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Rola oferty kulinarnej w budowaniu lokalnej marki

• Jedzenie to jedna z podstawowych potrzeb człowieka – podczas wszelkich form
turystyki ich uczestnicy spożywają posiłki, robią zakupy, korzystają z usług
gastronomicznych

• Jedzenie to jedna z ulubionych rozrywek turystów – dobra kuchnia wpływa
pozytywnie na wszystkie doznania turysty związane z wyjazdem

• Około 20% turystów jest szczególnie zainteresowane dobrą, autentyczną, lokalną,
tradycyjną kuchnią – odchodzenie od tego co globalne i wszędzie dostępne, na rzecz
tego co oryginalne, unikalne i związane z odwiedzanym miejscem to światowy trend

• Dziedzictwo kulinarne ma znaczący wpływ na kształtowanie atrakcyjności
turystycznej regionu – charakterystyczna, oryginalna kuchnia i lokalne produkty mają
znaczący wpływ na wybór destynacji turystycznej



Turystyka kulinarna – popularny trend w 
turystyce

• Współcześnie coraz więcej turystów podejmuje podróże z motywów
związanych z doświadczeniem kulinarnym

,,Turystyka kulinarna obejmuje wszelkie wyjazdy o charakterze turystycznym, których głównym
powodem jest chęć skosztowania dań i napojów, odwiedzenia znanych restauracji i innych
placówek gastronomicznych, uczestniczenia w wydarzeniach gastronomicznych, poznawanie
receptur i sposobów przyrządzania potraw, możliwość nabycia produktów i składników
niezbędnych do przygotowywania określonych dań, a także wyjazdy w celu odwiedzenia
regionów i miejscowości wyróżniających się w kontekście tradycji kulinarnych(...)” [A.
Kowalczyk, 2016].



Pozytywne aspekty rozwoju turystyki kulinarnej

• Turystyka kulinarna promuje lokalne dziedzictwo kulinarne i 
kulturowe regionu i motywuje do podtrzymywania tradycji 
kulinarnych oraz ochrony produktów lokalnych

• Turystykę kulinarna można uprawiać przez cały rok, bez 
względu na pogodę

• W podróżach kulinarnych mogą uczestniczyć wszyscy, bez 
względu na wiek

• Turystyka kulinarna ma wielki potencjał rozwojowy – ma do 
zaoferowania szeroką gamę produktów 



Produkty turystyki kulinarnej
• Miejsca produkcji żywności tradycyjnej: serowarnie, winnice, browary, piekarnie, gorzelnie,

pasieki, gospodarstwa rolne itd. – w tym pokazy/warsztaty produkcji, degustacja, możliwość
zakupu

• Tradycyjne targi żywności, sklepy, stragany z żywnością tradycyjną, produkowaną przez lokalnych
wytwórców

• Lokale gastronomiczne z różną ofertą: regionalne, tradycyjne, ekskluzywne, fusion, itd.
• Imprezy kulinarne: nawiązujące do regionalnego produktu lub związane ze świętami tradycyjnymi,

konkursy, wystawy, festyny, festiwale związane z żywnością i promujące lokalne produkty
• Warsztaty, kursy, szkolenia kulinarne
• Szlaki tematyczne
• Muzea i skanseny związane z żywnością i tradycją kulinarną
• Otwarcia nowych restauracji
• Osobowości związane z kulinariami: znani kucharze/piekarze, restauratorzy, producenci –

wydarzenia z ich udziałem
• Charakterystyczny, rozpoznawalny produkt kulinarny
• Inne - wykorzystujące dziedzictwo kulinarne, np. winne/piwne spa, imprezy kulturalne

inspirowane żywnością/kuchnią (np. fotograficzne, filmowe, artystyczne itd.)



Preferencje turystów w zakresie  oferty turystyki 
kulinarnej

(wg Global Report on Food Tourism , 2012)

• imprezy kulinarne (79 % respondentów)

• szlaki kulinarne (62%)

• kursy i warsztaty kulinarne (62%)

• tradycyjne produkty kulinarne (59%)

• wizyty na targach, jarmarkach lub u producentów (53%)

• muzea kulinarne (12%)



Co decyduje o atrakcyjności kulinarnej regionu?

(Źródło: A. Kowalczyk, 2008: Turystyka kulinarna jako element 
turystyki kulturowej)



Współczesne trendy w turystyce

• Koncepcja 3E w turystyce - (Entertainment - rozrywka, Excitement - ekscytacja,
Education - edukacja) – dzisiejszy turysta poszukuje intensywnych doznań podczas
podróży

• Jak rozumieć 3E w odniesieniu do turystyce kulinarnej i produktów lokalnych? –
turysta pragnie nie tylko dobrze zjeść, ale także nauczyć się czegoś nowego
zainspirować, przeżyć/doświadczyć czegoś wyjątkowego, oryginalnego – ważne przy
tworzeniu produktów turystycznych!



Przykładowe produkty turystyki 
kulinarnej w Polsce i na świecie



(Źródło: https://www.winnicadwiegranice.pl/

Winnica „Dwie granice” w okolicach Jasła na Podkarpaciu – w ofercie zwiedzanie winnicy, zakupy w 
sklepie firmowym, imprezy degustacyjne, usługi noclegowe



Szkoła serowarstwa domowego w Kukówce w okolicach 
Gdańska

(Źródło: https://www.kukowka.pl/informacje)



(Źródło: https://ziolowyzakatek.pl/)

„Ziołowy Zakątek” w Korycinach – świetny przykład zintegrowanego produktu turystycznego. W
ofercie: usługi noclegowe w tradycyjnych podlaskich chatach (skansen), tradycyjne potrawy
podlaskie z ziołami z własnych upraw, ogrody ziołowe (możliwość zwiedzania), pijalnia ziół, ziołowe
spa, sklep, warsztaty ziołowe i plastyczne, edukacja, szereg usług dodatkowych dla każdego!



„Żywe Muzeum Piernika” w Toruniu – ekspozycja muzealna tradycji piernikarskich,  
pokazy i warsztaty wyrobu pierników, sklep

(Źródło:https://muzeumpiernika.pl/)



Browar „Żywiec” – złożony produkt turystyczny związany z produkcją i konsumpcją piwa:
interaktywna ekspozycja muzealna tradycji browarniczych, degustacja, sklep, możliwość
oglądania współczesnego procesu produkcji, restauracja przy browarze.

(Źródło: https://muzeumbrowaru.pl/)



Muzeum Wsi Lubelskiej: ekspozycje muzealne kuchni wiejskiej, dworskiej,
małomiasteczkowej, żydowskiej, piwiarni, młyna, olejarni; wydarzenia kulturalne
odtwarzające tradycje wyrobu żywności na Lubelszczyźnie i świąt
okolicznościowych; warsztaty i lekcje muzealne; karczma z regionalną żywnością,
możliwość zakupu

(Źródło: https://skansen.lublin.pl/)



Wielki Bazar w Stambule 

Miejsca, w których można zakupić oryginalne, lokalne, świeże produkty: targi, bazarki, 
sklepiki, stoiska – lokalne produkty to chętnie kupowane pamiątki z podróży

Targ rybny w Katanii na Sycylii
(Źródło: http://www.transazja.pl/) (Źródło: https://www.globtroter.pl/)

(Źródło: https://podroze.gazeta.pl/)
(Źródło: https://chorten.com.pl/)



Placówki gastronomiczne: restauracje, karczmy, puby, bary, kawiarnie itd. –
wyróżniające się oryginalnym wystrojem i lokalizacją, oryginalnymi daniami, kuchnią
tradycyjną i lokalną; restauracje o dużej renomie np. posiadające gwiazdki Michelin

Restauracja „Ithaa” na Malediwach 
(źródło:https://www.motorowy.com/l Restauracja „Redwoods Treehouse” w Nowej 

Zelandii (źródło:https://inhabitat.com/)

Danie przygotowane w technologii molekularnej 
(źródło: https://instanco.pl/)

„Atelier Amaro” – polska restauracja z gwiazdką 
Michelin (źródło: http://lorien.pl/)

Restauracja „Giraffe Manor” w Kenii 
(źródło: https://memories.pl/)



Karczma „Bąkowo Zohylina Wyźnio” w Zakopanem (źródło:http://www.wyznio.pl/)

Karczmy i restauracje regionalne – serwują tradycyjne potrawy, wystrój i kulturę oraz imprezy okazjonalne. 
W karczmie można także zorganizować stoisko z możliwością zakupu lokalnych wyrobów.

(Źródło: http://karczmamlynowka.eu/)

(Źródło: https://www.tripadvisor.com/)



Wydarzenia kulinarne (od lokalnych po międzynarodowe):  festiwale i święta 
kulinarne, jarmarki, festyny, targi gastronomiczne, imprezy artystyczne o tematyce 
kulinarnej, konkursy, warsztaty

(Źródło: https://strawberryfestival.com/)

(Źródło: https://lubelski.pl/)



(Źródło:http://gazetabeskidzka.pl/)

(Źródło: 
https://ziemialubaczow
ska.com/)

(Źródło:https://lodz.naszemiasto.pl/ )

(Źródło: https://www.torun.pl/)

(Źródło: http://debrzno.pl/))



Jarmark Bożonarodzeniowy w Pradze
(źródło:https://obozynatopie.pl/)

„Oktoberfest” w Monachium– największa impreza piwna 
(źródło:https://forsal.pl/)

Targi gastronomiczne w Dijon 
(źródło:http://www.followthetaste.pl/)

„Surstroming Festival”- święto śmierdzącego śledzia w Szwecji 
(źródło:https://visitsweden.com/)



Festiwal kuchni dworskiej w  Baranowie Sandomierskim

(Źródło: http://newsgastro.pl/)



Wydarzenia z udziałem znanych kucharzy 
i kulinarnych celebrytów

(Źródło: https://www.biblrac.pl/)

(Źródło: http://www.kurierpoludniowy.pl/)

(Źródło: http://warszawa.centers.pl/)



„La Tomatina” – bitwa 
pomidorowa w Hiszpanii

Karnawałowa bitwa na 
pomarańcze -Włochy

„Chees Rolling Down Hill” - Anglia

(Źródło: http://www.whatisguide.net/)
(Źródło: )

(Źródło: https://www.dailymail.co.uk/)
(Źródło: http://tuba.pl/)



Imprezy kulturalne z motywem kulinarnym
(Źródło: https://kinomuranow.pl/)



Mistrzostwa Polski w Carvingu - Sandomierz

(Źródło: http://www.carving-art.pl)



(Źródło: https://biznes.newseria.pl/)

(Źródło: https://rdk.rzeszow.pl/)

(Źródło:https://bosko-wlosko.pl/ )



Szlaki kulinarne - łączą ze sobą obiekty, miejsca i usługi o tematyce kulinarnej. 
Pozwalają w ciekawy sposób poznać regionalne tradycje kulinarne, specyfikę danej 
kuchni czy lokalnego produktu.

(Źródło:https://www.galeria-reisen.de)

(Źródło: https://www.facebook.com/pg/szlakoscypkowy/)



Trasa tematyczna „Kulinarny spacer po Paryżu” – trasa łączy miejsca, gdzie 
sprzedaje się lub serwuje oryginalne, zdrowe produkty lub lokalne potrawy

Targ z ekologiczną żywnością przy bulwarze Raspail
(źródło: https://kukbuk.pl/)

Najbardziej znany mięsny „butik retro” - Boucherie Triperie
(Źródło: https://mkrs.family/

Najbardziej znana ciastkarnia Gerarda Mulota
(źródło: https://parisinny.typepad.com/

Najsłynniejsza piekarnia paryska (źródło: http://www.findeatdrink.com/)



Charakterystyczny, unikalny produkt kulinarny – rozpoznawalny, chętnie 
kupowany jako pamiątka z wyjazdu

Kogut z Kazimierza Dolnego
(Źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/)

Cebularz lubelski
(Źródło: http://www.soshe.pl/)

Rogal Świętomarciński z Poznania
(http://kuchennefantazje.blogspot.com/) Oscypek podhalański

(Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Oscypek)



„Winny Dworek” w Mierzęcinie – winne spa
(źródło: http://www.winnydworek.pl/)

„Beernarium” – piwne spa w Zakopanem 
(źródło: https://piwnespa.com/)

Winne spa w Japonii 
(źródło:https://www.bbc.com/travel/)

Kulinaria inaczej – wykorzystanie 
produktów lokalnych w innych usługach, 
np. kosmetyce, spa&wellness



Atuty Roztocza jako destynacji 
turystycznej i kulinarnej

• Region atrakcyjny turystycznie - bogactwo środowiska
przyrodniczego i kulturowego, istniejąca infrastruktura turystyczna

• Region ekologicznie czysty – czyste środowisko sprzyja produkcji
zdrowej żywności, ekologicznemu rolnictwu

• Przygraniczne położenie – atut regionu - przenikanie kultur (w tym
kultury kulinarnej – kuchnia roztoczańska jest mieszanką wpływów
kuchni żydowskiej, chłopskiej i ukraińskiej), możliwy transgraniczny
ruch turystyczny

• Wiele oryginalnych, tradycyjnych produktów żywnościowych i dań –
w tym wiele wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych



Bogactwo kuchni roztoczańskiej opiera się 
na zdrowych produktach pochodzących z 

lasów, wód (rzek i jezior), pól uprawnych, 
dlatego można ją promować hasłem, np. :

Zdrowie z lasów, wód i pól...



Kuchnia roztoczańska – flagowe produkty

• Miody - szczególnie fasolowy, nawłociowy, gryczany, lipowy, rzepakowy i inne 
produkty pszczelarskie

• Kasza gryczana i wyroby z niej, np.: gołąbki, piróg biłgorajski
• Oleje tłoczone na zimno – szczególnie Olej Świąteczny Roztoczański z rzepaku
• Ryby
• Dziczyzna
• Zupy: flaki zamojskie, barszcz szczawiowy, parzybroda, zapalanka, zupa z 

pokrzywy
• Trunki:

- nalewki: sosnówka, dereniówka, trześniówka, wiśniówka
- wino
- piwo 

• Tradycyjne pieczywo na zakwasie, pieczone pierożki, cebularze
• Tradycyjne wędliny
• Owoce lasu: grzyby, czosnek niedźwiedzi, jagody, borówki itd. oraz wyroby z nich 

(soki, przetwory)
• Wody mineralne: „Horynianka”, „Galicya”, „Roztoczanka”



Piróg biłgorajski 
(Źródło:https://www.doradcasmaku.pl/) 

Roztoczańskie łupcie – gołąbki z kaszą 
gryczana i olejem (Źródło: Magiczne Roztocze, 
2020. Magazyn turystyczny, kalendarium, 
informacje praktyczne)

Olej świąteczny roztoczański 
(Źródło: https://veturo.pl/)



Pieczone pierożki i cebularz (Źródło: https://veturo.pl/)

Sosnówka- nalewka na młodych pędach 
sosny (Źródło: https://lgdnaszeroztocze.pl/

(Źródło: https://www.skworcu.com.pl/)

Pierogi z karpiem (Źródło: http://www.beatasniechowska.pl/



Interesujące miejsca związane z kuchnią 
roztoczańską

Gospodarstwo „Olechata” w Ruszowie – zintegrowany produkt 
turystyczny: Olejarnia Świąteczna, zagroda edukacyjna, sklep z 
produktami regionalnymi, wypożyczalnia rowerów

(Źródło:http://www.olejarniaswiateczna.pl/)



„Zagroda Guciów” – zintegrowany produkt turystyczny: gospoda, 
noclegi, muzeum, warsztaty edukacyjne, sklep z produktami 
regionalnymi i pamiątkami, imprezy okolicznościowe i kulturalne 
związane z tradycją Roztocza, zwiedzanie okolicy

(Źródło: https://www.guciow.pl/)



… i inne pasieki, np.: „Pszczółka” w Turzyńcu, 
„Pszczeli Dworek” w Gorajcu – Zagroblach, 

Gospodarstwo pasieczne  i zagroda edukacyjna „Ulik” (Mokrelipie)- zintegrowany 
produkt turystyczny: pasieka, zajęcia edukacyjne, skansen pszczelarski, sklep z 
wyrobami pszczelarskimi, noclegi

(Źródło: https://ulikroztocze.pl/)



Czarnowoda – gospodarstwo agroturystyczne i winnica

(Źródło: https://agroturystyka-czarnowoda.pl/



• „Cztery Stawy Kuchnia Natura Relaks” (Ruda Różaniecka) –
gospodarstwo rybackie i restauracja z daniami z ryb

(Źródło: https://cztery-stawy-kuchnia-natura-relaks.business.site/)



• „Pstrąg Roztoczański” (Bondyrz) – zintegrowany produkt 
turystyczny: gospodarstwo hodowlane pstrągów, restauracja 
„Chata Rybaka”, obwoźny sklep rybny (Fischtruck), zwiedzanie 
zabytkowego młyna i zajęcia edukacyjne, plac zabaw

(Źródło: https://pstragroztoczanski.pl/)



• Restauracja Muzealna Ormiańskie Piwnice (Zamość) –
oryginalna kuchnia ormiańska, polska i roztoczańska

(Źródło: https://ormianskiepiwnice.pl/)



„Karpiówka” (Bełżec) – gospodarstwo rybackie, karczma rybna, 
imprezy okolicznościowe, sklepik z własnymi wyrobami z ryb

(Źródło: http://karpiowka.pl/



• Browar Zwierzyniec – produkt zintegrowany: muzeum, pijalnia 
piwa, imprezy kulturalne, kino plenerowe

(Źródło: http://zwierzyniec.pl/)



Zakup produktów regionalnych

(Źródło: Magiczne Roztocze, 2020. Magazyn turystyczny, kalendarium, informacje praktyczne.)



Sklepik z produktami regionalnymi w Tomaszowie 
Lubelskim (Źródło: https://ikoszyk.pl/)

(Źródło: http://wiejski-chleb-na-zakwasie.pl/)



Imprezy kulinarne

(Źródło: http://roztoczewita.pl/)

(Źródło: https://www.derkom.pl/)

(Źródło: https://powiatjanowski.pl/)



(Źródło: https://zamosc.naszemiasto.pl/)

(Źrodło: https://elubaczow.com/)



W jaki sposób promować i rozwijać ofertę 
kulinarną Roztocza i turystykę kulinarną?

• Organizować wiele imprez tematycznych związanych z lokalnymi 
produktami, w tym konkursy kulinarne i imprezy z celebrytami
kulinarnymi

• Stworzyć kulinarne szlaki/trasy turystyczne – monotematyczne, np. 
„Szlak rybny Roztocza”, „Szlak miodowy Roztocza” lub zintegrowane, 
np. „Smaki Roztocza”

• Stworzyć produkt – wizytówkę, np. „miodowe ciastko z Roztocza” w 
kształcie konika polskiego

• Stworzyć muzeum, skansen lub izbę tradycji kulinarnych Roztocza
• Stworzyć ofertę kulinarnych wycieczek tematycznych
• Prowadzić zajęcia edukacyjne z zakresu tradycyjnej sztuki kulinarnej 

Roztocza, np. w gospodarstwach specjalistycznych, lokalnych 
domach kultury itd. – pokazy, warsztaty, szkolenia, kursy kulinarne

• W gospodarstwach agroturystycznych, pensjonatach promować 
lokalną kuchnię opartą na tradycyjnych przepisach  - turyści szukają 
tego co oryginalne, lokalne, unikalne, autentyczne



• W gastronomii oferować dania wykonane na bazie lokalnych
produktów – ze wskazaniem gospodarstw rolnych i wytwórców, od
których pochodzą -

• W różnych miejscach tworzyć niewielkie sklepiki, stoiska handlowe,
oferujące różne lokalne produkty (np., w stylizowanych straganach) –
przy pensjonatach, w gospodarstwach agroturystycznych, w
popularnych miejscach turystycznych – turysta lubi coś zabrać do
domu z odwiedzanego miejsca

• Promować nawzajem swoje produkty – informacja o atrakcjach
kulinarnych dostępna w różnych punktach

• Tworzyć zintegrowane produkty turystyczne – wiele atrakcji na bazie
jednego produktu

• Tworzyć produkty sieciowe – współpraca między przedsiębiorcami
• Tworzyć nowatorskie propozycje, jak oferta spa na bazie lokalnych

produktów
• Wykorzystać kulinarne dziedzictwo Zamoyskich w kreowaniu nowych

produktów – zwyczaje kuchni dworskiej
• Zaangażować lokalne stowarzyszenia, instytucje, grupy działania do

promocji sztuki kulinarnej Roztocza, np. koła gospodyń wiejskich
• Promować produkty i kuchnie roztoczańską – poprzez imprezy,

warsztaty kulinarne, spoty reklamowe, wydawnictwa o tematyce
kuchni regionalnej, mapki i foldery z atrakcjami turystyki kulinarnej,
kalendarium imprez kulinarnych



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


