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Smakują od wielu pokoleń

Podkarpacie – atrakcje kulinarne dla smakoszy

W naszym regionie turyści odnajdą nie tylko dania z restauracji,
lecz również produkty od wielu pokoleń wytwarzane wg
identycznych receptur i tymi samymi metodami. Podkarpacie ma
bardzo długą listę takich smakowitości. Są tutaj potrawy pełne
prostoty i zarazem niezwykle smaczne, od pieczonych pierogów
do wzbogaconych masłem czosnkowym proziaków, chleby,
wędliny, sery kozie, soki owocowe, wina i nalewki, powidła, ciasta,
jak również zachwycające wysublimowanymi smakami dania
przygotowane z naturalnych, zdrowych surowców i produktów.



Województwo podkarpackie jest liderem 
w zakresie wytwarzania produktów tradycyjnych 

i regionalnych. 

Ekologiczne Smaczne Zdrowe



Podkarpacie – lider produktów tradycyjnych

Ekologiczny region Polski

Tradycje kulturowe i troska 
o ochronę dziedzictwa 

kulinarnego

Idealne warunki 
do produkcji wysokiej 

jakości surowców

Niekomercyjna kuchnia

Bogactwo receptur, 
przepisów i metod 

wytwarzania żywności Producenci to miłośnicy kultury regionalnej, pasjonaci i hobbyści

Sprzedaż produktów okazjonalnie i sezonowo

Co się na to składa?

Efekt Produkty o niezwykłych walorach smakowych i wysokich wartościach odżywczych

Smakują od wielu pokoleń



Smakują od wielu pokoleń

Podkarpackie Produkty Tradycyjne

Co to jest produkt tradycyjny ?

To produkt spożywczy chroniony prawem polskim lub
prawem Unii Europejskiej, który swą specyficzną, często
unikalną jakość zawdzięcza tradycyjnym recepturom,
tradycyjnym, niezmiennym od co najmniej 25 lat metodom
wytwarzania i tradycyjnym surowcom. Warunki te
stanowią o wpisaniu go na Listę Produktów Tradycyjnych
(LPT).



PRZESŁANKI WPISU NA LISTĘ PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH

Smakują od wielu pokoleń

Podstawą wpisu jest tradycja wytwarzania i szczególna oraz

niepowtarzalna jakość, związana z historycznie ugruntowanymi

przepisami, metodami produkcji i sposobami przetwarzania czy

dojrzewania żywności, które gwarantują wysoką jakość

otrzymanego produktu.

Szczegółowe unormowanie prawne znajduje się w ustawie z 17

grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń

produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach

tradycyjnych (Dz.U. 2005 nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. nr 171, poz.

1056 i nr 216, poz. 1368).

Podkarpackie Produkty Tradycyjne
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Lista Produktów Tradycyjnych oprócz głównych funkcji:

informacyjnej i promocyjnej, ułatwia wytwórcom produktów

tradycyjnych możliwość ubiegania się o udzielenie odstępstw

weterynaryjnych, higienicznych lub sanitarnych od

obowiązujących i prawnie uregulowanych wymogów

produkcyjnych. Warunkują je stosowane przez producentów

niezmienne, tradycyjne, niezmienne od lat metody wytwarzania

oraz brak negatywnego wpływu tego procesu na jakość

zdrowotną produktu.

UPROSZCZONE  PROCEDURY  WYTWARZANIA  PRODUKTU  TRADYCYJNEGO
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Na Listę Produktów Tradycyjnych mogą zostać wpisane produkty rolne i środki spożywcze
wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w załączniku I do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych oraz napoje spirytusowe
wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia
2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych
napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. U. L 39
z 13.2.2008, str. 16)

Jakie produkty mogą być wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych? 



• Sery i inne produkty mleczne;  
• Mięso świeże oraz produkty mięsne;  
• Przetwory rybołówstwa, w tym ryby;  
• Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie);  
• Wyroby piekarnicze i cukiernicze;  
• Oleje i tłuszcze (masło, margaryna, olej itp.);  
• Miody;  
• Gotowe dania i potrawy;  
• Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe);  
• Inne produkty.

Produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
są podzielone według następujących kategorii:  



Z wnioskiem o wpis produktu rolnego, środka
spożywczego lub napoju spirytusowego na Listę
Produktów Tradycyjnych mogą wystąpić osoby
fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, wytwarzające
dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój
spirytusowy (zgodnie z art. 49 ustawy o rejestracji
i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych
i środków spożywczych oraz o produktach
tradycyjnych).

Kto może ubiegać się o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych? 

Smakują od wielu pokoleń



KRAJOWA LISTA PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH
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Obecnie na Liście Produktów Tradycyjnych znajduje się 1968
produktów tradycyjnych. Spośród nich 244 pochodzi
z Podkarpacia. Ma ona jednak na celu wyłącznie identyfikację
tego rodzaju wyrobów. Ich producenci nie są zobowiązani do
poddawania się jakiejkolwiek kontroli, która miałaby na celu
potwierdzenie zgodności produkcji z metodą wytwarzania
zadeklarowaną przez nich we wniosku o wpis.

Lista ta służy przygotowaniu producentów do rejestracji nazw
wpisanych na nią produktów na szczeblu unijnym.
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Zagadnienia związane z ochroną produktów regionalnych i wytwarzanych
tradycyjnymi metodami określone są w prawie Unii Europejskiej w:

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada
2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych,
Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r.
uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w
odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw
pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych
specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i
surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów
przejściowych (Dz. Urz. UE L 179 z 19.6.2014, str. 17),
Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków
spożywczych (Dz. Urz. UE L 179 z 19.6.2014, str. 36).

Unijne regulacje i cele ich funkcjonowania



Polityka jakości prowadzona przez Unię Europejską daje
konsumentom pewność, że żywność, którą kupują, nie
tylko charakteryzuje się tradycyjną, wyjątkową metodą
produkcji, ale także posiada bardzo wysoką jakość. Ze
względu na różnorodność produktów tradycyjnych
konsumenci oczekują pełnych i zrozumiałych dla nich
informacji na temat pochodzenia i jakości danego
artykułu spożywczego czy produktu rolnego.
Identyfikację ułatwiają: nazwy pochodzenia, oznaczenia
geograficzne i świadectwa gwarantowanej tradycyjnej
jakości.

Identyfikacja produktu tradycyjnego – potwierdzenie wysokiej jakości, 
nazwy i pochodzenia 
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Grupa producentów, która ubiega się o Chronioną Nazwę Pochodzenia albo 
Chronione Oznaczenie Geograficzne musi sporządzić opis produktu zwany 

specyfikacją. 
Aby produkt rolny lub środek spożywczy kwalifikował się do korzystania 

z Chronionej Nazwy Pochodzenia lub Chronionego Oznaczenia 
Geograficznego, sposób jego wytworzenia musi być zgodny z tą specyfikacją.  

Co to jest specyfikacja produktu? 
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• nazwę produktu rolnego lub środka spożywczego,
• opis produktu rolnego lub środka spożywczego obejmujący w stosownych przypadkach surowce, główne cechy produktu rolnego lub

środka spożywczego: fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne lub organoleptyczne,
• definicję obszaru geograficznego (dokładne określenie granic),
• dowody, że produkt rolny lub środek spożywczy pochodzi z obszaru geograficznego, z zaznaczeniem czy zachodzą na nim wszystkie,

czy tylko niektóre etapy wytwarzania,
• opis metody uzyskiwania produktu rolnego lub środka spożywczego, a w stosownych przypadkach, oryginalne i niezmienne metody

lokalne oraz informacje dotyczące pakowania,
• szczegóły, z których wynika związek między jakością i cechami charakterystycznymi produktu rolnego lub środka spożywczego

a środowiskiem geograficznym,
• szczegóły, z których wynika związek między określoną jakością, renomą lub inną cechą charakterystyczną produktu rolnego lub środka

spożywczego a środowiskiem geograficznym,
• szczegóły dotyczące struktur kontroli, czyli wskazanie jednostek dokonujących kontroli zgodności ze specyfikacją,
• szczegóły etykietowania,
• wszelkie inne wymagania określone przez przepisy krajowe lub unijne.

Co powinna  zawierać specyfikacja produktu?



Za produkty regionalne i tradycyjne najwyższej jakości uważamy te produkty, które uzyskały już (lub są na
zaawansowanym etapie uzyskiwania - wniosek przesłany przez MRiRW do Brukseli) oznaczenia europejskie:
Chronioną Nazwę Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność.

Certyfikacja produktów regionalnych i tradycyjnych



Chroniona Nazwa Pochodzenia – ChNP (Protected Designation of Origin) oznacza nazwę regionu lub
w wyjątkowych sytuacjach konkretnego kraju stosowaną do opisania produktu rolnego bądź artykułu
spożywczego, który pochodzi z danego terenu Chroniona Nazwa Pochodzenia odnosi się do produktu,
dla którego poszczególne etapy produkcji są niezmienne, a cechy są w większości albo wyłącznie
związane z danym terenem i typowymi dla niego naturalnymi i ludzkimi czynnikami. O to oznaczenie
mogą ubiegać się producenci wyrobów, których jakość jest obiektywnie związana z pochodzeniem,
natomiast cały proces technologiczny odbywa się na obszarze, do którego odnosi się nazwa produktu.

Chroniona Nazwa Pochodzenia – ChNP (Protected Designation of Origin)



Chronione Oznaczenie Geograficzne (ang. – Protected Geographical Indications – PGI) oznacza nazwę regionu
albo konkretnego miejsca albo w wyjątkowych przypadkach nazwę kraju używaną do opisu produktu rolnego lub
środka spożywczego pochodzącego z regionu, konkretnego miejsca albo kraju. Produkt posiada szczególną
jakość, reputację lub inne cechy przypisywane jego pochodzeniu geograficznemu. Produkcja lub przetwórstwo lub
przygotowanie produktu odbywa się na ściśle określonym obszarze geograficznym. „Środowisko geograficzne”
jest rozumiane poprzez środowisko naturalne i czynniki ludzkie, m.in. klimat, woda, jakość gleby lub lokalne know-
how.

Chronione Oznaczenie Geograficzne
(ang. – Protected Geographical Indications – PGI)



Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (ang. Traditional Speda/ity Guaranteed – TSG) oznacza tradycyjny produkt rolny lub
środek spożywczy, który spełnia następujące warunki:
– jego nazwa musi być sama w sobie specyficzna (np. Mozzarella) lub też wyrażać specyficzny charakter produktu rolnego lub środka
spożywczego (np. belgijskie piwo Lambic, produkowane przy udziale drożdży Lambicus),
– produkt musi posiadać specyficzny charakter, tj. cechę lub zespół cech odróżniających go od innych produktów tej samej kategorii,
– produkt posiada tradycyjny charakter, który może być wyrażony za pomocą surowców, składu i sposobu wytwarzania,
– produkt musi być wytwarzany, przetwarzany według tradycyjnej receptury lub tradycyjnymi metodami od co najmniej 30 lat.

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność
(ang. Traditional Speda/ity Guaranteed – TSG)



Produkty z Podkarpacia zarejestrowane, czyli wpisane przez Komisję 
Europejską do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia.

Podkarpacki miód spadziowy 

Fasola wrzawska

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane
rozporządzenie Komisji (UE) nr 710/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r.
rejestrujcie w Rejestrze Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych
Oznaczeń Geograficznych nazwę „Podkarpacki Miód Spadziowy” jako
Chronioną Nazw Pochodzenia.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 22/2012 z dnia 11 stycznia
2012 r. rejestrujcie w Rejestrze Chronionych Nazw Pochodzenia
i Chronionych Oznaczeń Geograficznych nazwę „Fasola Wrzawska”
(ChNP).



Podkarpacki miód spadziowy jest to miód płynny lub skrystalizowany pochodzący ze spadzi zebranej
przez pszczoły z jodły pospolitej (Abies alba) z obszaru Podkarpacia. Miód może zawierać również
spadź pochodzącą ze świerka (rodzaj: Picea z rodziny: Pinaceae) i z sosny zwyczajnej (rodzaj: Pinus
z rodziny: Pinaceae głównie gatunek: Pinus sylvestris), które również występują na tym obszarze.
Spadź pochodząca z jodły pospolitej jest jednak dominująca w całym podkarpackim miodzie
spadziowym i jej poziom nie spada poniżej 70% w miodzie. Spadź jest wytwarzana przez mszyce
i czerwce z soku roślinnego pochodzącego z jodeł, świerków i sosen a następnie zbierana przez
pszczoły. Podkarpacki miód spadziowy powstaje w wyniku żerowania mszyc z rodziny Lachnidae -
miodownicowate i czerwców z rodziny Margarodidae – czerwiowate.
Do produkcji podkarpackiego miodu spadziowego wykorzystuje się wyłącznie pszczoły następujących
ras: Apis mellifera mellifera (pszczoła zachodnio/środkowoeuropejska), Apis mellifera carnica
(pszczoła kraińska /krainka), Apis mellifera caucasica (pszczoła kaukaska).
W podkarpackim miodzie spadziowym mogą występować śladowe ilości pyłków z roślin
nektarodajnych lub spadzi z innych niż ww. drzew. Zawartość pyłków nie może doprowadzić do
zmiany charakterystycznego smaku lub zapachu miodu oraz w szczególności do przekroczenia
parametrów podanych w opisie (np. spowodować obniżenie poziomu przewodności elektrycznej tak
charakterystycznej dla tego miodu).
Miód przed skrystalizowaniem ma barwę ciemnobrązową z zielonkawymi refleksami aż do prawie
czarnej, intensywność co najmniej równa 82 mm w skali Pfunda. Konsystencja miodu jest gęsta
o dużej lepkości, a po krystalizacji, która przebiega wolno średnio i drobnoziarniście, przyjmuje kolor
nieco jaśniejszy. W smaku jest delikatnie słodki o typowo żywicznym zapachu, przypominającym
igliwie.

Smakują od wielu pokoleńŹródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-
pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-specjalnosci

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-specjalnosci


Podkarpacki miód spadziowy jest to produkt wyjątkowy i ściśle związany
z obszarem, z którego pochodzi. Specyfika tego położenia geograficznego
powoduje, iż obszar ten jest naturalnym zagłębiem lasów iglastych
i charakteryzuje się bardzo dużym udziałem jodły pospolitej (Abies alba). Na
jakość produktu wpływają również optymalne warunki klimatyczne (dłuższe
okresy stabilnych wysokich temperatur od 25-30°C) oraz bardzo wysoka
wilgotność powietrza, co tworzy specyficzne, korzystne warunki do
masowego rozmnażania mszyc z rodziny Lachnidae - miodownicowate
i czerwców z rodziny Margarodidae – czerwcowate. Ponadto warunki te
wpływają korzystnie na wytwarzanie spadzi przez te owady. Uzyskiwanie
miodu, z odmiany jodły występującej na tym obszarze, odbywało się
w sposób nieprzerwany od bardzo dawna.

Smakują od wielu pokoleń
Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-
pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-specjalnosci

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-specjalnosci


Pod nazwą „Fasola wrzawska” mogą być sprzedawane wyłącznie
nasiona fasoli tycznej Piękny Jaś, zaliczanej do fasoli wielokwiatowej
(Phaseolus multiflorus). Jest to roślina jednoroczna, pnąca, tyczna,
średnio plenna, dość późna. Strąki dojrzewają stopniowo, aż do
przymrozków. Strąki niedojrzałe są zielone, w miarę dojrzewania
brunatnieją. Strąk dojrzały jest krótki, bardzo szeroki, spłaszczony.
Odmiana uprawiana na tzw. suche ziarno. Ziarna fasoli muszą być
bocznie spłaszczone o kształcie nerkowatym, muszą być czyste, całe,
zdrowe, dojrzałe, dobrze wykształcone, suche bez zanieczyszczeń,
nie wyschnięte, bez otworów spowodowanych przez owady, wolne
od niebezpiecznych chorób, nie okazujące jakiegokolwiek
pogorszenia lub wzrostu pod wpływem temperatury. Nasiona mają
błyszczącą okrywę nasienną o jednolitym białym zabarwieniu.
Zapach ziaren musi być charakterystyczny dla „Fasoli wrzawskiej”,
przy czym jednocześnie naturalny, swoisty, bez zapachu pleśni,
stęchlizny i innych obcych zapachów. Ziarna fasoli są bardzo duże, co
powoduje, iż na 100 gram fasoli wchodzi nie więcej niż 50 ziaren.
Wilgotność fasoli nie może być większa niż 18%. „Fasola wrzawska”
charakteryzuje się bardzo cienką skórką. Ziarna mają bardzo
delikatny, łagodny i właściwy dla „Fasoli wrzawskiej” smak.

Smakują od wielu pokoleń
Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-
pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-specjalnosci

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-specjalnosci


Fasola wrzawska jest produktem powstającym wyłącznie dzięki połączeniu specyficznej kombinacji czynnika naturalnego
(tj. klimatu, gleb, wiatrów, nasłonecznienia, położenia itp.), oraz lokalnych umiejętności miejscowych producentów na temat
wyboru terminów siania i zbierania fasoli, zasad uprawy i prowadzenia fasoli, doboru tyczek, oceny ziaren oraz prowadzenia
różnych zabiegów. Wyłącznie dzięki takiemu połączeniu daje się uzyskać niepowtarzalną jakość „Fasoli wrzawskiej”. Fasola
ma bez wątpienia długą historię na tym terenie i jest obecnie częścią tożsamości lokalnej kultury mieszkającej tu
społeczności. Na cześć fasoli organizuje się specjalne święto, jest ona obecna także zarówno w miejscowej kuchni, jak też
w przyśpiewkach ludowych czy miejscowej prozie. Liczba producentów rolnych zajmujących się uprawą fasoli, a także
obszar objęty jej uprawą - świadczy o znaczeniu gospodarczym tego produktu dla regionu.

Smakują od wielu pokoleńŹródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-
pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-specjalnosci

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-specjalnosci


PIERWSZY KRAJOWY SYSTEM JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wprowadziła system
„Jakość i Tradycja” uznany w 2007 za pierwszy krajowy system jakości żywności.

Certyfikacja. Producenci chcący oznaczać swoje wyroby znakiem "Jakość Tradycja" są
zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności i potwierdzającego wytwarzanie
produktu zgodnie z wnioskiem zawierającym specyfikację, zatwierdzonym przez
Kapitułę Izby. BC COBICO wydaje certyfikaty na trzy lata.

Do systemu przyjmowane są wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikające z ich
tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy
odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii.



Za tradycyjny skład, tradycyjny sposób wytwarzania, tradycyjny charakter, uważa się takie produkty, które posiadają
co najmniej 50 - letni rodowód (dwa pokolenia). Za tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano przed
1956 rokiem.

Surowce użyte do produkcji muszą być w pełni identyfikowalne pochodzić z gospodarstw ekologicznych lub
o systemie produkcji stosujących Dobrą Praktyką Rolniczą i Dobrą Praktykę Hodowlaną z wyłączeniem GMO.

Produkty z  certyfikatem  Jakość Tradycja

tradycyjny skład tradycyjny sposób wytwarzania szczególna wyróżniająca je jakość

Cechy produktów z  certyfikatem  Jakość Tradycja



Z Podkarpacia na liście znalazło się 23 produkty od 9-ciu producentów. Są wśród nich prezentowane poniżej
produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych - Chleb Razowy Łańcucki i Karp ze Starzawy.

Produkty tradycyjne  z Podkarpacia z certyfikatem Jakość Tradycja

System Jakość Tradycja służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem
produktów tradycyjnych dając jednocześnie producentom możliwość skorzystania z mechanizmów wsparcia
uczestnictwa w systemie i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych na podobnych zasadach, jak dla
produktów zarejestrowanych w unijnym systemie jakości żywności.



Chleb razowy łańcucki pieczony na liściu kapusty jest ceniony wśród
smakoszy na Podkarpaciu. Wypieka go piekarnia opalana drewnem
w Rogóżnie k. Łańcuta. Pod taką nazwą został ten chleb wpisany na
ogólnopolską Listę Produktów Tradycyjnych. Metoda wypieku chleba nie
uległa zmianie od dziesięcioleci. Jak podkreśla szefowa zakładu, chodzi
o podtrzymywanie tradycji wypieku szeroko rozpowszechnionych
w okolicach Łańcuta, Białobrzegów, Przeworska. Zapewnia, że taki chleb był
wypiekany w tych okolicach z górą od 80 lat.
Jak podkreśla właścicielka firmy ANMAR, piekarnia w Rogożnie jest jedyną
tego typu na Podkarpaciu i jedną z nielicznych w Polsce, gdzie wypieka się
chleb starodawną metodą. Piece opalane są wyłącznie drewnem.
Przeważnie jest to drewno sosnowe z dodatkiem bukowego. A proces
przygotowania takiego drewna do wypieku - od ścięcia w lesie do
odpowiedniego wysuszenia - zajmuje sporo czasu, bo aż 5 miesięcy. Piece
wykonane są z cegły szamotowej. A chleb wypieka się na rozgrzanej cegle.
Każdy bochenek przed włożeniem do pieca kładziony jest na liściu kapusty.

Smakują od wielu pokoleń



Karp ze Starzawy posiada znak gwarancyjny Jakość Tradycja.
Potrawa „Karp po starzawsku” została umieszczona na Liście
Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Karp ze Starzawy to solidna marka potwierdzona również
certyfikatem Towarzystwa Promocji Rybactwa i Produktów Rybnych
„Pan Karp”. Zaświadcza on, że karp starzawski jest najwyższej jakości
i został wyhodowany zgodnie z wielowiekową tradycją i zasadami
Dobrej Praktyki Rybackiej.
Co to oznacza? Przede wszystkim to, że ryby pochodzące z stawów
w Starzawie to zasób naturalnych witamin, a także skarbnica
minerałów i mikroelementów. To zdrowa żywność na stołach.
Zarówno pod względem odżywczym i z uwagi na walory smakowe to
prawdziwy skarb.

Smakują od wielu pokoleń



LISTA PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH

Smakują od wielu pokoleń

Zestawienie produktów z Podkarpacia z dn. 29.04.2020

244 produkty tradycyjne w 9-ciu kategoriach



Podkarpackie specjały na Liście produktów tradycyjnych
Kategoria: Sery i inne produkty mleczne

Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
wpisanego na Listę

Data wpisu na lpt

Ser kozi „wołoski” biały lub wędzony 2005-10-10

Bryndza kozia 2005-10-10

Gomółki 2005-10-10

Ser kozi podkarpacki biały i wędzony 2006-06-14

Ser żółty smażony podkarpacki 2007-05-04

Ser biały z Handzlówki 2010-08-19

Ser kornaka w zalewie ziołowej 2010-08-19

Serek twarogowy ziarnisty 2011-01-17

Ser wielkanocny 2012-02-06

Szyszki piwne 2013-09-11

Smakują od wielu pokoleń



Smakują od wielu pokoleń

Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
wpisanego na Listę

Data wpisu na lpt

Ser kozi dojrzewający bieszczadzki 2014-05-15

Bundz kozi 2015-01-09

Ser krowi łemkowski 2015-01-09

Bryndza łemkowska 2015-01-09

Bundz łemkowski 2015-01-09

Ser wołoski krowi 2015-08-28

Ser twarogowy lasowiacki 2016-05-11

Ser wędzony z mleka krowiego 2016-11-04

Śmietana lasowiacka 2017-02-01

Twaróg wiejski z Jasienicy Rosielnej 2017-05-08

Ser bieszczadzki wędzony 2018-01-04

Ser krowi dojrzewający Wólczan 2018-03-29

Ser podpuszczkowy z nutą leśną 2018-07-24

Ser kozi wołoski z Doliny Wisłoka 2019-10-16

Ser biały bieszczadzki w beczce 2019-10-16

Podkarpackie specjały na Liście produktów tradycyjnych
Kategoria: Sery i inne produkty mleczne



Podkarpackie specjały na Liście produktów tradycyjnych
Kategoria: Mięso świeże oraz produkty mięsne

Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
wpisanego na Listę

Data wpisu na lpt

Kiełbasa markowska 2005-10-10

Przysmak zapiekany markowski 2005-10-10

Kiełbasa swojska krajana 2006-03-10

Pasztet zapiekany 2006-03-10

Kiełbasa głogowska 2006-03-10

Szynka wiejska markowska 2006-03-10

Salceson dukielski 2006-03-29

Kiszka pasztetowa dukielska 2006-03-29

Kiszka kaszana regionalna dukielska 2006-03-29

Kaszanka wiejska pilzneńska 2006-07-17

Salceson wiejski pilzneński 2006-07-17

Kiełbasa swojska pilzneńska 2006-07-17

Szynka swojska pilzneńska 2006-07-17

Szynka biesiadna pilzneńska 2006-07-17

Smakują od wielu pokoleń



Podkarpackie specjały na Liście produktów tradycyjnych
Kategoria: Mięso świeże oraz produkty mięsne

Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
wpisanego na Listę

Data wpisu na lpt

Golonka podkarpacka z Pilzna 2007-01-30

Wiejska pieczona z Górna 2007-03-30

Kiełbasa sucha pieczona z Górna 2007-03-30

Golonka w słoju z Górna 2007-05-02

Kiełbasianka z Górna 2007-05-02

Udziec wieprzowy pieczony z kością 2007-06-12

Szynka tradycyjna z Górna 2008-01-08

Studzienina z Górna 2008-02-04

Boczek pieczony z Górna 2008-02-26

Schab tradycyjny z Górna 2008-04-29

Salceson swojski radomyski 2008-07-02

Kiełbasa wiejska dulcza 2008-07-02

Boczek wędzony radomyski 2008-07-02

Boczek w słoju z Górna 2009-12-17

Smakują od wielu pokoleń



Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
wpisanego na Listę

Data wpisu na lpt

Kiełbasa swojska brzezińska 2009-12-17

Kiełbasa pieczona świąteczna po pysznicku 2010-03-09

Pasztet w słoju tradycyjny z Górna 2010-03-23

Salceson wiejski markowski 2012-05-31

Polędwica swojska pilzneńska 2012-07-10

Boczek swojski pilzneński 2012-07-10

Kiełbasa dębowiecka 2013-05-21

Chwałowskie żeberka wędzone w wekach 2013-06-12

Kiełbasa wiejska jodłowska 2013-07-31

Szynka swojska wędzona z Hermanowej 2013-08-19

Szynka pieczona z Hermanowej 2013-08-19

Kiełbasa swojska z Hermanowej 2013-08-19

Boczek z Wetliny 2013-10-09

Kiełbasa smalcówka 2013-10-09

Podkarpackie specjały na Liście produktów tradycyjnych
Kategoria: Mięso świeże oraz produkty mięsne

Smakują od wielu pokoleń



Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
wpisanego na Listę

Data wpisu na lpt

Salceson dębowiecki 2014-05-15

Słonina wędzona rekrucka 2014-08-22

Kiełbasa wiejska 2014-08-22

Karczek wędzony po dębowiecku 2014-10-07

Kiełbasa wiejska wierzawicka 2014-10-27

Schab wędzony markowski 2014-10-27

Kiełbasa swojska drobiowo-wieprzowa pilzneńska 2014-10-31

Kiełbasa wiejska pilzneńska 2014-10-31

Kiełbasa półsucha z Górna 2014-11-21

Kiełbasa szynkowa z Markowej 2014-11-21

Boczek wędzony dębowiecki 2015-02-12

Kiełbasa markowska sucha 2015-02-12

Szynka swojska z Górna 2015-03-02

Szynka wiejska wiązana radomyska 2015-04-29

Podkarpackie specjały na Liście produktów tradycyjnych
Kategoria: Mięso świeże oraz produkty mięsne

Smakują od wielu pokoleń



Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
wpisanego na Listę

Data wpisu na lpt

Szynka wędzona dulcza 2015-04-29

Kabanos wieprzowy wierzawicki 2015-05-18

Schab wędzony smerecki 2015-05-18

Kiełbasa swojska z Wierzeic (Wierzawice) 2015-05-27

Baleron z Wierzeic (Wierzawice) 2015-05-27

Baleron wędzony radomyski 2015-06-01

Kiełbasa wiejska z Wielopola 2015-06-16

Szynka z Wieolpola 2015-06-16

Polędwiczka wędzona z Wierzeic (Wierzawice) 2015-08-05

Boczek wędzony wolski 2015-08-26

Boczek wędzony z Wierzeic (Wierzawice) 2015-10-07

Kiełbasa wiejska wolska 2015-12-03

Schab wędzony radomyski 2015-12-03

Polędwiczka wędzona radomyska 2015-12-03

Podkarpackie specjały na Liście produktów tradycyjnych
Kategoria: Mięso świeże oraz produkty mięsne

Smakują od wielu pokoleń



Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
wpisanego na Listę

Data wpisu na lpt

Szynka wędzona markowska z ziołami 2016-01-19

Kiełbasa swojska z Czarnej 2016-06-29

Schab wędzony z Wierzeic 2016-09-06

Szynka wędzona wierzawicka 2017-05-08

Kiełbasa swojska jodłowska 2017-09-27

Kiełbasa sielska 2018-03-14

Konserwy tradycyjne mięsne 2018-04-26

Wiejska z Wadowic 2019-07-12

Szynkowa tradycyjna z Wadowic 2019-07-12

Kiełbasa wiejska kamieńska 2019-11-20

Podkarpackie specjały na Liście produktów tradycyjnych
Kategoria: Mięso świeże oraz produkty mięsne

Smakują od wielu pokoleń



Podkarpackie specjały na Liście produktów tradycyjnych
Kategoria: Produkty rybołówstwa, w tym ryby

Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
wpisanego na Listę

Data wpisu na lpt

Karp po starzawsku 2013-07-31

Lasowiacki karp w galarecie 2016-02-22

Karp wędzony z Rudy Różanieckiej 2018-01-18

Smakują od wielu pokoleń



Podkarpackie specjały na Liście produktów tradycyjnych
Kategoria: Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie)

Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
wpisanego na Listę

Data wpisu na lpt

Powidła krzeszowskie 2006-03-10

Róża ucierana podkarpacka 2007-05-04

Dereń kiszony podkarpacki 2008-02-26

Powidło galicyjskie z kotła 2008-10-30

Ogórki kiszone z Handzlówki 2009-07-31

Suszone plasterki jabłek z Pruchnika 2011-03-28

Gruszki w syropie miodowym 2011-04-14

Pruchnicka gruszka suszona 2011-04-14

Pruchnicka suszona śliwka węgierka 2011-04-14

Powidła śliwkowe 2016-10-16

Galicyjskie kwaśne jabłko 20.08.2019

Powidła krzeszowskie 2006-03-10

Smakują od wielu pokoleń



Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
wpisanego na Listę

Data wpisu na 
lpt

Staropolski chleb sanacyjny, pieczony na drewnie i liściach kapusty 2005-09-19

Chleb flisacki dawniej zwany chrupackim 2005-10-10

Chleb chwałowski 2006-03-10

Krupiak 2006-03-10

Proziaki 2006-03-10

Rzeszowski kołacz weselny 2006-06-14

Kruszonka lasowiacka 2006-07-19

Chrupaczki 2007-01-04

Chleb razowy łańcucki na liściu kapusty 2007-01-19

Makowiec sędziszowski 2007-04-25

Serowiec sędziszowski 2007-04-25

Sędziszowskie ciasto z jagodami 2007-04-25

Chleb sędziszowski żytni 2007-05-18

Futomski bulwiok 2007-06-12

Podkarpackie specjały na Liście produktów tradycyjnych
Kategoria: Wyroby piekarnicze i cukiernicze

Smakują od wielu pokoleń



Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
wpisanego na Listę

Data wpisu na lpt

Tort chlebowy z Korniaktowa 2007-07-20

Amoniaczki korniaktowskie 2007-07-20

Bułka (Brytfon) 2009-08-18

Biszkopty jarosławskie 2009-12-17

Serownik (sernik) handzlowski 2010-08-19

Handzlowska bułka pszenna 2010-08-19

Chleb swojski brzeziński 2011-04-14

Chleb koziarniacki 2012-02-06

Kukiełka z kaszą jaglaną 2012-02-06

Szyszka weselna grodziska 2013-02-18

Korowal weselny 2013-03-11

Handzlowski chleb domowy 2013-04-11

Chleb pszenno-razowy z piecowiska 2013-04-17

Jeżowskie kapuśniaki z kaszą tatarczaną 2013-04-17

Podkarpackie specjały na Liście produktów tradycyjnych
Kategoria: Wyroby piekarnicze i cukiernicze

Smakują od wielu pokoleń



Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
wpisanego na Listę

Data wpisu na lpt

Pierożki leżachowskie (pieczone z kaszą gryczaną) 2013-05-14

Placek z jabłkami 2013-05-21

Siemieniaki orzechowe 2013-06-03

Jagodzianki 2013-06-12

Chleb żytni na zakwasie z Ziemi Mieleckiej 2013-06-24

Pieróg z kaszy gryczanej 2013-07-19

Chleb pszenny dąbrowicki 2013-07-19

Gościnnik chlebowy 2013-09-05

Syrnik z krupami 2013-09-11

Wilijnik 2013-09-11

Podpłomyk 2014-05-15

Szarlotka domowa ze świeżych i prażonych jabłek 2015-04-16

Placek rzeszowiak 2015-05-27

Pieróg jaglany brzózański 2015-06-16

Podkarpackie specjały na Liście produktów tradycyjnych
Kategoria: Wyroby piekarnicze i cukiernicze

Smakują od wielu pokoleń



Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
wpisanego na Listę

Data wpisu na lpt

Lizaki wigilijne ulanowskie 2015-07-15

Bandurzak 2015-08-05

Kapuśniaczki drożdżowe 2015-09-25

Strucla makowa brzozowska 2016-02-12

Tort z fasoli Piękny Jaś 2018-05-30

Zoibak grodziski 2019-11-27

Bułka wodna dębowiecka 2020-03-10

Chleb dębowiecki 2020-03-10

Podkarpackie specjały na Liście produktów tradycyjnych
Kategoria: Wyroby piekarnicze i cukiernicze

Smakują od wielu pokoleń



Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
wpisanego na Listę

Data wpisu na lpt

Olej podkarpacki 2012-07-10

Masło domowe z Handzlówki 2013-04-11

Masło lasowiackie 2017-03-03

Masło z Jasienicy Rosielnej 2017-05-08

Podkarpackie specjały na Liście produktów tradycyjnych
Kategoria: Oleje i tłuszcze (masło, margaryna itp.)

Smakują od wielu pokoleń



Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
wpisanego na Listę

Data wpisu na lpt

Podkarpacki miód spadziowy 2007-02-22

Miód lubaczowski 2007-12-20

Miód z Korzenicy wielokwiatowy i nektarowo-spadziowy 2008-04-29

Miód lubaczowski rzepakowy 2019-10-25

Podkarpackie specjały na Liście produktów tradycyjnych
Kategoria: Miody

Smakują od wielu pokoleń



Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
wpisanego na Listę

Data wpisu na lpt

Kapusta z kaszą jęczmienną po lasowiacku 2006-07-19

Pampuchy 2006-07-19

Kacapoły lub kręgle 2006-07-19

Pierogi z kapustą i grzybami pilzneńskie 2007-01-30

Pierogi z mięsem pilzneńskie 2007-01-30

Pierogi pilzneńskie z borówkami 2007-01-30

Pierogi ruskie pilzneńskie 2007-01-30

Gołąbki pilzneńskie 2007-01-30

Kapusta ziemniaczana 2007-05-04

Żur rzeszowski 2007-09-04

Razowe pierogi z Wiercan 2008-12-19

Pamuła glinicka 2009-07-31

Mączka z gęsi po dachnowsku 2009-08-18

Gołąbki z Nowego Sioła 2009-08-18

Podkarpackie specjały na Liście produktów tradycyjnych
Kategoria: Gotowe dania i potrawy

Smakują od wielu pokoleń



Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
wpisanego na Listę

Data wpisu na lpt

Pieróg dachnowski z kaszą gryczaną i ziemniakami 2009-09-09

Pierogi z kaszy jaglanej z serem 2010-03-09

Kwas z gąsek zielonych 2010-03-09

Handzlowska serwatka wielkanocna 2010-08-19

Kapusta wigilijna po Pysznicku 2010-08-19

Studzionka bobowo-serowa 2010-08-19

Pieczone pierogi św. Jacka 2010-08-19

Zalewajka 2012-02-06

Barszcz kwaszony z buraka ćwikłowego 2012-07-10

Pierogi z soczewicą 2013-01-17

Placki kapuściane – szandorki 2013-02-18

Jeżowskie pierogi z kaszą jaglaną i twarogiem 2013-04-17

Gołąbki z kaszy gryczanej z tartymi ziemniakami z sosem grzybowym 2013-05-14

Kaczka leżachowska pieczona 2013-05-14

Podkarpackie specjały na Liście produktów tradycyjnych
Kategoria: Gotowe dania i potrawy

Smakują od wielu pokoleń



Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
wpisanego na Listę

Data wpisu na lpt

Zrazy z baraniny w sosie własnym 2013-05-21

Fujarki pastusze 2013-06-03

Ryba pyrowa 2013-06-03

Niedźwiedź chłopski 2013-06-03

Zupa z jagód 2013-06-12

Zupa dziadowska 2013-06-12

Kołduny 2013-07-31

Bieszczadzkie pierogi 2013-09-05

Barszcz biały wielkanocny 2013-10-30

Pierogi razowe z Lalina 2013-12-05

Pierogi z bobem 2014-02-25

Niwiskie pierogi z kapustą kiszoną 2014-03-28

Niwiski krupnik 2014-03-28

Kwas wigilijny 2014-05-15

Podkarpackie specjały na Liście produktów tradycyjnych
Kategoria: Gotowe dania i potrawy

Smakują od wielu pokoleń



Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
wpisanego na Listę

Data wpisu na lpt

Pierogi ruskie razowe 2014-07-15

Kapusta z grochem i kaszą jaglaną 2014-11-14

Ziemniak faszerowany po rzeszowsku 2015-06-01

Pstrągowska banianka 2016-12-21

Pamuła weryńska 2018-03-14

Orkiszowe kluski krojone 2018-11-16

Podkarpackie specjały na Liście produktów tradycyjnych
Kategoria: Gotowe dania i potrawy

Smakują od wielu pokoleń



Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
wpisanego na Listę

Data wpisu na lpt

Kruszon 2006-03-10

Górecki kompot z suszu 2006-07-19

Orzechówka krzeszowska 2007-07-20

Lasowiacka nalewka z pigwy 2007-09-11

Lasowiacka nalewka żurawinowa 2008-01-08

Soki z owoców tłoczone na zimno z Ziemi Łańcuckiej 2008-12-19

Sok z owoców czarnego bzu 2010-08-19

Orzechówka jasielska 2012-04-16

Podkarpackie specjały na Liście produktów tradycyjnych
Kategoria: Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe)

Smakują od wielu pokoleń



Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego 
wpisanego na Listę

Data wpisu na lpt

Wiśniówka jasielska 2012-07-04

Śliwowica krzeszowska 2013-05-21

Malinówka jasielska 2013-10-30

Herbata miodowo-lipowa 2014-02-25

Dereniówka Bask z Albigowej 2016-01-19

Smolarzyński syrop z pączków sosny 2019-06-12

Miodówka cytrynowa 2019-08-02

Miodówka staropolska 2019-08-02

Galicyjski ocet jabłkowy 2016-10-14

Podkarpackie specjały na Liście produktów tradycyjnych
Kategoria: Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe), Inne produkty

Smakują od wielu pokoleń



Smakują od wielu pokoleń

Prezentacja przygotowana przez Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

Dziękujemy za zainteresowanie

PODKARPACKIE 

PRODUKTY  TRADYCYJNE


