


Wystąpienie będzie zawierało  

lokowanie produktów  



Motto: 

 

Ludzie dzielą się dwie grupy: 

 

na tych, którzy jedzą żeby żyć... 

 

...i na tych, którzy żyją żeby jeść  

Źródło: Gdzieś zasłyszane. 



A ja...? Ja kocham świat (za)żarcie...  



Nowa czy stara postawa? 

O niektórych osobach możemy powiedzieć, 

że są: 

„łasuchami”, „żarłokami”, „smakoszami”… 

 

A jak mówimy, że ktoś jest foodie to co to 

oznacza? 



Foodie 

Smakosz permanentnie zainteresowany 

kulinariami, który uwielbia gotować  

i eksperymentować w kuchni, wyszukiwać nowe 

składniki i wiele uwagi poświęca problemowi 

jedzenia.  

 

Foodie uwielbia jeść ale nie jest obżartuchem. 

 

Ma szeroką wiedzę na temat kuchni i kulinariów.  



Foodie 

Jest „wyznawcą” foodyzmu, czyli „religii” w 

której bogami są szefowie kuchni, świątyniami 

są dobre restauracje, a przepisy kulinarne 

świętymi księgami…  
 

K. Majak „Kim jest polski foodie” 

 

 



Z czym kojarzy się np. kulinarny Kraków? 



Cztery typy produktów „ze smakiem” 

• Oscypek 

• Obwarzanek 
Tradycyjne 

• Kiełbaski z niebieskiej Nyski 

• Zapiekanki z Placu Nowego 
Wykreowane 

• Paprykarz szczeciński 

• Mąka wrocławska 
Multiplikowane 

• Dania chińśkie 

• Pizza  
Obce 



Co smacznego mają inne regiony Polski? 

 

• Podhale i Zakopane? 

• Podlasie? 

• Wielkopolska? 

• Lubelszczyzna? 

• Warszawa? 



A co zjemy na Dolnym Śląsku? 

? 
Czy współczesny foodie znajdzie na Dolnym Śląsku 

coś ciekawego dla siebie? 



Jak wygląda rynek? 
Citybell, 2013, Apetyt na region. Ogólnopolskie badanie opinii publicznej.  

• Najczęściej próbowaną przez Polaków kuchnią podczas 
wizyty w restauracji jest kuchnia polska (78%), ale kuchni 
regionalnej próbuje aż 47% badanych. 

• Dla 75% badanych ważne jest smaczne jedzenie. 

• Możliwość próbowania kuchni regionalnej podczas 
wyjazdu jest ważna dla blisko 60% badanych.  



Jak wygląda rynek? 
Citybell, 2013, Apetyt na region. Ogólnopolskie badanie opinii publicznej.  

• Co drugi ankietowany polski turysta ceni sobie i korzysta 
z możliwości zakupu produktów oraz potraw 
przygotowanych z produktów od lokalnych dostawców.  

• Tylko 20% badanych nie lubi próbować nowych 
produktów i wybiera sprawdzone potrawy. 

• Podróż w nowe miejsce dla większości badanych (78%) 
jest okazją do próbowania kuchni lokalnej.  



Jak wygląda rynek? 
Citybell, 2013, Apetyt na region. Ogólnopolskie badanie opinii publicznej.  

• 72% badanych nadłoży drogi, by zjeść 
posiłek w niepowtarzalnym miejscu. 

• Jeżeli turysta ma do wyboru szeroką 
ofertę dań w tej samej cenie to 54% 
badanych w takim wypadku wybiera danie 
kuchni regionalnej, którego jeszcze nie 
jedli. 

• Na dania przyrządzane z regionalnych 
produktów skusiłoby się aż 78% 
badanych.  



Jak wygląda rynek? 
Citybell, 2013, Apetyt na region. Ogólnopolskie badanie opinii publicznej.  

• Zaledwie 4% respondentów, mając do 
wyboru danie regionalne, którego jeszcze 
nie próbowali, zdecydowałoby się na 
pizzę, kebab czy makaron. Tylko 8% 
badanych zamówiłoby znane, sprawdzone 
polskie danie np. kotlet schabowy.  

• 70% uważa, że w codziennym otoczeniu 
za dużo jest tego, co masowe i 
standardowe, a za mało tego, co 
autentyczne i niepowtarzalne.  



A co się dzieje w takich miejscach? 



Produkt turystyczny – ujęcie klasyczne 

Naturalne zasoby 
obszaru recepcji 
turystycznej 

Infrastruktura, 
zagospodarowanie 
turystyczne 

Wartość dodana, 
np. wizerunek, 
marka, 
DOŚWIADCZENIE 



Gospodarka doświadczeń 

Gospodarka 
agrarna 

Epoka 
przemysłu 

Gospodarka 
usług  

Gospodarka 
doświadczeń 



Dzisiejsza turystyka 

 Turysta – poszukiwacz autentyczności, zastępowany 

jest post – turystą świadomym komercjalizacji 

turystyki i przekształcania turystycznego 

doświadczenia w towar. 

 

 MacDonaldyzacja i MacDisneyizacja turystyki. 

 

 MUZEUM NARRACYJNE – np. Muzeum 

Powstania Warszawskiego, 

 WARSZTATY KULINARNE i celebryci. 



Turystyka  

w gospodarce 
doświadczeń 

Odkrywanie nowych 
przestrzeni 

turystycznych 
zapewniających 
niepowtarzalne 

przeżycia 

Rozwój nowych form 
turystyki dostarczających 

wyjątkowych 
ponadprzeciętnych emocji 

Przekształcanie 
infrastruktury 
turystycznej w 

unikatowe atrakcje 

Kreowane  

tzw. rozszerzonej 
rzeczywistości 

Nowe formy 
zapisywania 
doświadczeń 

turystycznych i 
dzielenia się nimi 

Wzbogacanie starych 
form produktu 

turystycznego o 
elementy doświadczeń 

i emocji 

Za: A. Stasiak ? 



Pytanie  
o doświadczenia w Sudetach? 



Czesi mają swoje książki kucharskie 



Niemcy odwoływali się do tradycji 

śląskich 



A my? 





DYLEMAT… co ma być współczesną kuchnią 
sudecką? 

• Czy ma to być przedwojenna kuchnia śląska?  

• Czy może bardziej promować kuchnię 
powojenną?  

• Na ile używać tradycji czeskich? 

• Jaki udział w tworzeniu lokalnej kuchni sudeckiej 
powinny mieć dania odnoszące się do kuchni 
kresowej?  



Jeżeli kuchnia powojenna to jaka? 

Powiat jeleniogórski 1952 - osadnicy 

• 30% kresowiacy,  

• 9,4% woj. krakowskie 

• 8,5% woj. poznańskie,  

• 8,3% woj. kieleckie, 

• 7% Warszawa,  

• 5,6% woj. warszawskie  

• 5,4% woj. rzeszowskie 

• 13% ludność autochtoniczna (niemiecka). 



Jeżeli kuchnia powojenna to jaka? 

Powiat świdnicki 1952 - osadnicy 

• 27,4% kresowiacy,  

• 22,5% woj. krakowskie 

• 6,9% woj. poznańskie,  

• 5,6% woj. kieleckie, 

• 4,5% ludność autochtoniczna (niemiecka). 



Jeżeli kuchnia powojenna to jaka? 

Powiat wałbrzyski 1952 - osadnicy 

• 22,8% kresowiacy, 

• 20,5% z innych państw (w tym Belgia, 
Francja)  

• 7,3% woj. krakowskie 

• 7,6% woj. poznańskie,  

• 16,9% ludność autochtoniczna 
(niemiecka). 



Jeżeli kuchnia powojenna to jaka? 

Powiat kłodzki 1952 - osadnicy 

• 36,1% kresowiacy,  

• 6% z innych państw (np. Czesi)  

• 16,9% woj. krakowskie 

• 9% woj. rzeszowskie 

• 7% ludność autochtoniczna (niemiecka). 



Sudecka kuchnia fusion… 

Stare + nowe = współczesne 

 

Wyróżnik – tradycyjne zioła i przyprawy.  

 

Najważniejszym jest, aby do przygotowywania 
dań tradycyjnych używać wytworzonych 
lokalnie produktów o jak najwyższej jakości.  



Pierogi sudeckie 



Co można zrobić?  

1) Poszukiwanie i promocja tradycji, 

2) Edukacja restauratorów i szefów kuchni, 

3) Książka kucharska, 

4) Oferta w menu restauracji, 

5) Szlak kulinarny, 

6) Festiwale i konkursy, 

7) Warsztaty, 

8) Media. 



Poszukiwanie tradycji 
 

Kąski Bolka (Bolkobissen), Świdnicki Brukowiec 

(Schweidnizer Steinpflaster), Schweidnitzer 

Kuche, ciastka korzenne ze Świdnicy 



Poszukiwanie tradycji 
 

Bardzkie pierniki – talarki – 1468 r. 



Poszukiwanie tradycji 
 

Bienekorb – nadziewane pierniki z Jawora – 1856 

r. 



Poszukiwanie tradycji 
 

Bomba Apostołów – Chełmsko Śl. 



Liegnitzer Bombe 

Eduard Müller z Legnicy wymyślił w 1853 r. 

specjalny „piernik”.  

Nadzienie marcepanowe i owocowe. 

Kandyzowane wiśnie, skórka pomarańczowa, 

rodzynki i posiekane migdały. 

 Do dziś popularne w 

Niemczech. 

Sprzedawane też 

wysyłkowo. 



Edukacja restauratorów i szefów kuchni 



Miejscowość 

Zakłady 

gastronomiczne 

zarejesrtowane w 

TripAdvisor 

Zakłady 

gastronomiczne 

uwzględnione w 

badaniu 

Inne zakłady 

gastronomiczne 

uwzględnione w 

badaniu 

Karpacz 47 29 9 

Szklarska Pręba 31 21 6 

Jelenia Góra 59 24 11 

Inne miejscowości 

Kotliny 

Jeleniogórskiej 

12 9 6 

Schroniska górskie 1 1 10 

Razem 150 84 42 

Badane zakłady gastronomiczne w Karkonoszach i 

Kotlinie Jeleniogórskiej (stan na 31.01.2020 r.) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [http://www.tripadvisor.com]. 



Kuchnia tradycyjna NIE ISTNIEJE  

• Całą ofertę można określić mianem klasycznej kuchni polskiej 
ulegającej modzie turystycznej.  

• Wśród przystawek prym wiodły śledzie (60%), befsztyk tatarski 
(45%) oraz grillowany oscypek (40%), który turyści uznają za 
potrawę góralską nie mając świadomości, że jest on 
charakterystyczny dla kuchni podhalańskiej i beskidzkiej.  



Kuchnia tradycyjna NIE ISTNIEJE  

• Zupy: żurek (80%), barszcz (75%), rosół (70%), gulaszowa 
(55%), pomidorowa (50%) oraz kwaśnica (45%) podobnie jak 
oscypek reklamowana jako potrawa góralska.  

• Dania mięsne: kotlet schabowy oraz schab w różnej postaci 
(85%), karczek (70%), gulasz (50%), kotlet drobiowy (75%), a 
także placek po węgiersku (75%).  



Kuchnia tradycyjna NIE ISTNIEJE  

• Dania mączne: pierogi z przewagą pierogów 
ruskich (80%).  

• Dania barowe takie jak bigos i fasolka po 
bretońsku były dominantą menu schronisk 
górskich.  

• Przejawem odmienności kulinarnej miał być 
smażony ser – typowe danie kuchni czeskiej 
podawane z frytkami i sosem tatarskim. 
(większość schronisk górskich oraz 30% 
pozostałych zakładów gastronomicznych). 



Edukacja restauratorów i szefów kuchni 

• Dodawajmy do menu dania tradycyjne, 

• Te przedwojenne i te przywiezione po wojnie, 

• Zachęcajmy gości do ich konsumpcji, 

• Informujmy o historii i tradycji konkretnego dania 



Kluska izerska faszerowana wołowiną 

 

Certyfikat  

Marki Lokalnej 



Echt Stonsdorfer i Likier karkonoski 

Gorzki likier ziołowy wymyślony w 1810 r. i do 

dziś produkowany w Harsheide (Schleswig-

Holstein) a teraz też w Borowicach 

Zawiera około 32% alkoholu, 

wodę, naturalny cukier, 

macerat z mieszanki górskich 

ziół, sok z leśnych jagód 



Sery łomnickie, oscypek kaczawski  

i pierniki z Trzcińska, 

Ser z kozieradką (??) 

Ser z czarnuszką (??) 





Członkowie szlaku 

• 52 podmioty z całego regionu: 
29 restauracji, 1 cukiernia, 1 producent pierników, 2 sklepy 
z lokalnymi produktami, 1 młyn usługowy, 2 pasieki, 1 
gospodarstwo rybackie, 1 gospodarstwo agroturystyczne z 
warsztatami pieczenia chleba, 1 gospodarstwo ekologiczne, 
2 winnice i sklep z winami, 1 olejarnia, 1 masarnia, 2 
producentów przetworów rolnych i przetworów z runa 
leśnego, 1 piekarnia, 1 producent soków owocowych, 2 
wytwórnie serów, 1 producent likieru ziołowego.  

 

JEST TRADYCYJNIE CZY SMACZNIE? 







 



Festiwale i jarmarki 



Festiwale i jarmarki 



Festiwale i jarmarki 



Festiwale i jarmarki 



Uczmy się… 



Tradycja jest dla każdego, nawet dla pizzerii  



Dziękuję za uwagę 

 

i zapraszam do dyskusji 

 

 

piotr.gryszel@ue.wroc.pl 

Prezentacja zawierała lokowanie produktów  


