najistotniejsze
przecież - dobrych win. Początkowo winnica zajmowała
20 arów, na których rosło 640 krzewów w 8 odmianach,
a w kolejnych latach dalsze nasadzenia powiększyły

••
Właściciele zapraszają do Winnicy Mazurak na zwiedzanie komentowane oraz
degustacje win i poczęstunek. Jest to możliwe wyłącznie po wcześniejszym
umówieniu się; zarówno osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych.
A jest co degustować - już jedne z pierwszych win z Winnicy Mazurak zdobyły
dwa medale na II Galicyjskim Konkursie Win. Od tamtego czasu praktycznie
co roku wina państwa Mazurak zdobywają medale, zwłaszcza czerwone wino
Marlon, które w 2016 roku zdobyło srebro. Ostatni zaś medal otrzymało w VI
Konkursie Polskich Win Jasło 2017 wino Solamus 2016 (wyprodukowane ze
szczepu Muscaris) - brązowy medal w kategorii polskie wina białe.
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Winnica
Rodziny Steckich
••
37-500 Jarosław, ul. Pełkińska 12/2
+48 695 775 124, winnica.steckich@gmail.com

Pierwsza Winnica Rodziny Steckich o pięknej nazwie
„Winnica Na Bramie” powstała w roku 2002 w Jarosławiu,
w samym centrum starego miasta, zaledwie 150 metrów od
Rynku. Jest to właściwie ogród winoroślowy, gdzie rośnie
160 krzewów uprawianych do dnia dzisiejszego, ku zdumieniu turystów trafiających do tego uroczego zakątka. Chociaż
jest niewielka, to tutaj właściciele zapraszają turystów na
zwiedzanie oraz degustację win.
Pomysłem na realizację winnicy było połączenie kilku
czynników: pasji uprawy winogron, tradycji i historii miasta.
Otóż właśnie tu, w Jarosławiu mieście słynącym z Jarmarków, gdzie w średniowieczu handlowano skórami, materiałami, żelazem, bydłem i innymi artykułami z całego świata,
istotną pozycję zajmowało węgierskie wino. To właśnie
przy ulicy Grodzkiej nr 2 i nr 6, na Jarosławskim Rynku, do
dnia dzisiejszego zachowały się oryginalne piwnice, w których były niegdyś składy win węgierskich. Tutaj nabierały
ostatecznego kształtu i bukietu a po okresie dojrzewania
były sprzedawane i transportowane rzeką San dalej na północ przez Gdańsk do Skandynawii. Nawiązując do tradycji,
Winnice Rodziny Steckich co roku, w miesiącu sierpniu, aktywnie uczestniczą w historycznym wydarzeniu jakim jest
„Jarmark Jarosławski”. Również podczas światowej sławy

Festiwalu Muzyki Dawnej zapraszają turystów z całego
świata do Jarosławia, nie tylko na ucztę duchową.
Tuż po założeniu pierwszej winnicy, w 2003 r., właściciele dokupili teren 20 km od Jarosławia, niedaleko
Pruchnika. Tam również zostały posadzone krzewy winne.
Początkowo winnica nosiła nazwę Węgierka od nazwy miejscowości w której powstała winnica. Obecnie obie winnice
funkcjonują pod nazwą „Winnice Rodziny Steckich”. Winnica w Węgierce zajmuje obecnie 0,6 hektara. Dobra gleba
(ziemia wapienno-gliniasta z dużą ilością kamienia wapiennego), odpowiednia dla winorośli oraz południowo-zachodni
stok, osłonięty od mroźnych wiatrów w zimie, dają idealne
warunki do uprawy krzewów winnych. W okolicy winnicy
wzniesienia sięgające 300-400 metrów n.p.m. pokryte są
lasami jodłowo-modrzewiowo-bukowymi w górnym biegu
rzeki Mleczki. Z pasma gór o wdzięcznej nazwie Bukowy
Garb, w którego ramionach znajduje się wieś, przez lornetkę
przy dobrej pogodzie widać Tarnicę i wierzchołki Bieszczad.
Z uwagi na klimat właściciele zdecydowali się na uprawę odporniejszych odmian: Seyval Blanc, Muskat, Jutrzenka, Aurora, Bianca, Solaris, Sibera, Pinot Gris, Johanniter, Hibernal
na wina białe oraz Rondo, Leon Millot, Regent, Roesler
i Heridan na wina czerwone.

••
Winnice Rodziny Steckich można zwiedzać po uprzednim umówieniu się
z właścicielami. Oferta obejmuje zwiedzanie komentowane obu winnic, degustacje win z poczęstunkiem (deska serów), zarówno dla osób indywidualnych,
jak i grup zorganizowanych, a także szkolenia, doradztwo w zakładaniu winnic
przydomowych oraz profesjonalnych winnic towarowych, uprawy, zbioru oraz
przerobu owoców z winnic. Zapraszają również do sklepiku przy przetwórni
w Jarosławiu po uprzednim umówieniu terminu. Winnice to zdobywcy medali
na konkursach w Zielonej Górze, Krakowie i Tarnowie. Uczestnicy wielu lokalnych imprez wystawienniczych, promujących winiarstwo.
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Winnica Sztukówka Leszek Szczęch
••
38-130 Frysztak, Glinik Średni 153
+48 605 539 422, winnica@sztukowka.pl, www.sztukowka.pl

Winnica została założona w 2009 r. przez Katarzynę i Leszka Szczęchów, którzy dotychczasowe życie
w stolicy zamienili na realizację swoich marzeń i pasji, na
kojącym skrawku ziemi podkarpackiej. Rzędy winorośli
pokrywają ponad hektar południowego stoku niewielkiego wzniesienia, zwanego potocznie „Sztukówką”, stąd
też i nazwa samej winnicy. Uprawianych jest w niej 10
odmian winorośli na wina czerwone i różowe oraz białe:
Rondo, Regent, Marechal Foch, Leon Millot, Cabernet
Cantor oraz Solaris, Siegerrebe, Seyval Blanc, Johanniter,
Hibernal. Otulina Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku
Krajobrazowego, w której położona jest winnica, posiada
niezwykle dobre warunki glebowe i mikroklimat wyjątkowo sprzyjający uprawie winorośli.
– Turyści chętnie oglądają uprawę winorośli oraz
szukają informacji o tajnikach produkcji wina. Na
miejscu mogą też kupić wino, u mnie butelka kosztuje
45 zł – mówi Leszek Szczęch. – Zainteresowanie naszymi
winami spowodowało, że zdecydowanie powiększymy
teren uprawy o kolejny hektar.
W Winnicy Sztukówka
powstają wina o wdzięcznych,
muzycznych nazwach dawnych
instrumentów: lira korbowa,
maryna, bazuna, suka, cymbały
czy złóbcoki. „Lira Korbowa” to
białe wino półwytrawne z delikatnymi aromatami owoców
cytrusowych. „Maryna”– wino
różowe, półwytrawne – ma
aromat poziomek i truskawek
oraz
innych
czerwonych

owoców. „Bazuna” – wino wytrawne o głębokiej, czerwonej barwie, aromacie wiśni i leśnych owoców. Białe,
wytrawne „Cymbały” posiada delikatny aromat owoców
cytrusowych i melona. Z kolei „Złóbcoki” to wino białe
wytrawne, o owocowym aromacie.
Wina wytwarzane z uprawianych w winnicy odmian
są systematycznie doceniane w konkursach winiarskich, w których biorą udział. Wino „Złóbcoki” (rocznik
2013) wyróżniono złotym medalem na IV Galicyjskim
Konkursie Win Galicja Vitis 2014 w Łańcucie. Także
„Złóbcoki”, ale rocznik 2014, otrzymał wyróżnienie przyznane na II Konkursie Polskich Win Jasło 2015. Z kolei
wino „Maryna” (rocznik 2014) na tej samej ocenie otrzymało medal brązowy.
Jak podkreślają właściciele winnicy: – Nasze wina
to owoc winnego krzewu i pracy rąk ludzkich, ale nie
tylko. To smak mający początek w podkarpackiej
ziemi, uszlachetniony słońcem, a na koniec pieczołowicie zamknięty w butelce.
W sezonie turystycznym
(maj – wrzesień) można tu
zamówić
degustacje
win
w altanie położonej przy samej
winnicy, z której rozpościera się
widok na malownicze Pogórze
Strzyżowskie. Na życzenie
mogą być także przygotowane
przekąski lub lekki posiłek.
Przed degustacją odbywa się
zwiedzanie winnicy i winiarni.
Na miejscu można także
zakupić wina w detalu.
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Winnica
Vanellus
••
38-200 Jasło, Jareniówka 189
+48 604 052 132, b_czajka@op.pl

Właścicielami Winnicy VANELLUS są Barbara i Mariusz
Czajka. Po łacinie „czajka” to właśnie „vanellus” – stąd wybór tej pięknej nazwy. Cała przygoda z winnicą zaczęła się
od wypicia lampki wina u sąsiada, Wiktora Szpaka – wina,
jak się okazało, z winogron uprawianych we własnym ogrodzie. Decyzja o nasadzeniu małej przydomowej winniczki
na własne potrzeby nastąpiła szybko. Posadzono 300 krzewów winorośli: Siberę i Muskata na wina białe oraz Rondo
i Regenta na czerwone. Winnica miała stanowić dopełnienie
ogrodu, przestrzeni wypoczynku i relaksu. Po pierwszych doświadczeniach winiarskich właściciele podjęli decyzję o powiększeniu winnicy i dokupili sąsiednią działkę, a potem
kolejną… Aktualnie winnica zajmuje 1 ha na dwóch parcelach. Znajduje się na stokach o niedużym, kilkuprocentowym
spadku w kierunku południowo-wschodnim. W niewielkiej
odległości, około 400 m przepływa rzeka Wisłoka. Gleba,
średnio-ciężka, lessowa, wymaga wielu zabiegów, aby wydać owoc o zadowalających walorach. Oprócz wspomnianych
wcześniej odmian, dosadzone zostały nowe szczepy: Solaris,
Johanniter, Muscaris, Seyval Blanc i Cabernet Cortis. Kolejnym kamieniem milowym była decyzja o pokazaniu wina
innym i konfrontacja z profesjonalnym rynkiem. Od rocznika 2016 wina z Winnicy Vanellus są dostępne w sprzedaży.

Większość posadzonych odmian to te na wina białe, dlatego
jest ich większy wybór, między innymi: aromatyczny Muskat lub neutralny Seyval, popularny Solaris, mineralny Johanniter. Dla tych, którzy uważają, że wino koniecznie musi
być czerwone, produkowane jest wino z odmian: Rondo, Regenta i Cabernet Cortis, oferowane w uzupełniającym się połączeniu, starzone przez wiele miesięcy w dębowej beczce.
W ofercie piwnicy Vanellus znajdzie się też wytrawne wino
różowe i wina doświadczalne jak “blanc de noir”, czyli białe
wino zrobione z ciemnych winogron.
Winnica Vanellus za produkowane wina otrzymała
liczne medale. W IV Konkursie Polskich Win Jasło 2017
wino „Noctis” 2015 r. (wyprodukowane ze szczepu Rondo,
Regent, Cabernet Cortis) otrzymało srebrny medal.
W roku 2016 złoty medal otrzymało wino Vesperum 2015,
a brązowy wino Mane 2015. W roku 2014 natomiast brązowy
medal otrzymało wino Solaris 2013 , a złoty - Muskat 2013.
W międzynarodowym konkursie win w Zemplinskiej
Siravie w lipcu 2017 roku wino Vesperum 2016 otrzymało
medal złoty, a srebrny Noctis 2015. Wina z winnicy Vanellus prezentowane były również na konkursie ENOEXPO
w Krakowie; w roku 2013 srebrny medal otrzymało wino
Cuve Rouge 2012, a w roku 2019 wino Muskat 2012.

••
Barbara i Mariusz Czajka wspominając latach spędzone we Francji pragną, aby i w winnicy Vanellus ci, którzy podzielają winiarską pasję
i ci przypadkowo zaplątani w podkarpackie szlaki, poczuli smak tej
ziemi zamknięty w winie – to, co Francuzi nazywają terroir. Gościom
oferują spacer po winnicy, zwiedzanie piwnicy, degustacje komentowane
wzbogacone deską serów, proziakami bądź daniami ciepłymi
– w zależności od zamówienia zwiedzających. Zwiedzanie winnicy jest
możliwe wyącznie po uprzednim ustaleniu.
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Winnica
Wiarus
••
ul. Grunwaldzka 18, 38-460 Jedlicze
+48 602 636 899, 698 744 069, e-mail: winnica@vp.pl

Winnica Wiarus założona została w 2008 roku w Jedliczu, gdzie znajduje się pierwsza, mniejsza winnica. Nazwa winnicy wskazuje na tęsknotę za wojskowymi
czasami i miłymi duszy właściciela wspomnieniami „towarzyszy broni”. Barbara i Tadeusz Kruczek, właściciele winnicy, dokupili kolejną, ponad hektarową działkę
w Męcince obok Jasła, położoną na bardzo malowniczo
pofałdowanym terenie. Przewyższenia tam wynoszą ok.
250 m n.p.m., roztacza się wspaniały widok na okolicę.
Winnica ma bardzo nietypowe rozmiary - szeroka na 12
m i długa aż na 850 m jest nazywana żartobliwie przez
właściciela „pasem startowym”. Obecnie w winnicy Wiarus uprawianych jest 14 odmian winorośli na wina białe,
różowe i czerwone - łącznie ok. 2000 krzewów na powierzchni 60 arów. Na wina białe przeznaczane są odmiany: Jutrzenka, Seyval Blanc, Aurora, Muskat Odeski
i Prairie Star. Natomiast na czerwone i różowe: Regent,
Leon Millot, Marechal Foch i Swenson Red. Wszystkie
uprawiane odmiany to hybrydy europejskie i amerykańskie. Te drugie są mniej kłopotliwe z uwagi na wysoką
mrozoodporność i choroby grzybowe. W roku 2011 zrobione zostało pierwsze wino, a w 2014 winnica została zarejestrowana w ARR i w sierpniu 2015 roku, po uzyskaniu

stosownych zezwoleń i znaków akcyzy, na X Międzynarodowych Dniach Wina w Jaśle winnica prowadziła już
sprzedaż win wytrawnych, półwytrawnych oraz półsłodkich. W przyszłości planowane jest kolejne powiększenie
winnicy i budowa piwnicy ziemnej na wina.
Po uprzednim umówieniu w winnicy przyjmowane
są zorganizowane grupy turystów na degustacje, jak
i zwiedzanie winnicy komentowane. Obok jest urokliwe
miejsce na rozbicie namiotów, które jest nazywane przez
gospodarzy „dzikimi polami”. W niewielkiej odległości
od winnicy przepływa górska rzeka Jasiołka (ok. 10 m poniżej), która jest granicą powiatów Krosna i Jasła, a przed
II wojną światową w tym miejscu przebiegała granica
województwa lwowskiego i krakowskiego. Te warunki
są istotnym atutem w ofercie enoturystycznej winnicy
Wiarus. Obserwując zwiększające się z roku na rok zainteresowanie turystów zwiedzaniem winnicy właściciele
planują rozbudowę oferty agroturystycznej o miejsca noclegowe i wyżywienie.

••
Wina z Winnicy Wiarus zdobyły liczne
laury na konkursach winiarskich w Łańcucie, Boguchwale, Zielonej Górze i Jaśle;
ostatnie medale wina uzyskały w IV
Konkursie Polskich Win Jasło 2017: wino
Słodka Anielka (b.d) wyprodukowane ze
szczepu Jutrzenka, otrzymało złoty medal
w kategorii polskie wina słodkie, Gwiazda
Poranna 2016 uzyskało medal brązowy
w kategorii polskie wina białe.
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Winnica
Zacisze
••
38-207 Trzcinica 313,
+48 664 209 561, p.szynal@bud-win.pl

Winnica Zacisze położona jest w miejscowości
Trzcinica k/Jasła. Powstała wiosną 2003 roku z inicjatywy Pawła i Magdaleny Szynal. Zachęciły ich sukcesy,
jakie odnosili w tym regionie pionierzy winiarstwa na
Podkarpaciu i postanowili pójść w ich ślady zakładając
10 arową winnicę. Bardzo szybko – bo już po dwóch
latach, w 2005 roku powstały pierwsze wina, które zyskały uznanie degustatorów i stanowiły doskonała zachętę do dalszych działań na polu winiarstwa.
W 2013 r. właściciele powiększyli areał winnicy do
0,8 ha, a także planują połączenie uprawy z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego w jej okolicach.
Winnica przyciąga turystów atrakcyjnym położeniem wśród malowniczych wzniesień pobliskim pogórzy, z dala od hałasu i ruchu ulicznego, skąd można
podziwiać panoramę pogórza i Beskidu Niskiego.
Przy dobrej widoczności powietrza widać również
Tatry. Okolica jest bogata w różnorakie atrakcje turystyczne, co znacznie wzbogaca potencjał planowanego
przedsięwzięcia.

Magdalena i Paweł Szynal należą do Jasielskiego
Stowarzyszenia Winiarzy Vinum Pro Cultura. Uczestniczą w szkoleniach, zjazdach i konferencjach, aby poszerzać swoją wiedzę oraz dzielić się doświadczeniami
z innymi pasjonatami winiarstwa.
W Winnicy Zacisze produkuje się rocznie ok. 2000 l
wina. Wina z Winnicy Zacisze prezentowane były na I,
II,III i IV Konwencie Polskich Winiarzy, a także podczas degustacji w ramach Międzynarodowych Dniach
Wina w Jaśle. Podczas Konkursów Polskich Win, wina
były wysoko oceniane i zdobywały medale.
Podczas IV Konkursu Polskich Win Jasło 2017 trzy
wina: Johanniter, Seyval i Jutrzenka zdobyły medale
brązowe w kategorii polskie wina białe.

Katalog wytwórców produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych

109

WINIARSTWO

Winnica
Zamkowa
••
ul. Podzamcze 14, 38-420 Korczyna
+48 608 007 890, email: marek.stodolka@winnicazamkowa.pl
+48 608 007 890, marek.stodolka@fhc2.pl

Winnicę Zamkową założyło małżeństwo Beata i Marek
Stodółka z Krosna w 2011 roku. Wybrane i przygotowane
przez nich miejsce, winnica i winiarska baza, robią wrażenie
jeśli chodzi o rozmach i pieczołowitość realizacji. Ulokowana
jest na południowo-zachodnim stoku w podkarpackiej wsi
Korczyna koło Krosna w otulinie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, między ruinami Zamku Kamieniec a rezerwatem przyrody „Prządki”. Historia Zamku
Kamieniec, któremu Winnica zawdzięcza swoją nazwę, zainspirowała Aleksandra Fredrę do napisania „Zemsty”.
Marek Stodółka, biznesmen z wykształceniem ogrodniczym, po latach planów zrealizował swoje marzenia o zajęciu się uprawą winorośli tworząc rodzinne przedsiębiorstwo.
Obecnie winnica zajmuje powierzchnię około jednego hektara. Uprawiane są tam przeróżne odmiany winogron, między innymi: Aurora, Bianca, Leon Millot, Solaris, Macheral
Foch, Cabernet Dorsa czy Hibernal.
Na terenie winnicy znajduje się budynek winiarni, w którym realizowany jest cały proces wytwórczy. W winiarni

znajduje się również sala degustacyjna na 40 osób. Winnica
oferuje zwiedzanie komentowane, degustację i sprzedaż
wina. Degustacja wina połączona ze zwiedzaniem trwa 2
godziny. Jest to możliwe w każdym czasie po uprzednim
kontakcie, zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla grup
zorganizowanych.
Wina produkowane w Winnicy Zamkowej, nagradzane
były wielokrotnie w konkursach winiarskich, ogółem zdobyły 25 medali, w tym: na ENOEXPO w 2017 roku: srebrny
medal za wino Regent 2015, srebrny medal za wino Cuvee-3
2016, brązowy medal za wino Maréchal Foch 2016, brązowy
medal za wino Hibernal 2016; na II Międzynarodowym Konkursie Win Tuchów 2017: srebrny medal za wino Regent,
brązowy medal za wino Hibernal, brązowy medal za wino
Cuvve-3. Wino Hibernal, rocznik 2016, zostało nagrodzone
złotym medalem na konkursie Muvina w Prešov na Słowacji.
Wina produkowane w Winnicy Zamkowej można kupić
w wybranych sklepach Delikatesy Centrum: Krosno, Sanok,
Dębica, Rzeszów.
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Winnica
Źródło
••
38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 121
+48 502 105 994, rakbud@wp.pl

Winnica ta położona jest w zachodniej części miasta Jasła na osiedlu Bryły przy ulicy Mickiewicza. Pierwszych nasadzeń krzewów winnych dokonano w pamiętnym dniu 10.
04. 2010 roku (katastrofa w Smoleńsku). Winnica zajmuje
obszar 12 arów, działka położona jest na nasłonecznionym
terenie o umiarkowanym nachyleniu. Obecnie w Winnicy
Źródło uprawiane są odmiany na wina białe: Seyval Blanc,
Bianca, Jutrzenka, Muskat Odeski; czerwone: Regent,
Rondo, Leon Millot oraz kilka odmian deserowych. Właścicielem winnicy jest małżeństwo Maria i Henryk Rak,
pasjonaci winiarstwa od lat. Wszystkie prace w winnicy
wykonywane są ręcznie, co w znacznej mierze decyduje
o charakterze wina. Jest to typowo rodzinna winnica nastawiona na wyrób niewielkiej ilości wina w dobrej jakości.
Pierwsze wino wyprodukowane zostało już w roku 2011.
W następnych latach doskonalono warsztat winiarski zarówno w uprawie winorośli, jak i w produkcji wina, uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach

enologicznych, mając świadomość, że ciągle należy się doszkalać i wymieniać doświadczeniami z innymi winiarzami.
U podnóża winnicy wśród dzikich zarośli znajduje się
źródło, z którego woda zasila przepływający obok uroczy
strumyk – stąd pochodzi nazwa winnicy. Właściciel winnicy
prowadzi spotkania degustacyjne, jednak na takie należy się
wcześniej umówić. W ofercie dla enoturstów jest zwiedzanie komentowane oraz degustacje win i poczęstunek. Jest
to możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się;
zarówno osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych.
Winnica Źródło za produkowane wina otrzymała
liczne medale w konkursach krajowych i międzynarodowych; ostatnio w IV Konkursie Polskich Win Jasło 2017
wino Regent 2016 otrzymało srebrny medal w kategorii
polskie wina czerwone, a medal brązowy wino Rondo
Róża 2016 w kategorii polskie wina różowe. W konkursie win w Zemplinskiej Siravie wino Rondo 2016 otrzymało medal złoty.
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Bieszczadzkie Smaki
••
38-543 Komańcza, Smolnik 9
+48 504 756 366, bieszczadzkiesmaki@gmail.com, www.śpiewanychleb.pl

Bieszczadzkie Smaki - to rodzinne przedsięwzięcie
Wiesławy i Bogdana Ablewskich, mieszczące się w Woli
Michowej nad Osławą w gminie Komańcza. Przyciągnęły
ich Bieszczady i oczarowały. W roku 2010 zamieszkali
wraz z dziećmi w starej chyży łemkowskiej; początkowo
wytwarzali wyroby gospodarstwa rolnego tj. chleb na zakwasie, syropy ziołowe, sery podpuszczkowe, masełko
z czosnkiem niedźwiedzim i wiele innych produktów
z ziół i roślin bieszczadzkich.
Najnowsze dziecko Bieszczadzkich Smaków - od roku
2015 - to nalewki regionalne z akcyzą. Jedna z pierwszych
w Podkarpackiem wytwórni nalewek, nalewek robionych
z pasją i umiłowaniem tematu tak drogiemu sercu każdego
z Polaków. Spisywane przepisy z różnych zakątków Polski,
długie wieczorne rozmowy oraz książki stare i nowe, tradycje
rodzinne - wszystko te elementy zebrane w jedną całość pozwoliły wytwarzać nalewki z roślin, owoców, ziół rosnących
na łąkach i w lasach czystych terenów Bieszczadów, poddawane maceracji jednym z najlepszych spirytusów produkcji
polskiej. Nalewki wyrabiane są bez użycia urządzeń mechanicznych oraz jakichkolwiek konserwantów, ulepszaczy,
barwników, środków chemicznych. Nalewki dojrzewają od
kilku do kilkunastu miesięcy w szklanych gąsiorach i słojach,

co pozwala na wnikliwą obserwację procesu dojrzewania. Po
upływie pełnego okresu dojrzewania nalewki poddawane są
filtracji i zostają rozlane do butelek.
Bieszczadzkie Smaki są legalnym producentem z akcyzowanymi produktami i stosownymi pozwoleniami. Produkowane nalewki korzystają z takich ziół i roślin, jak: głóg,
kwiatu podbiału, mniszek lekarski, czosnek niedźwiedzi,
nostrzyk żółty, pokrzywa, bluszczyk kurdybanek, dziewanna, listki bukowe, żywokost, krwawnik, borówka, dziurawiec, i jasnota biała.
Wytwarzane w rodzinnej nalewkarni nalewki regionalne
to: tarninówka z owocu tarniny, bzianka z kwiatu bzu czarnego, nostrzykówka z kwiatu nostrzyka żółtego, sosnowe
igiełki z pędów sosny, pokrzywówka zielona i pokrzywówka
tradycyjna z pokrzywy. Jednym z miejsc gdzie można spróbować i kupić te wyroby to Sklepik „Hipisówka” w Dołżycy
17 (gm. Cisna). Tutaj na chętnych czeka także „Bieszczadzka Wróżka” czyli nowy produkt nalewkarni będący autorskim absyntem z roślin: piołunu, anyżu, melisy i hyzopa.
Inne punkty sprzedaży to Smolnik 9 oraz czynny sezonowo
Majdan 17 na terenie Stacji Bieszczadzkiej Kolejki. W Woli
Michowej, gdzie powstają nalewki, można je także kupić
oraz zamówić degustację dla grup zorganizowanych.

••
Kolejnym przedsięwzięciem gospodarzy jest Bieszczadzka Akademia
„Chleba Śpiewanego” – są to warsztaty i pokazy „odwrócone” chleba, na
które trzeba się wcześniej umówić. Odwrócona jest kolejność, bowiem
pokaz zaczyna się od wstawienia wcześniej wyrośniętego chleba do
pieca, a w trakcie tego procesu adepci wtajemniczani są w arkana sztuki
piekarskiej. Ręcznie wyrabiane ciasto chlebowe - tak, aby było odpowiednio napowietrzone - wyrasta ok. 10-12 godzin. Obecnie wypiekane są trzy
rodzaje chleba na zakwasie (wyłącznie na zamówienie): chleb „Śpiewany”
ciemny na zakwasie z ziarnami, chleb „Wiesiowy” biały na zakwasie bez
ziaren, chleb żytni na zakwasie z ziarnami, a także bułki pszenne, chałeczki
i bułeczki maślane z „wkładką” czekoladą lub konfiturą.
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Browar Rzemieślniczy Z&Z Sp. z o.o
••
38-471 Wojkówka 60, +48 533 658 354
piotr@zzbrowar.pl, krzysztof@zzbrowar.pl, www.zzbrowar.pl

To pierwszy, działający od lutego 2013 r., browar
rzemieślniczy w województwie podkarpackim. Zlokalizowany jest w zabytkowym budynku dawnej szkoły podstawowej w miejscowości Wojkówka (gm. Wojaszówka),
w odległości zaledwie 13 km od Krosna.
Inicjały Z&Z, które pojawiają się w nazwie browaru pochodzą od nazwisk jego pierwszych współwłaścicieli: Piotra
Zajdla i Krzysztof Ziobry, obydwaj z Krosna. Wcześniej próbowali sił, warząc piwo amatorsko w domu (pan Piotr posiadał także własną winnicę), w końcu postanowili wypełnić
lukę na podkarpackim rynku. Pierwsze pieniądze - 300 tys.
zł na zakup linii technologicznej - pozyskali z funduszy unijnych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), które – wraz
ze swoim wkładem - przeznaczyli na zakup m.in. zbiorników
fermentacyjnych, zbiorników leżakowych, warzelni, śrutownika oraz pompy uniwersalnej.
W ciągu pierwszych lat działalności browar warzył takie
piwa jak: AIPA, Dark AIPA, Milk Stout, Dry Stout, Amber
Ale, Amber Lager. Nie zabrakło również pozycji obowiązkowych takich jak Pils czy Dunkel. Właściciele zwracają
uwagę na sezonowość potrzeb konsumentów i dlatego latem
proponują lżejsze piwa o owocowym smaku, zdarzało im się
produkować białe Kakadu o aromacie cytrusów i maślanych

ciastek, z majerankowo-tymiankowym finiszem. Z kolei jesienią i wiosną na rynek wypuszczali lagery, ciemne stouty
czy – specjalność zakładu – świetne, gorzkawe American
India Pale Ale. W procesie produkcji korzystają z własnego
ujęcia wody oraz najlepszego słodu i chmielu. Piwa niepasteryzowane, mętne, niefiltrowane, produkowane są
w małych seriach, można powiedzieć, że każda partia jest
wyjątkowa i niepowtarzalna. O tym, że w browarze lubią
eksperymentować, najlepiej świadczy fakt, że w listopadzie
2017 r. uruchomili produkcję… piwa gruszkowego. Cenione
ich wyroby to: Ambasador, Wojkówka Summer, Marynka,
AIPA, Wojkówka Jabłkowe, Amber Ale i Pacyfik Blue.
Odnowiony budynek browaru i restauracji w Wojkówce,
wyróżnia się do dzisiaj na tle innych zabudowań. Wnętrze
lokalu - trzy sale o łącznej liczbie miejsc siedzących dla 110
osób - jest utrzymane w dość surowym klimacie. Przewaga
cegły, drewna oraz wygodnych kanap, sprawia, że goście
czują się tutaj komfortowo. Na ścianach widnieją malunki
opowiadające historię piwa, w kątach rozstawiono worki ze
słodem i zbożem oraz beczki, w których za dawnych czasów
pewnie leżakowało piwo. Za szklaną ścianą znajdującą za
barem, można podziwiać dwa rzędy tanków leżakowych. Na
miejscu można zobaczyć jak wygląda proces produkcji piwa.

••
Pijalnia Piwa Browaru Wojkówka w Rzeszowie (adres to ul. Matejki 4, ale
wejście od strony ul. Kopernika) po remoncie zmieniła koncept pijalni
radykalnie poszerzając sprzedawany tu asortyment. Od października
2017 r. przekształciła się w lokal o nazwie Rzeszowski Kraft. Pijalnia
ta leje piwa z całego województwa podkarpackiego. W swoich kranach
mają takie browary jak: Browar Rzemieślniczy Wojkówka, Browar Ursa
Maior z Uherców Mineralnych, Browar Dukla, Browar Łańcut, Browar
Eureka, Browar Revolta i Browar Fuzja.
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Nalewki Rodziny Krzanowskich Sp. z o.o.
••
38-400 Krosno, ul. Kazimierza Pużaka 49
+48 577 114 852, biuro@nalewki.online, www.nalewki.online

Słowo „nalewka” powstało w I Rzeczypospolitej i istnieje do dzisiaj w języku polskim, rosyjskim, czeskim,
ukraińskim, białoruskim, litewskim, estońskim i rumuńskim. Próżno szukać tego słowa we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Włoszech.
Nalewki to typowo polska, tradycyjna specjalność.
Pierwsze informacje o sposobach ich przygotowywania sięgają XVIII wieku. Od dawna wytwarzano je
na dworach magnackich oraz w domach mieszczan.
Początkowo leżakowały one w beczkach trzymanych
w piwnicach, później w tym celu wykorzystywano gąsiorki ze szkła.
W rozmowach przeprowadzonych z mieszkańcami okolic Krosna, Jasła i Sanoka wynika, iż domowa
produkcja nalewek jest kultywowana od wielu pokoleń, a najczęściej stosowane owoce to wiśnia, malina, śliwka, czarna porzeczka, aronia i dereń, których
krzewy i drzewa są uprawiane od dawna na tym obszarze. Dzięki starym drzewom wiśniowym i śliwkowym
do dziś można uzyskiwać tradycyjne nalewki najwyższej jakości, które przekazują do trunku intensywne
aromaty i smaki. To, iż ziemia podkarpacka jest idealna
do uprawy malin i porzeczki także sprzyja tworzeniu

doskonałych nalewów. Nadanie miana produktu tradycyjnego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
regionalnym nalewkom z derenia, pigwy, żurawiny,
maliny i wiśni potwierdza fakt, iż Podkarpackie jest
jednym z najważniejszych ośrodków tego trunku.
Nalewki Rodziny Krzanowskich Sp. z o.o. jest firmą
rodzinną, która kontynuuje w profesjonalny sposób wieloletnią amatorską pasję kultywowaną w zaciszu domowym. Firma powstała w 2013 r. Obecnie jest najlepiej
wyposażonym producentem najwyższej jakości nalewek
pod względem technologicznym. Nalewki są produkowane na bazie jednego produktu, a celem jest wydobycie z nich jak najwięcej charakterystycznych walorów
smakowych i zapachowych. Trunki powstają wyłącznie
z selekcjonowanych owoców skupowanych od podkarpackich sadowników, wysokiej jakości polskiego spirytusu oraz cukru. Nie używa się tu „ulepszaczy”, takich
jak sztuczne aromaty czy barwniki, nie zawierają także
żadnych konserwantów. To w 100% naturalny produkt.
W oparciu o owoce z podkarpackich sadów stworzono gamę smaków nalewek: malina, wiśnia i czarna
porzeczka, które dostępne są w butelkach o trzech pojemnościach: 200 ml, 350 ml i 500 ml.

••
Nalewki to alkoholowe wyciągi z owoców, korzeni, kwiatów lub ziół (bądź
mieszaniny składników), zazwyczaj o 40-45 procentowej zawartości
alkoholu. Na ziemie polskie moda na nalewki owocowe (wówczas zwane
kordiałami, likworami lub ratafiami) dotarła z Francji wraz z kadencją
króla Henryk Walezego (1573–1574). Wkrótce w apteczkach polskich
dworów stały nalewki, a receptury przekazywano sobie z pokolenia na pokolenie. Na wiek XVIII i XIX przypada złoty okres polskiego nalewkarstwa,
zastopowany przez II wojnę światową i czasy powojenne.
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„PIEROŻEK” AR Szelc Sp. J.
••
38-400 Krosno, ul. Krakowska 89
+48 13 43 21 214, biuro@pierozek.pl, www.pierozek.pl

„Pierożek” to typowa rodzinna firma, założona
w 1995 r. przez Marię Szelc – energiczną kobietę, która
postanowiła podzielić się z innymi swoimi rodzinnymi
przepisami na domowe dania. Ich receptura oraz sposób
produkcji od początku do końca bazują na starych, sprawdzonych przepisach jej mamy. I niezmiennie od lat
wyroby oferowane przez firmę wykonywane są ręcznie na
każdym etapie produkcji.
Od 2010 r. spółką opiekują się i zarządzają jej dzieci:
syn Robert oraz córka Anna. Zmiana zapewniła powiew
innowacyjności: rodzinny duet włączył do produkcji nową
linię – dania ekologiczne.
Przepisy w rodzinie Szelców przekazywane są z pokolenia na pokolenie, dzięki temu dania oferowane przez
firmę smakują zawsze jak typowo domowe. Bazując na
nich właściciele inspirowani aktualnymi trendami ciągle
pracują nad poszerzeniem i rozwojem oferty. Do nowych
przepisów wplatają elementy klasycznej, dawnej kuchni
karpackiej, niezwykle bogatej i zróżnicowanej z powodu
przenikania się różnych grup etnicznych.
Firma najwyższą uwagę przywiązuje do jakości
wyrobów, dlatego też nie zawierają one żadnych środków
konserwujących, sztucznych barwników, polepszaczy

smaku czy składników sztucznie wydłużających ich
termin przydatności do spożycia. Ciągle udoskonalana
oferta posiada ponad 30 rodzajów wyrobów. Ich specjalnością są oczywiście ręcznie lepione pierogi z klasycznymi lub unikatowymi nadzieniami. Oprócz pierogów,
firma przygotowuje również m.in. uszka (z mięsem,
z grzybami), krokiety (z mięsem, z kapustą), naleśniki
z serem, kopytka, łazanki z kapustą, pyzy z mięsem,
gołąbki (z mięsem, z grzybami) oraz placki i paluszki
ziemniaczane.
Firma może pochwalić się certyfikowaną linią
produktów ekologicznych, na której powstają łazanki,
naleśniki, uszka i osiem rodzajów pierogów. Gama tych
dań domowych opiera się na współpracy z certyfikowanymi dostawcami z Bieszczadów, w których gospodarstwach nie stosuje się sztucznych nawozów, środków
chemicznych, antybiotyków i hormonów, uprawiane tam
rośliny nie są też modyfikowane genetycznie.
Wpisanie „bieszczadzkich pierogów” na Listę
Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz uhonorowanie spółki w 2013 r. tytułem laureata
Polskiego Producenta Żywności są potwierdzeniem jej
starań o jakość i zachowanie tradycji.

••
Bieszczadzkie pierogi z serem i ziemniakami,
z serem na słodko oraz z jabłkami i cynamonem
– produkty tradycyjne. Są one wykonywane w kuchni rodziny Szelców od
pokoleń, a wywodzą się z codziennego jadłospisu dawnych mieszkańców
tego regionu. Ich wpis na Listę ma za zadanie ocalenie od zapomnienia
bieszczadzkich pierogów o kształcie półkolistym z charakterystyczną
falbanką w miejscu zlepienia. Posiadają nieocenione walory smakowe, nie
zawierają żadnych konserwantów i przygotowywane są z surowców pozyskanych z małych lokalnych gospodarstw rolnych.
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„SOŁTYS – wyroby kulinarne”
Mariusz Potępa
••
39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 22
+48 607 928 078, soltys.kulinaria@gmail.com, www.soltyskulinaria.pl

Pierwszym pomysłem na biznes Mariusza Potępy (od
2009 r.) było prowadzenie niewielkiego baru o specjalności
polska kuchnia domowa. Po pewnym czasie zauważył, że
daniem szczególnie lubianym przez klientów są ręcznie
wyrabiane tradycyjne pierogi. Stąd też w 2012 r. rozpoczął
produkcję wyrobów garmażeryjnych – głównie różnego
rodzaju pierogów, ale i krokietów, bigosu itp. Od początku
też określił najważniejsze priorytety w procesie produkcji:
jakość, tradycja i smak. Wszystkie dania wyrabiane są
więc ręcznie, tzw. sposobem domowym, z naturalnych
składników. Dzięki temu wyroby „Made in SOŁTYS”
postrzegane są przez klientów jako dania tradycyjne.
Gotowe wyroby pakowane mogą być – w zależności
od potrzeb – próżniowo, w atmosferze ochronnej lub
też „luzem”, co zapewnia im świeżość, a także wygodny
sposób przechowywania. Dodatkowym atutem jest także
łatwość przyrządzania każdego z oferowanych produktów.
Obecnie najwięcej wyrabianych jest pierogów
o różnym smakowo nadzieniu: ruskie, ruskie ze szpinakiem, z serem i z brzoskwinią, z kapustą kiszoną i słodką,
z kapustą kiszoną i z mięsem, a latem z owocami. Charakteryzują się one cienkim i delikatnym ciastem oraz zwiększoną zawartością farszu. Szczególną popularnością cieszą

się krokiety z serem i pieczarką oraz krokiety z kapustą
kiszoną, mięsem i pieczarkami, jak i z samą kapustą.
W 2012 r. i w kolejnych latach firma została laureatem edycji Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego
AGRO POLSKA na najlepsze polskie produkty branży
rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego. Zgłoszone
15 wyrobów – w tym różnego rodzaju pierogi, kopytka,
gołąbki, krokiety, knedle z mięsem – zostało wyróżnionych godłem EURO QUALITY AGRO POLAND.
W marcu 2014 r. dwa dania „Niwiski Krupnik”
i „Niwiskie Pierogi z kapustą kiszoną” – zgłoszone przez
firmę - zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Od 2015 r. trwają prace, których celem jest uruchomienie nowej linii produktów: zup w słoikach – bez
użycia konserwantów – ze znakiem „Sołtys w kuchni”.
Znów sięgnięto do kulinarnej tradycji polskiej oraz regionalnej i stąd wybór konkretnych dań: „Żur z dodatkiem
boczku”, „Zupa grochowa” oraz „Niwiski Krupnik”.
Będą one praktycznie „od ręki” gotowe do spożycia,
wystarczy je tylko podgrzać.
Prowadzony jest w Mielcu sklep firmowy z całą gamą
wyrobów firmy pod szyldem „Nasze Specjały”, którego
dopełnieniem są produkty regionalne i ekologiczne.

••
Niwiski krupnik – produkt tradycyjny – to dość gęsta,
zawiesista zupa z widocznymi ziarenkami kaszy jęczmiennej, kawałkami mięsa wieprzowego i grzybów, której receptura oparta jest na dawnej kuchni lasowiackiej, z obszaru
Puszczy Sandomierskiej. Potrawa przygotowywana jest na
bazie kaszy jęczmiennej. Jej domowy wyrób, unikatowa
lokalna receptura i naturalne składniki gwarantują niepowtarzalny smak.
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„Świat Pierogów” Mirosława Słaba
••
36-105 Cmolas 235
+48 17 583 68 58, +48 504 096 707, +48 507 108 129
biuro@swiatpierogow.net, www.swiatpierogow.net

Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w 2002 r.
w Mielcu, ale obecnie mieści się w Cmolasie, gdzie powstał
rozbudowany dział zajmujący się produkcją i sprzedażą
ręcznie formowanych wyrobów garmażeryjnych. Założycielem i właścicielem firmy jest Mirosława Słaba, która
jest także autorką części przepisów na oryginalne, powstające tu wyroby. W „Świecie Pierogów” główny asortyment to oczywiście domowe pierogi, których w sumie
jest aż 32 rodzaje. Stworzono linię pierogów w smakach
„narodowych”, czyli meksykańskie, węgierskie, włoskie
(wątróbka drobiowa i pieczarka), szwabskie (szpinak
i biały ser), a nawet pierogi o smaku… pizzy. Znajdziemy
tu specjalne pierogi góralskie z nadzieniem przygotowanym z chrzanu, boczku i ziemniaków, jak i pierogi
o proweniencji kresowej, czyli pierogi z kaszą gryczaną
i boczkiem oraz z kaszą gryczaną i białym serem. Na
smakoszy frutti di mare czekają pierogi z… krewetkami.
Wyróżnikiem są zdobywające mocno rynek i szczególnie
popularne wśród dzieci pierogi z nadzieniem owocowym:
z serem i brzoskwinią, z wiśniami, z truskawkami, z jagodami, z jabłkiem i cynamonem, ze śliwką kalifornijską,
a nawet z bananem i kokosem.
Poza pierogami możemy w Cmolasie złożyć także
zamówienie na dwa rodzaje uszek (z grzybami i z mięsem),
kopytka, czyli kluski ziemniaczane, gołąbki i krokiety.

Większość z wyrobów oparta jest na tradycyjnych
recepturach, wytwarzane są ręcznie z wysokiej jakości
surowców, bez konserwantów, sztucznych aromatów
i innych ulepszaczy. Wszystkie etapy procesu produkcji
podlegają kontroli systemu HACCP, dając gwarancję
powstania produktu o wysokich walorach smakowych
i zdrowotnych. Jest on gotowy do spożycia, tzn. ugotowany, schłodzony i w takiej postaci sprzedawany.
Pierogi te łatwo rozpoznać na rynku – wyróżniają się
tym, że są mniejsze od innych, ale jednocześnie bardziej
pękate, z większą zawartością farszu. Łatwo je też przygotować do spożycia, co szczególnie widać w sklepach
współpracujących z cmolaską firmą w Kozienicach,
Brzozowie, Sandomierzu i Łańcucie. Można na miejscu
zamówić je i po podgrzaniu skonsumować.
„Świat Pierogów” był laureatem nagrody w plebiscycie
„Smaczne bo Podkarpackie” w latach 2005 i 2013 w kategorii wyroby garmażeryjne. Wyróżniono cztery rodzaje
pierogów: z serem Rokpol i orzechami; ze szpinakiem
i mięsem; z brokułami, szynką i serem oraz z wątróbką
drobiową i pieczarką. W 2013 r. firma otrzymała certyfikat
jakości przyznany przez Państwową Inspekcję Sanitarną
oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Aktywnie uczestniczy jako wystawca w licznych jarmarkach produktów regionalnych.

••
Pierogi z brokułami, szynką i żółtym serem – produkt regionalny. Ciasto do nich przygotowywane jest z mąki pszennej i świeżych jaj
(podobnie, jak i do wszystkich pierogów). Brokuły na farsz są grubo siekane
ręcznie. Następnie dodawana jest pokrojona chuda szynka konserwowa (od
sprawdzonego dostawcy kupowana w Mielcu), a na koniec tarty na tarce
jarzynowej ser żółty. Jedyne przyprawy dodawane do farszu to sól i gałka
muszkatołowa. Całość jest lekko podgrzewana dzięki czemu ser łączy farsz
w jednolitą masę. Wyrób całoroczny.
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Gospodarstwo Rolne w Górze Ropczyckiej sp. z o.o.
••
39 - 120 Sędziszów Małopolski, Góra Ropczycka 1
+48 17 22 26 264, biuro@goraropczycka.com, www.goraropczycka.com

Gospodarstwo Rolne w Górze Ropczyckiej powstało na
bazie byłego PGR-u na mocy Ustawy o Restrukturyzacji Państwowych Gospodarstw Rolnych z 21 listopada 2000 r. Ale
tradycja tego miejsca sięga jeszcze czasów I Rzeczpospolitej,
kiedy dobra ropczyckie nabył Gabriel Bobrowicz Jaworski.
W późniejszym czasie majątek kupił Adam Potocki, a ostatnim właścicielem był hrabia Andrzej Tarnowski. Po wybuchu II wojny światowej gospodarstwo przeszło pod zarząd
niemiecki, a po jej zakończeniu obszar ten przekształcono
w PGR. Dziś jest to spółka słynąca z wyrobu doskonałych
wędlin, a prezes Franciszka Bogdan wraz z załogą udowodnili, że popegeerowski majątek może przynosić zyski.
Gospodarstwo jest w dużej części samowystarczalne;
prowadzi uprawę na 142 hektarach i hodowlę świń (rocznie 3600 sztuk). Głównymi przedmiotami działalności
spółki są produkcja i przetwórstwo mięsa, sprzedaż mięsa
i wyrobów, chów i hodowla trzody chlewnej, uprawy
rolne oraz sprzedaż pasz.
Ale sukcesem działalności jest znajdujący się pod stałą
kontrolą całokształt procesu, począwszy od produkcji roślinnej poprzez produkcję zwierzęcą, aż do wytworzenia
i doprowadzenie do sprzedaży produktu finalnego, czyli własnych produktów wędliniarskich. Gospodarstwo dostarcza

dziennie około 1 tony wyrobów masarskich do sieci handlowych – m.in. Delikatesy Centrum czy Jubilatka w Dębicy.
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów gospodarstwa jest kiełbasa swojska z Góry Ropczyckiej produkowana z dobrego gatunkowo mięsa wieprzowego, głównie
szynki, ręcznie krojonej, z dodatkiem przypraw (czosnek,
pieprz i sól), bez konserwantów, według tradycyjnych receptur i wędzona - nawet do 6 godzin - w wędzarniach opalanych
drewnem olchowym. Wyrób ma w przekroju szarozielone
przebarwienie, które świadczy o braku dodatków chemicznych oraz wykorzystaniu do produkcji wyłącznie świeżego
mięsa. - Kiełbasa ta zdobyła w 2010 r. wyróżnienie podczas
Festiwalu Podkarpackich Smaków w Górnie, a także rok
później nagrodę w konkursie Nasze Dobre Podkarpackie
2011 - wylicza wiceprezes zarządu Justyna Bogdan.
W 2010 r. nagrodę specjalną Marszałka Województwa
Podkarpackiego w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo
- Smaki Podkarpacia” uzyskał inny wyrób z Góry Ropczyckiej
- szynka sędziszowska. Ostatnio „zauważalna” konkursowo
jest pieczeń zajączek zgłoszona do konkursu Nasze Dobre
Podkarpackie 2017. W tym też roku „Zajączek” zdobył wyróżnienia w konkursie „Najlepszy Produkt Podkarpacki”
podczas Dni Otwartych Drzwi w PODR w Boguchwale.

••
Pieczeń „Zajączek” smakuje na zimno i na gorąco, jako danie obiadowe. Nazwa wywodzi się z przekazów regionalnych, kiedy to pieczeń
wieprzowa po wypieczeniu przypominała „przyczajonego szarego zajączka”. Procedura wytwarzania niezmienna od pokoleń: świeże mięso
wieprzowe mielone jest drobno, po czym przyprawiane do smaku solą,
pieprzem i czosnkiem. Do farszu dodawane są jajko i bułka pszenna.
Po dokładnym wymieszaniu składników mięso jest formowane w porcje o wadze ok. 0,5 kg. Do środka wkłada się polędwiczkę wieprzową
i całość zawija w tzw. welon czyli naturalną błonę wieprzową, posypuje
kminkiem i zapieka w piecu w temperaturze 150-180°C.
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Masarnia JASAM
••
38-200 Jasło, Zimna Woda 66
+48 13 448 08 80 , +48 13 448 08 80, +48 797 334 667, +48 797 334 668
zimnawoda@saip.pl, www.jasamjaslo.pl

Masarnia JASAM to jeden z największych w kraju
producentów wędlin z koniny, jedyny w Podkarpackiem, kontynuujący tradycje i receptury jasielskiej
firmy „Jasam” z lat 50. XX wieku. Zakład produkcyjny zlokalizowany jest we wsi Zimna Woda położonej
w odległości 4 km od Jasła, na terenie nieuprzemysłowionym. Od 14 lutego 2014 r. jego właścicielami są
Katarzyna i Grzegorz Schabińscy.
W stałej ofercie masarni jest 69 rodzajów wyrobów
mięsnych i 13 pozycji z koniny, w tym kiełbasa
belgijska, szynka, kabanosy luksusowe oraz pasztet
i pieczeń. W procesie produkcji wykorzystują następujące elementy mięsa końskiego: zrazowa zewnętrzna,
zrazowa wewnętrzna, skrzydło, krzyżowa, jabłko, polędwica zewnętrzna, wewnętrzna, łopatka i kulka. Wszystkie
wyroby przygotowywane są według starych, tradycyjnych
receptur, wędzone we własnej wędzarni dymem z drewna
olchowo-bukowego. Produkują również wyselekcjonowane wyroby z mięsa wieprzowego, m.in.: szynkę staropolską, boczek wędzony, golonko pieczone, kaszankę
z kaszą jęczmienną, także kaszankę z wątróbką oraz

salceson, klops pieczony i pasztet domowy. Uznanie
wymagających klientów zdobyła… słonina wędzona.
Dodatkowo zakład specjalizuje się również w pieczeniu
prosiaków nadziewanych kaszą i mięsem kiełbasianym
oraz dzików na indywidualne zamówienia. Tą drogą do
klientów docierają także pieczone barany oraz… indyki.
Gotowe wyroby sprzedawane są na terenie całego kraju
i eksportowane poza granice Polski.
Mięso końskie jest chude i posiada większą wartość
odżywczą niż wieprzowina, baranina czy wołowina.
Kucharze podkreślają, że klasyczny tatar robi się właśnie
z koniny. – Konwencjonalne wyroby z tradycyjnych
gatunków mięs, takich jak np. wieprzowina czy wołowina dostarczają organizmowi żelazo, natomiast konina
jest także źródłem magnezu, który ma wpływ na układ
mięśniowo-nerwowy. Zawiera też fosfor, cynk, miedź,
wapń, sód i potas. Końskie mięso jest też bogate w witaminy z grupy B odpowiedzialne za system nerwowy
i metabolizm – wyjaśnia Grzegorz Schabiński, współwłaściciel przedsiębiorstwa.

••
KIEŁBASA WIEJSKA – produkt regionalny. Ta chuda wędlina
wykonana jest z wysokiej klasy ciepłego mięsa wieprzowego w naturalnej osłonce. Wędzona dymem z drewna olchowo-bukowego,
lekko podsuszana. Dzięki technologii produkcji w gotowym wyrobie
uzyskuje się efekt tzw. „zielonego oczka”, widocznego po przecięciu kiełbasy. Świadczy to o tradycyjnych metodach jej produkcji
z najwyższej jakości surowca, bez dodawania konserwantów i polepszaczy. Kiełbasa ta znalazła uznanie w oczach komisji i została
laureatem konkursu „Dobre bo Podkarpackie”.
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Masarnia Osip s.c. Zygmunt i Kamil Osip
••
37-300 Leżajsk, Wierzawice 561
+48 17 242 42 44, +48 783 471 513

Już trzecie pokolenie rodziny Osip angażuje się
w branżę wędliniarską. Masarnia prowadzona od 2012 r.
przez Zygmunta Osipa to klasyczna firma rodzinna,
w której pracuje także jego żona, trzy córki i dwaj synowie
oraz synowa. Odbywa się tu produkcja w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
Masarnia Zygmunta Osipa jest zapewne spełnieniem
marzeń jego ojca – nestora rodu, wziętego rzeźnika, który
swoje rzemiosło opierał na tradycyjnych, przekazywanych
z pokolenia na pokolenie, często nawet odnajdywanych
po latach recepturach. Wytwarzane tu typowo swojskie
wyroby są elementem kontynuacji rodzinnej tradycji.
Dzięki tym przepisom, opartym przede wszystkim na
prostocie wykonania oraz rodzimym surowcu, ich wędliny
cechuje niepowtarzalny smak.
Specjalnością masarni są klasyczne, naturalnie
wędzone wyroby. Zakład przerabia miesięcznie ok. 12
ton mięsa, z których powstają szynki, schaby, kiełbasy
szynkowe, kiełbasy wiejskie, balerony, kabanosy, polędwiczki, boczki, pieczenie rzymskie, pasztety i salcesony. Dystrybucja w dużym stopniu oparta jest o własny
firmowy sklep oraz dwa sklepy mobilne, które często

spotkać można na większych imprezach targowych
w centralnej części województwa.
Cztery z ich wyrobów, sygnowane określeniem geograficznym z Wierzeic, czyli dawnej nazwy wsi Wierzawice
w powiecie leżajskim, wpisane zostały w 2015 r. na
Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Są to baleron tradycyjny, polędwiczka
wędzona, kiełbasa swojska i boczek wędzony.
Świadomym ich działaniem jest udział w szeregu regionalnych i krajowych konkursach promujących żywność
opartą na tradycji i jakości, m.in. na Festiwalu Podkarpackich Smaków w Górnie czy Festiwalu Kultur i Kresowego
Jadła w Baszni Dolnej. W wielu z nich zostali laureatami,
ale najmilej wspominają udział w konkursie „Nasze
Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” w Poznaniu
na Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych
Polagra Food, na którym – za kiełbasę swojską z Wierzeic
– otrzymali nagrodę PERŁA 2015. Kolejny etap to
uzyskanie znaku „Jakość i Tradycja”, certyfikatu Polskiej
Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego przyznawanego
produktom tradycyjnym spełniającym wysokie standardy
jakości, uznany przez Ministerstwo Rolnictwa za krajowy
system jakości żywności.

••
Boczek wędzony z Wierzeic – produkt tradycyjny.
Wyrób ten został zarejestrowany – w październiku 2015 r. – jako dwusetny
z województwa podkarpackiego na Liście Produktów Tradycyjnych. Boczek
wieprzowy bez kości ze skórą, peklowany ok. 48 godzin w marynacie, wędzony dymem z olchy, buka, jasionu i graba przez ok. 5 godzin na drewnianych kijach w wędzarni. Mięso ma kolor od jasnoróżowego do czerwonego,
a tłuszcz od białego do kremowego. Wyczuwalny jest smak i zapach
wędzenia oraz przypraw, takich jak pieprz, ziele angielskie i liść laurowy.
Najczęściej spożywany jest jako wędlina wraz z pieczywem, a przesmażony
może służyć jako dodatek do dań obiadowych.
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Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „Taurus”
••
39-220 Pilzno, ul. Legionów 58, +48 14 672 15 52
biuro@stan-taurus.com.pl, handel@stan-taurus.com.pl, www.stan-taurus.com.pl

Na pytanie o początkach działania w sektorze wyrobów wędliniarskich Stanisław Jarosz, prezes i właściciel
ZPP Taurus, wspomina dziadka Michała, który zajmował
się handlem wszelakim, a i mięsnym w szczególności. Kolejnym był jego ojciec Jan, który miał gospodarstwo rolne
w Łękach Górnych, ale jego prawdziwą pasją było masarstwo. W leśnym szałasie w czasie II wojny światowej Jan
Jarosz miał ubojnię, z której szmuglerzy wozili mięso do
Tarnowa. Długo jeszcze po wojnie skupował zwierzęta na
targu i zrobione z nich wędliny sprzedawał po kryjomu.
Od swojej starszej siostry Helenki, uznanej w okolicy mistrzyni kuchni, uczył się proporcji w kiełbasach i przyprawiania kaszanki, peklowania golonki i wędzenia. I dzięki
temu stał się znakomitym rzeźnikiem i cenionym w okolicach Tarnowa wytwórcą wędlin. Jego syn, Stanisław
uczestniczył w tym już jako dziecko, doglądając dymu
pod kiełbasami.
Stanisław Jarosz przeniósł się do Pilzna i tu zaczął prowadzić mini ubojnię i mikro wędzarnię. Spółka Taurus
powstała po zmianach systemowych w kraju w 1989 r.
i szybko z niewielkiej, rodzinnej firmy stała się prężnie działającym, liczącym się na rynku producentem
wędlin. Dzisiaj specjalizuje się w produkcji wyrobów

tradycyjnych z zastosowaniem starych technologii opartych na recepturach zaczerpniętych z okolic Pilzna. Jej
15 produktów zostało wpisanych na Krajową Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. W lutym 2009 r. Taurus uzyskał certyfikat przetwórstwa ekologicznego artykułów rolno-spożywczych.
W budowaniu firmy Taurus olbrzymią rolę odegrała
wytrwałość w pielęgnowaniu tradycyjnych metod wyrobu
szynek i kiełbas. Przedsiębiorstwo oferuje swoim klientom wędzonki, kiełbasy, wędliny podrobowe oraz mięso.
Nowoczesny park maszyn, wdrożony system zabezpieczenia jakości zdrowotnej produktów HACCP oraz blisko 500 osobowy zespół pracowników, gwarantuje jakość
i szeroki wybór oferowanego przez firmę asortymentu.
Zakład wdraża w swoich działaniach obowiązujące normy
unijne, dzięki czemu jego wyroby można znaleźć w wielu
sklepach innych państw Unii Europejskiej, szczególnie
Wielkiej Brytanii.
Zakład Produkcji Garmażeryjnej jest drugim zakładem produkcyjnym firmy Taurus. Powstał w Tuchowie w 2006 r., poszerzając tym samym profil produkcji
o wyroby garmażeryjne takie jak: pierogi, krokiety, gołąbki i inne.

••
Krucha, łatwa do przełamania, kiełbasa swojska stanowiła podstawę
wędliniarstwa na wsi. „Po staremu”, z wykorzystaniem dawnej receptury,
produkowana jest właśnie kiełbasa swojska pilzneńska. Do jej produkcji
wykorzystuje się świeże, ciepłe mięso z wybranych tuczników z dodatkiem
przypraw naturalnych i czosnku, nie stosuje się konserwantów chemicznych.
Proces obróbki termicznej jest jak dawniej prowadzony w wędzarni opalanej drewnem. W efekcie otrzymujemy wyrób o smaku i zapachu charakterystycznym dla kiełbasy z mięsa wieprzowego, niepeklowanego, wędzonej,
pieczonej. Mocno jest w niej wyczuwalny zapach wędzenia oraz przypraw,
a w szczególności czosnku.
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Zakład Mięsny „Jasiołka”
••
38-450 Dukla, ul. Nadbrzeżna 1
+48 13 43 308 02, jasiolka@interia.pl, www.jasiolka.com

Specjalnością powstałego w 1996 r. zakładu są tradycyjne i ekologiczne wędliny, m.in. kiełbasy suche,
półsuche, wędzonki dukielskie (boczki, polędwice,
szynki, balerony) oraz wyroby garmażeryjne (salceson
bez żelatyny, kiszka pasztetowa, pasztet zapiekany, klops
galicyjski). Wytwarzane są według starych, niekiedy
150-letnich receptur. Pradziadek Pawła Krajmasa, dyrektora i twórcy firmy, uczęszczał do elitarnej galicyjskiej
szkoły masarzy we Lwowie. Zebrane wówczas przez
niego przepisy wykorzystywane są obecnie w produkcji,
dzięki czemu powstały wyśmienite kminkowe kabanosy,
pozostający w pamięci golonkowy salceson czy aromatyczna podsuszana kiełbasa sucha dukielska. Przepisy
pochodzą głównie z archiwum rodzinny Krajmasów, ale
są i takie z dawnych dworów szlacheckich, okolicznych
wiosek, a nawet z armii austro-węgierskiej.
W wędlinach produkowanych przez „Jasiołkę” nie ma
konserwantów, modyfikowanych białek i żelatyny, soi czy
błonnika. Ich charakterystyczny smak i aromat to efekt
m.in. wędzenia w dymie z bukowego lub olchowego
drewna. Ważnym elementem jest także surowiec, który
zakład pozyskuje z niewielkich rodzinnych gospodarstw
rolniczych związanych wieloletnią kontraktacją, dzięki

czemu dokładnie znają jakość kupowanego w ten sposób
– do produkcji wędlin – mięsa.
Szacunek do tradycji to jeden z elementów działania,
kolejny to szukanie nowatorskich pomysłów i rozwiązań.
Nowość stanowią powstające tu ekologiczne wyroby
surowe długo dojrzewające. Ich cechą szczególną jest
użycie serwatki, która w procesie produkcji wzbogaca
smak oraz przedłuża ich trwałość, nawet do kilkunastu
miesięcy. Spośród dziewięciu powstałych w tej technologii smakowitych wędlin surowo dojrzewających wyróżniają się kiełbasy, schab, słonina, boczek, udziec, szynka
wołowa oraz Zagrycha Rzeszowska.
Zaskakującym elementem ich oferty jest także propozycja przygotowania i upieczenia na rożnie… całego byka.
I jak twierdzą „na zakładzie” – coraz częściej zamawiana
przez kontrahentów z całej Polski. Może ze względu na
swój unikalny charakter za ten właśnie produkt zakładowi
przyznano prawo używania godła „AGRO POLSKA”.
Także żółty przewodnik Gault&Millau wyróżnił ich,
doceniając rolę w wytwarzaniu wyjątkowych produktów
regionalnych na terenie Podkarpackiego.

••
Kiełbasa Pradziada z Dukli – produkt regionalny –
– to wędlina zaskakująca kolorem i aromatem, której receptura
pochodzi z 1896 r. Skład stanowią ręcznie krojone kawałki
chudej szynki oraz wątróbki, doprawione pieprzem i czosnkiem.
Wędzona jest w tradycyjny sposób na drzewie bukowym. Co
istotne – surowce użyte do jej produkcji posiadają certyfikat
ekologiczny. Oryginalna receptura kiełbasy wyróżniona była
prestiżowym tytułem „Przysmak Ziemi Podkarpackiej – najlepszy
produkt lokalny” w 2010 r.
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Zakład Mięsny „Smak-Górno”
••
36-051 Górno, ul. Centralna 4, +48 17 772 87 15, +48 17 772 88 10
gorno@smakgorno.pl, www.smakgorno.pl

Zakład Mięsny w Górnie, jeszcze pod nazwą „Smak
-Eko”, działalność rozpoczął w 1991 r. I od ćwierćwiecza
– pod kierownictwem prezesa Mieczysława Miazgi –
prowadzi działalność w zakresie skupu trzody chlewnej,
uboju i rozbioru wieprzowego, produkcji pełnego asortymentu wędlin, szynek, wędzonek, wyrobów podrobowych, drobiowych, garmażeryjnych, a także konserw
w szklanych słojach.
Wysoka jakość i walory smakowe uzyskiwane są
dzięki starannej selekcji surowca użytego do produkcji,
pochodzącego z indywidualnych gospodarstw rolnych
z terenów Podkarpackiego i Lubelszczyzny, doboru naturalnych przypraw typu sól, pieprz, czosnek, liść laurowy
i ziele angielskie oraz tradycyjnych przepisów i receptur
niezmienionych od co najmniej 25 lat. Wyjątkową
smakowitość i trwałość zapewnia pieczenie w ogniu lub
klasyczne wędzenie. A połączenie tradycji z nowoczesną
technologią daje efekt w postaci smacznych wyrobów,
które potrafią zaspokoić gusta wymagających klientów.
Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się kiełbasy suche. Wieprzowa pieczona tradycyjna z Górna jest
wędzona i dodatkowo pieczona, a 100 g gotowego wyrobu

uzyskuje się z 125 g mięsa wieprzowego, bez dodatków
oraz konserwantów. Dużym uznaniem u klientów cieszy
się kiełbasa drobiowa pieczona z Górna oraz inne kiełbasy
pieczone: głogowska i wiejska tradycyjna. Zakład oferuje
całą gamę wędlin swojskich: szynki, schaby czy polędwiczki. Osobnym elementem produkcji są konserwy
tradycyjne w słojach, wśród których wyróżnia się kiełbasianka, pasztet oraz smalczyk z cebulką.
Zakład „Smak-Górno” zarejestrował 12 wyrobów
na Liście Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Firma posiada
w swojej ofercie specjalną linię produktów bez konserwantów. Wielokrotnie otrzymała tytuł lidera województwa podkarpackiego, przedsiębiorstwa Fair Play
oraz Gazeli biznesu, jest także laureatem szeregu nagród
gospodarczych przyznanych przez władze samorządowe
województwa podkarpackiego.
Wysoka jakość ich wyrobów była wielokrotnie
doceniana nagrodami w konkursach branżowych i na
targach. Najlepsze wyróżniano prestiżowymi certyfikatami: „Smaczne bo Podkarpackie”, „Jakość i Tradycja”,
„AGRO POLSKA” czy „Nasze dobre podkarpackie”.

••
Kiełbasianka tradycyjna w słoju – produkt tradycyjny – produkt powstały z wykorzystania starej receptury,
posiada specyficzny smak, choć nie zawiera wyszukanych
przypraw. Zawdzięcza go surowcowi pochodzącemu od zwierząt
z chowu tradycyjnego. Z tych właśnie względów wyrób ten jest
wyjątkowy i niepowtarzalny w smaku. Ma gęstą konsystencję,
a na obrzeżach słoika tworzy się galaretka i osiada aromatyczny
tłuszcz. Wybornie smakuje z chlebem wiejskim, a na przyjęciach
traktowany jest jako regionalny przysmak. To także dobry dodatek do gołąbków, bigosu czy spaghetti.
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Zakład Mięsny Wyroby Tradycyjne Mariusz Ciak
••
36-053 Kamień, Nowy Kamień 281, +48 510 199 547

Przygoda Mariusza Ciaka z masarstwem zaczęła się
w 1992 r. wraz z rozpoczęciem przez niego pracy w Zakładach Mięsnych w Nisku. Tam też poznał swoją obecną
żonę Bożenę, z którą wspólnie utworzyli rodzinny
biznes. W domowej kuchni dopracowywali własne technologie na wyrób pasztetów, kaszanek, salcesonów czy
boczku. Najpierw wyroby te konsumowała rodzina,
potem przyjaciele, aż stworzył się krąg całkiem licznych znajomych, którzy nie wyobrażali sobie świąt bez
wyrobów z Nowego Kamienia.
1 grudnia 2016 r. Mariusz Ciak uzyskał wszystkie
konieczne zezwolenia i mógł już formalnie, na dużo
większą skalę zająć się produkcją wyrobów masarskich. Od
tego czasu wytworzył się pewien stały mechanizm pracy: 3
dni produkcji, 2 dni wędzenia i 1 dzień sprzedaży. Dużym
ułatwieniem jest fakt, że zakład działa we własnej zagrodzie, dzięki czemu pomoc w pracy przychodzi ze strony
żony, jak i 17-letniego syna Łukasza, który wykazuje się
olbrzymią smykałką przy procesie produkcji i wiele rzeczy
potrafi już zrobić samodzielnie. – Cieszy mnie to bardzo,
bo będę miał komu przekazać masarnię – mówi zadowolony wyraźnie Mariusz Ciak.

Przepisy na produkcję wędlin, na sposób ich wędzenia
mają już wiele lat, znaczna ich część pochodzi od dziadka
mieszkającego we wsi Mazury koło Sokołowa Małopolskiego. Tak jak w starych recepturach, oprócz mięsa do
produkcji wykorzystują tylko trzy przyprawy: sól, pieprz
i czosnek. A samo mięso sprowadzane jest od zaufanego gospodarza z Lubelszczyzny. Wędliny wędzone są
wyłącznie dymem z odpowiednio wysuszonego drewna
olszyny i czereśni. – W efekcie produkuję smaczną wędlinę
bez natrysków, bez konserwantów, prawdziwą, taką jak
kiedyś robiono – podkreśla Mariusz Ciak.
Systematycznie zwiększa się produkcja wyrobów
wędliniarskich, jej filarem jest kiełbasa swojska
z Kamienia, ale uznanie znajdują także schab wiejski
wędzony, kaszanka czy boczek wędzony. Część wyrobów
sprzedaje z mobilnego sklepu na rynku w Łańcucie czy
Stalowej Woli. Jeździ także na jarmarki i imprezy kulinarne np. Agrobieszczady w Lesku, Festiwalu Kultur
i Kresowego Jadła w Baszni Dolnej czy Festiwal Derenia
w Bolestraszycach. Ludzi chętnie kupują „domowe”,
tradycyjne wyroby, niektórzy zamawiają i wtedy wysyła
im w próżniowych opakowaniach.
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Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Leśniak
••
38-100 Strzyżów, ul. Bieszczadzka 5a
+48 17 276 17 83, poczta@zpm-lesniak.pl, www.zpm-lesniak.com.pl

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Leśniak w Strzyżowie należy do jednych z większych prywatnych zakładów masarskich w Polsce południowo-wschodniej. Firma
powstała w 1990 r., w latach 1993-1999 znacznie rozbudowano zakład produkcyjny, z kolei w 2001 r. wzniesiono
własną, nowoczesną ubojnię wieprzowo-wołową. Następną
graniczną datą był rok 2006, kiedy to dostosowano zakład
do wymogów unijnych.
W nowoczesnych halach zakładów produkcyjnych
znajduje zatrudnienie ponad trzydziestoosobowa, wykwalifikowana kadra, stale pracując nad zwiększaniem
jakości wyrobów wędliniarskich. Od ponad 25 lat produkuje swoje wyroby w oparciu o dawne, często kilkudziesięcioletnie receptury i przepisy. Skuteczne połączenie
nowoczesnej technologii z tradycją udaje się tylko najlepszym. Przygotowane tu wyroby poszukiwane są przez
smakoszy i cieszą się niesłabnącą renomą wśród coraz
szerszej rzeszy klientów.
W ciągłej sprzedaży mają ponad 100 rodzajów wyrobów: szynki, wędzonki, kiełbasy, wyroby podrobowe.
Te wyroby poza walorami smakowymi cenione są ponadto za jakość i trwałość, które zawdzięczają przede

wszystkim procesom moczenia, peklowania oraz tradycyjnemu wędzeniu drewnem. Własna ubojnia, laboratorium oraz służba weterynaryjna pozwalają prowadzić
produkcję w oparciu o najlepszy i najzdrowszy żywiec.
Żywiec wieprzowy i drobiowy, który wykorzystywany
jest w produkcji wędlin pochodzi od lokalnych rolników
i hodowców. Zakład kultywuje tradycyjne receptury, łącząc je z nowoczesnymi technologiami. O wysokiej jakości
wyrobów wędliniarskich świadczy szereg nagród i wyróżnień, oraz systematyczne zwiększanie produkcji.
Za wysoką jakość swoich wyrobów zakład otrzymał tytuł „Polski Producent Żywności” 2002 za „Szynkę wiejską
strzyżowską”. Wyrób ten ponownie został wyróżniony rok
później tytułem „AGRO POLSKA 2003”. Przedsiębiorstwo jest wielokrotnym laureatem konkursu na Najlepszy
Produkt Województwa Podkarpackiego „Smaczne bo Podkarpackie”. Tę nagrodę otrzymywały jego wyroby: szynka
wiejska strzyżowska (2004 r.), schab faszerowany wiejski
(2005 r.), baleron w skórce serowej (2006 r.), schab pieczony wiejski (2008 r.), karczek pieczony wiejski (2008 r.),
kiełbasa wiejska strzyżowska (2012 r.) czy szynka z wiochy (2015 r.).

Katalog wytwórców produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych

141

wyroby wędliniarskie

Zakład Uboju i Przerobu Mięsa Jan Fołta
••
37-120 Markowa 409, +48 17 226 55 57, +48 17 225 03 19
biuro@markowska.pl, www.markowska.pl

Od początku działalności w 1989 r. jest to przedsiębiorstwo rodzinne, w którym pracuje m.in. Jan Fołta,
jego żona Czesława, syn Piotr i zięć. Udało się w nim
umiejętnie połączyć tradycję z nowoczesnością. Zakład
powstał na bazie gospodarstwa rolnego prowadzonego
przez właścicieli. Początkowo produkowano kilkaset kilogramów wędlin tygodniowo, z czasem podnosząc ilość
wyrobów do blisko 7,5 tony. Dostępne są one na terenie
województwa podkarpackiego, ale i w sklepach ze zdrową
żywnością w Warszawie czy Krakowie.
Nie produkuje się tu na masową skalę, bo dewiza
właściciela brzmi: najważniejsza jest jakość, a nie ilość.
Wędliny powstają zgodnie z tradycyjnymi metodami,
dzięki przestrzeganym recepturom, jakie stosowano
w regionie jeszcze w latach 50. XX wieku. Mimo to
firma spełnia wszystkie wymogi związane z produkcją
wędlin, w tym wdrożony system HACCP, którego wprowadzenie możliwie było po gruntownej modernizacji
zakładu w 2003 r.
Surowiec skupują od lokalnych producentów, bowiem
wieś Markowa słynie z hodowli świń. Nie do pomyślenia
byłoby kupowanie mięsa świń hodowanych na dużych
farmach. Tajemnica sukcesu ich wyrobów tkwi właśnie

w składzie surowca i sposobie przygotowania mięsa do
kiełbasy. Komora wędzarnicza jest opalana drewnem
olchy, buku, grabu, a sam proces wędzenia trwa nawet do
12 godzin. Chodzi o to, aby uzyskać niepowtarzalny smak
i aromat wyrobu. W nowoczesnych komorach wędzarniczych cały proces wędzenia sterowany jest komputerowo.
Tu ciągle liczy się talent, słuch i precyzyjne oko.
Produkowane są m.in.: kiełbasa markowska, szynka
w ziołach, boczek wędzony, kabanosy, schab ze śliwką,
schab nadziewany mięsem, szynka wiejska, baleron,
słonina w papryce, kiszka wiejska, salceson, żeberka
wędzone. Pojawiły się także wyroby w słoikach: golonka
babuni i przysmak zapiekany markowski. Nowością,
szybko zdobywającą uznanie klientów, jest kiełbasa Jana
z Markowej.
Ich sztandarowa kiełbasa wiejska markowska otrzymała „Złotą Perłę” w ogólnopolskim konkursie na targach
POLAGRA-FARM w Poznaniu (2004 r.), została także
wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych (2005 r.).
Wyróżniającej się smakiem kiełbasie suchej markowskiej, suszonej w procesie produkcji przez ok. trzy tygodnie, przyznano I nagrodę w konkursie „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo – Smaki Regionów” i Złotą Perłę (2012 r.).

••
Kiełbasa markowska – produkt tradycyjny, powstaje według
starej receptury. W procesie produkcji używa się szynki i łopatki
wieprzowej. Muszą to być tuczniki rasy puławskiej, złotnickiej, polskiej białej zwisłouchej i ostrouchej. Pozostałe składniki to czosnek,
pieprz i sól. Całość jest długo wędzona w wędzarniach opalanych
drewnem. Gotowy wyrób ma wiśniowy kolor, posiada charakterystyczny, mocno wyczuwalny smak czosnku. Kiełbasa może zawierać
w przekroju szarozielone przebarwienie, co nie jest wadą, lecz
wyróżnikiem i świadczy o braku dodatków chemicznych.
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GALICYA sp. z o.o.
••
Zakład produkcyjny: 37-610 Narol, ul. Targowa 20
+48 16 631 90 03, info@galicya.eu, marketing@galicya.eu, www.galicya.eu

Spółka Galicya to podkarpacka firma produkująca
od 28 lat naturalną wodę mineralną, pochodzącą ze
źródeł znajdujących się na Roztoczu, z obszaru objętego
szczególną ochroną. Pochodzi ona z ujęcia własnego
firmy o nazwie „Galicya”, które znajduje się w obrębie
południowej części Roztoczańskiego Parku Krajobrazowego i Puszczy Solskiej. Specyficzny klimat i czystość
środowiska (obszar objęty programem Natura 2000)
gwarantuje pierwotną czystość wody i jej unikalny smak.
Roztocze jest jedyną w Polsce krainą geograficzną,
której większość terenu zajmują obszary chronione
różnej rangi. Na terenie parku znajduje się jeden z najobfitszych obszarów źródliskowych wschodniej Polski.
Szereg roztoczańskich źródeł ma własności lecznicze, co
docenił już w XVII wieku król Jan III Sobieski, który
zażywał tu siarczkowych kąpieli leczniczych.
Woda „Galicya” nie tylko zaspokaja pragnienie.
Nadaje się ona zarówno do sporządzania posiłków i picia
bezpośredniego bez ograniczeń, jak również ma zdrowotny
wpływ na cały organizm.
W składzie chemicznym
dominuje wodorowęglan. Dzięki
dużej jego zawartości picie tej
wody zalecane jest osobom
z chorobą wrzodową żołądka
i dwunastnicy oraz cierpiącym
na nadkwasotę żołądkową. Duża

zawartość wapnia ma szerokie zastosowanie w profilaktyce osteoporozy, ma działanie przeciwuczuleniowe
i zwiększa krzepliwość krwi. Z kolei dzięki niskiej zawartości sodu polecana jest do picia osobom z nadciśnieniem
tętniczym, chorobą wieńcową, niewydolnością krążenia,
podwyższonym poziomem cholesterolu oraz w kuracjach
odchudzających (gotowanie nie usuwa nadmiaru sodu).
Ze względu na swój skład, woda „Galicja” pozytywnie
wpływa na przemianę materii i polecana jest osobom
szczególnie dbającym o linię oraz sportowcom, którym
w szczególności polecamy wodę light.
Te podstawowe składniki i mikroelementy występują
w naturalnych stosunkach, co pomaga utrzymać organizm
w równowadze mineralnej.
Butelkowana woda mineralna marki „Galicya”
o charakterze wodoro-węglanowo-wapiennym, zalecana
jest do picia w celu uzupełnienia niedoboru wapnia, przy
dolegliwościach gastrycznych, a także dla dzieci i rekonwalescentów. Butelkowana jest
w estetyczne butelki szklane
o charakterystycznym zielonkawym zabarwieniu o pojemności 0,3 litra (polecane szczególnie do gastronomii) oraz
plastikowe: 0,5, 1,5 oraz 5 litrów.
Dostępna jest w wersji niegazowanej, lekko gazowanej oraz
niegazowanej.
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Młyn Frysztak sp. z o.o.
••
38-130 Twierdza 76
+48 17 277 79 21

Młyn Frysztak działa od lat 30. XX w. Po II wojnie światowej został upaństwowiony i pracował w ramach Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ SA
w Rzeszowie. W czerwcu 2000 r. powstała spółka, którą założyło trzech pracowników młyna. W 2015 r. zostało ich dwoje,
z których Aniela Skawińska pełni funkcję kierownika. Produkcja na dobę oscyluje w granicach 60-80 ton, mają także
do dyspozycji magazyn do przechowywania 1000 ton ziarna.
Młyn Frysztak specjalizuje się w przemiale ziarna na mąkę
żytnią 580 i 720, razową żytnią i pszenną, mąkę pszenną 500
i 750 oraz otręby.
Mąkę żytnią i otręby pszenne kupuje od niego Zakład
Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Vortumnus” sp. z o.o.
w Lisowie, która produkuje z nich żur naturalny. Jednak główni odbiorcy to lokalne piekarnie m.in. Piekarnia
Nawłoka z Rzeszowa czy Piekarnia Cukiernia Jan Wszołek
z Rzeszowa, w Czudcu, Jaśle, Krośnie, a także sporadycznie restauracje np. braci Rylskich w Jasionce. Od 2005 r.
w zakładzie działa automat do pakowania, który tworzy
1 i 5 kg paczki dla odbiorców indywidualnych. W planach
zakupowych jest linia do mielenia z pełnego przemiału oraz
mielenie orkisza.
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„Zagroda Handzlowianka” Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
••
37-123 Handzlówka 267
+48 519 677 115, handzlowianka@gmail.com, www.handzlowianka.pl

Już w latach 90. ubiegłego wieku kobiety nadawały
ton aktywności społecznej w Handzlówce. Ale dopiero od
2007 r. – poprzez założenie stowarzyszenia – skupiły się
na produkcji i sprzedaży tradycyjnej żywności o znakomitych walorach smakowych.
W większości przypadków są to produkty i przetwory
domowe, których przepisy oparte na starych recepturach
sięgają czasów pierwszej połowy XX wieku. W procesie
ich przygotowania panie, m.in. Dorota Magryś, Małgorzata Bytnar i Barbara Kuźniar, chętnie sięgają do tych
przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Po
latach działalności marka „Zagroda Handzlowianka” jest
już mocno rozpoznawalna w regionie, m.in. za sprawą
stałych cyklicznych punktów sprzedaży w Rzeszowie
w budynkach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także
w łańcuckim Maneżu.
Przetwory robione są z warzyw i owoców, które
pochodzą z ich grządek czy sadów, a klienci cenią sobie
przyrządzane według tradycyjnych przepisów: chleby
z własnego wypieku (razowy, chleb pieczony na liściu
kapusty, chleb wiejski), bułki drożdżowe (rogaliki, kapuśniaki), proziaki, sery (gomółki, serek smażony, twaróg
wiejski), masło wiejskie, placki (pijany Izydor, sernik
smażony, sernik z brzoskwiniami, piernik z maślanki,

makowiec) i ciastka (grzebyki, rożki z jabłkami, rurki
sołtyski) przetwory (grzyby marynowane, ćwikła
z chrzanem, ogórki kiszone, ogórki w musztardzie,
sałatki warzywne, rewelka, czyli pikantny sos z cukinii,
sałatka z buraczków ćwikłowych z papryką, domowy
przecier pomidorowy), naturalne soki tłoczone na zimno
(jabłkowy, różany, z aronii), syropy (malina, czarna
porzeczka, aronia, agrest, kwiat czarnego bzu), suszone
jabłka, suszone herbatki ziołowe i owocowe oraz powidła
(śliwkowe), dżemy (malinowe, truskawkowe, agrestowe,
z czarnej porzeczki, z aronii), konfitury (z płatków róży,
pigwa w soku własnym) i marmolada (z jabłek) oraz
miody. Uzupełnieniem są chętnie zamawiane pierogi
ruskie, pierogi z kapustą i grzybami leśnymi, uszka
z pieczarkami, gołąbki tradycyjne, gołąbki siekane,
kluski, kopytka, racuchy, krokiety z kapustą i naleśniki
z powidłem śliwkowym.
To mocne zaangażowanie „kulinarne” Handzlówki
przełożyło się także na zgłoszenie i rejestrację wyrobów
z tej miejscowości na Liście Produktów Tradycyjnych,
na której znalazły się ser biały z Handzlówki, serownik
(sernik) handzlowski, masło domowe z Handzlówki oraz
handzlowska serwatka wielkanocna, handzlowska bułka
pszenna i ogórki kiszone z Handzlówki. Trzy ostatnie to
wpisy „Zagrody”.

••
Ogórki kiszone z Handzlówki – produkt tradycyjny.
Pogórskie okolice Handzlówki charakteryzują się specyficznym klimatem, mającym
wpływ na niepowtarzalne walory smakowe uprawianych tu ogórków, które znajdziemy
praktycznie w co drugim ogródku. Podobnie jak uprawy czosnku, kopru i chrzanu.
Ogórki kiszono tu zawsze na dwa sposoby: na „prędko”, czyli do bezpośredniego
spożycia lub na zimę. Te ostatnie kisi się w słoikach o pojemności od 1–1,5 litrów lub
w dębowych beczkach, które niekiedy przekraczają pojemność 50 litrów. Twardość
ogórkom zapewnia użyty chrzan, a koper i czosnek nadają im właściwy smak.
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1
+ 48 17 852 85 26, info@procarpathia.pl
www.procarpathia.pl
www.podkarpackiesmaki.pl
www.facebook.com/podkarpackie.smaki/
www.szlakpodkarpackiesmaki.pl

www.sklep.podkarpackiesmaki.pl
www.facebook.com/sklep.podkarpackiesmaki/
sklep@podkarpackiesmaki.pl
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