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Żywność tradycyjna w kulturze i turystyce 

Streszczenie

Celem opracowania jest analiza roli żywności tradycyjnej w kulturze i turystyce. Badania po-
twierdzają, że pojęcie „żywność tradycyjna” jest powszechnie znane konsumentom. Informacje na 
temat żywności tradycyjnej respondenci uzyskują z programów telewizyjnych, prasy, kiermaszy 
i targów żywności. Żywność tradycyjna określana jest jako żywność lepszej jakości, bazująca na 
oryginalnych recepturach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Jest to żywność, która często 
związana jest z obyczajami, świętami, określoną symboliką. Jak dowiodła analiza literatury przed-
miotu oraz badanie ankietowe, żywność tradycyjna odgrywa istotną rolę w kulturze jako element 
dziedzictwa kulturowego, oraz w turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem intensywnie rozwija-
jącego się sektora turystyki kulinarnej. Tego typu żywność pełni rolę produktu markowego, którego 
cechy i pochodzenie ściśle związane są z określonym regionem czy miejscem.

Słowa kluczowe: żywność, tradycja, turystyka, kultura, marka.

Kody JEL: Q18, Z32

Wstęp

Celem opracowania jest analiza roli żywności tradycyjnej w kulturze i turystyce oraz 
próba wskazania kierunków pożądanych działań w zakresie ochrony i promocji żywno-
ści tradycyjnej w Polsce jako podstawowego elementu oferty i wizerunku destynacji tury-
stycznych. Tradycja, rozumiana jako przekazywane z pokolenia na pokolenie zachowania, 
obyczaje, wierzenia i rytuały uznawane przez daną społeczność za ważne dla jej teraźniej-
szości i przyszłości, odnosi się do wielu dziedzin życia człowieka. Tradycja zawiera się 
w szerszym pojęciu dziedzictwa kulturowego, które z kolei stanowi fundament tożsamości 
społeczności na różnych szczeblach – od lokalnego (np. tożsamość danej grupy etnicznej), 
przez narodowy, regionalny, aż po poziom globalny, zawarty w pojęciu tzw. dziedzictwa 
ludzkości (Graham i in. 2000). Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego prowadzi 
zatem m.in. do wzmocnienia tożsamości społecznej i jest zasadniczym elementem trwałości 
i ciągłości kulturowej, pozwala zachować wartości wspólnotowe oraz przekazać przyszłym 
pokoleniom specyficzne tradycje i wiedzę. 

Zeszyty-naukowe-54_2017.indd   5 2017-07-31   16:00:30



ŻYWNOŚĆ TRADYCYJNA W KULTURZE I TURYSTYCE 6

Lokalne, wspólnotowe wartości kulturowe obejmują twórczość artystyczną, w tym ar-
chitektoniczną, rzemiosło, folklor, obyczaje religijne i etnograficzne, dialekty, elementy 
krajobrazu i stosunek do natury, wiedzę specjalistyczną i tradycyjną, jak również formy 
i produkty gospodarki rolnej, a także tradycje kulinarne. Żywność i związane z nią obyczajo-
wość, wierzenia i artefakty uważane są za istotny składnik kultury, który przyciąga turystów; 
z drugiej strony, wspólne spożywanie posiłków i celebracja okazji stanowią często pierw-
szy krok w kierunku budowania lub rekonstrukcji lokalnego kapitału społecznego (Sander, 
Lawney 2006). Znamienne dla tradycyjnych produktów kulinarnych, występujących lokal-
nie, jest nadawanie im nazw związanych z miejscem ich powstania, np. karp zatorski, jabłka 
łąckie, szynka toskańska, cydr normandzki.

Coraz intensywniejsza, międzynarodowa wymiana usług turystycznych, a także zmie-
niające się formy, cele i treść podróży oznaczają, że turystykę można współcześnie defi-
niować jako globalny kanał przepływu ludzi i kapitału oraz przekazu wizerunku i kultury. 
Interdyscyplinarność turystyki pozwala analizować ją jako uniwersalne zjawisko kontaktów 
międzyludzkich. Kontakty takie mają często charakter międzykulturowy, jeśli turysta od-
wiedza obszar znacząco odmienny od tego, z którego pochodzi.

Regionalna specyfika oraz unikalne właściwości środowiska kulturowego stają się coraz 
częściej elementem poszukiwań na rynku turystycznym. Z zasady produkt markowy w tu-
rystyce oparty jest na specyfice destynacji turystycznej, włącznie z lokalnymi lub regional-
nymi walorami dziedzictwa kulturowego – w tym z elementami dziedzictwa kulinarnego. 
Ważne zatem staje się dostrzeżenie wartości tradycyjnych produktów kulinarnych, stano-
wiących wzbogacenie promocji destynacji turystycznych. 

Pojęcie żywności tradycyjnej 

W ustawie o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spo-
żywczych oraz o produktach tradycyjnych, oprócz regulacji dotyczących rejestracji nazw 
na szczeblu UE, tworzy się także Listę Produktów Tradycyjnych. Na Listę wpisywane są 
produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania trady-
cyjnych metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym 
są wytwarzane, oraz będące elementem tożsamości społeczności lokalnej. Lista Produktów 
Tradycyjnych ma na celu rozpowszechnianie informacji o produktach wytwarzanych tra-
dycyjnymi, historycznie ugruntowanymi metodami (Dz.U. z 2005r. Nr 10, poz. 68). Samo 
określenie „żywność tradycyjna” nie podlega jednak w Polsce prawnej ochronie i bywa róż-
nie interpretowane. Wobec rosnącego popytu na żywność tradycyjną w Europie, ważne wy-
daje się rozpoznanie, w jaki sposób jest współcześnie postrzegany w naszym kraju związek 
żywności tradycyjnej z kulturą (Żakowska-Biemans 2012, s. 6).
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Tradycja, rozumiana jako przekazywane z pokolenia na pokolenie zachowania, obycza-
je, wierzenia i rytuały, uznawane przez daną społeczność za ważne dla jej teraźniejszości 
i przyszłości, odnosi się zarówno do wytwarzania żywności, jak i jej spożywania (Gawęcki, 
Swulińska-Katulska 2008). Żywność tradycyjna charakteryzuje się specyficzną cechą lub 
cechami, które odróżniają ją od innych podobnych produktów w ramach tej samej kategorii 
w zakresie „tradycyjnych składników”, z których została wytworzona, „tradycyjnego skła-
du”, oraz „tradycyjnej metody produkcji i/lub sposobu przetwarzania”. Za tradycyjne meto-
dy produkcji i/lub przetwarzania uważane są zatem te, które były przekazywane z pokolenia 
na pokolenie (Żakowska-Biemans 2012, s. 6) – w praktyce Komisji Europejskiej, a w konse-
kwencji także w polskim prawodawstwie, wskazuje się na okres min. 25 lat funkcjonowania 
danej potrawy lub produktu spożywczego w obrocie na rynku wspólnotowym (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 10, poz. 68).

Znane definicje żywności tradycyjnej zawierają podstawowe kryteria decydujące 
o uznaniu produktu żywnościowego za tradycyjny, ale nie uwzględniają sposobu postrze-
gania tej kategorii żywności przez konsumentów. Jak wynika z przeprowadzonych badań 
(Projekt Traditional United Europe Food – Truefood; 6FP, contract numer 016264), cytowa-
nych w dalszej części pracy, w konceptualizacji żywności tradycyjnej konsumenci odwołują 
się do produktów najczęściej spożywanych, ale też związanych ze szczególnymi okolicz-
nościami (np. uroczystości rodzinne, święta), przekazywanych z pokolenia na pokolenie, 
wyprodukowanych tradycyjnymi metodami, mało przetworzonych, oraz wyróżniających 
się cechami sensorycznymi i miejscem pochodzenia. Taki sposób postrzegania żywności 
tradycyjnej przez konsumentów wskazuje na szerszy, niż przyjmuje się w literaturze, zakres 
znaczeniowy pojęcia „tradycyjny”. Konsumenci intuicyjnie interpretują żywność tradycyj-
ną, podkreślając jej związek z szeroko rozumianym dziedzictwem kulinarnym (Żakowska-
Biemans 2012, s. 6-7).

Do żywności tradycyjnej należą zatem wyroby uzależnione ściśle od warunków panują-
cych na określonym obszarze: są to artykuły związane z miejscem ich wytwarzania, wpisane 
w jego obyczajowość, tradycje, kulturę, przyrodę itd. Elementem wspólnym, charakteryzują-
cym żywność tradycyjną jest wytwarzanie jej w danym miejscu i na podstawie tradycyjnych 
receptur. Zarówno w popularnym rozumieniu, jak i w europejskim systemie certyfikacji, 
tradycyjne produkty żywnościowe powinny posiadać własną, tradycyjną nazwę, specyficz-
ny skład, a także cechy wyróżniające je na tle innych produktów, wyrobów i kuchni regio-
nalnych. Są unikatowe, ponieważ są elementem charakterystycznym dla danego obszaru, 
a wytworzone w innym miejscu utracą już swoją specyfikę i przestaną być oryginalnym 
wyrobem.

W literaturze można spotkać wiele definicji żywności tradycyjnej. Russak określa żyw-
ność tradycyjną jako produkty, których wartość dodaną stanowi dziedzictwo kulturowe 
(Russak 2005, s. 62). Żywnością tradycyjną nazywa się również produkty o stosunkowo 
wysokiej cenie, których wyjątkowy smak uzyskuje się w wyniku stosowania przez pro-

Zeszyty-naukowe-54_2017.indd   7 2017-07-31   16:00:30



ŻYWNOŚĆ TRADYCYJNA W KULTURZE I TURYSTYCE 8

ducentów naturalnych i tradycyjnych technologii, charakterystycznych dla danego regio-
nu, przy użyciu unikatowych surowców (Gąsiorowski 2006, s. 4). Zgodnie z poglądem 
Dolatowskiego (2008, s. 47), żywność tradycyjna jest związana z historią, oraz wierzeniami 
danego plemienia. Mimo że trudno jest odtworzyć ruchy migracyjne kolejnych społecz-
ności, jadłospis danej grupy etnicznej i cywilizacyjnej jest zapisem jej historii. Składniki 
w nim zawarte mogą świadczyć o kontaktach handlowych i stosunkach sąsiedzkich, potrze-
bach żywieniowych związanych z warunkami klimatycznymi, a nawet tymczasowych miej-
scach bytowania społeczności, np. podczas wojen czy klęsk, gdyż wraz ze zmianą otoczenia 
zmieniały się surowce.

Za składniki tradycyjne uważa się te, które były w użyciu na ograniczonym obszarze 
w przeszłości i pozostały w użyciu do dziś. Na potrzeby certyfikacji żywności, wykorzysta-
nie składników potraw, uznanych za tradycyjne, musi być zgodne z obowiązującymi krajo-
wych i unijnymi przepisami (Grębowiec 2012, s. 131).

Jak podaje wspomniany Raport Truefood, tradycyjny skład to unikalna, możliwa do 
zidentyfikowania kompozycja składników, która została ustalona jeszcze przed II wojną 
światową i była przekazywana z pokolenia na pokolenie zarówno ustnie, jak i za pomocą 
innych środków komunikacji. Dodatkowo musi się ona różnić od innych, powszechnie 
znanych receptur żywności tego samego typu. Ostatnim wyznacznikiem żywności trady-
cyjnej, według tej definicji, jest zastosowanie tradycyjnego sposobu produkcji lub metody 
przetwarzania. Oznacza to, że proces produkcyjny również przekazywany był z pokolenia 
na pokolenie, a jego historia sięga okresu sprzed II wojny światowej, z zastrzeżeniem, 
że bezpieczeństwo mikrobiologiczne i higieniczne procesów oraz cechy organoleptycz-
ne wytworzonych w ten sposób produktów muszą być zgodne z wymaganiami unijnymi 
(Benelam i in. 2005).

Z socjologicznego punktu widzenia, jak już wspomniano, żywność tradycyjną stano-
wią produkty najczęściej spożywane w danej społeczności lub związane z obchodzeniem 
kultywowanych w danej grupie świąt. W tym ujęciu zastrzega się, iż mimo stosowanych 
tradycyjnych receptur, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, dopuszcza się wprowa-
dzenie innowacji, zarówno w technologii produkcji, jak i użytych składnikach (Jeżewska-
Zychowicz 2009, s. 12).

Sposób wytwarzania żywności tradycyjnej stanowi także przeciwwagę dla masowej 
produkcji żywności, poddawanej postępującej chemizacji, dając konsumentom alternaty-
wę. Wraz ze wzrostem świadomości konsumenta oraz zasobności jego portfela zaobser-
wowano w Polsce zwiększone zainteresowanie żywnością naturalną, lokalną i tradycyjną, 
która byłaby produkowana w sposób zrównoważony, a najlepiej określony jako ekologicz-
ny. Konsumenci interesują się coraz częściej pieczywem tradycyjnym, np. produkowanym 
z mąki orkiszowej na naturalnym zakwasie, czy przetworami mięsnymi tradycyjnie peklo-
wanymi i wędzonymi, z rodzimych ras zwierząt (Swulińska-Katulska 2006, s. 9).
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Związek żywności tradycyjnej z kulturą

W każdej kulturze funkcjonują wzory kulturowe związane ze sferą materialną (np. wzo-
ry nakryć stołowych), sferą niematerialną (np. wierzenia i przesądy związane z żywnością, 
wiedza żywieniowa) oraz sferą zjawisk społecznych (np. wzory zachowań w trakcie przy-
gotowania i spożywania posiłków, używanie znaków i symboli). Z punktu widzenia od-
działywania przeszłości na współczesność, obok sfery materialnej, obejmującej tradycyjną 
żywność, i niematerialnej, reprezentującej poglądy względem żywności tradycyjnej, istotna 
jest także sfera zjawisk społecznych, w tym między innymi uznane i realizowane sposoby 
postępowania związane z żywnością i jej wykorzystaniem w celu zaspokojenia potrzeb czło-
wieka, które tworzą kulturowe wzory zachowań. 

Kultura stanowi zintegrowaną całość, w której sfera służąca zaspokajaniu głodu stano-
wi tylko jedną część, wplecioną w inne pełnione przez żywność funkcje. Kultura nie tylko 
decyduje o wykorzystaniu do celów żywieniowych określonych roślin i zwierząt, ale także 
o tym, która część danej rośliny czy zwierzęcia jest jadalna. Kultura określa także jak dany 
produkt powinien być przygotowany do spożycia i w jaki sposób spożywany (Jeżewska-
Zychowicz 2008, s. 87).

Żywność tradycyjna wywodzi się z kultury, w której powstała i jest spożywana. Różne 
rozumienie pojęcia „tradycja” utrudnia określenie, jaka część spożywanej aktualnie żywno-
ści może być traktowana w kategoriach żywności tradycyjnej. W najszerszym rozumieniu 
tradycję utożsamia się z całą przeszłością danej społeczności, w węższym rozumieniu za 
tradycję uważa się tylko tę część elementów z przeszłości, które mają bezpośredni wpływ 
na teraźniejszość, czyli jest to „przeszłość obecna w teraźniejszości”. W wąskim rozumieniu 
tradycja obejmuje tylko te elementy z przeszłości, które zostały wybrane i szczególnie wy-
różnione przez współcześnie żyjących ludzi (Sztompka 2007; Ashworth 2008). Za żywność 
tradycyjną można w tym ujęciu uznać produkty żywnościowe często spożywane w danej 
społeczności lub związane ze świętowaniem, które są przekazywane z pokolenia na poko-
lenie, przygotowywane zgodnie ze starymi recepturami, wyróżniają się i jednocześnie są 
znane ze swoich właściwości sensorycznych, a przede wszystkim są związane z obecną, 
żywą obyczajowością społeczności lokalnej, regionalnej lub krajowej.

Całość procesu przygotowywania i konsumpcji pożywienia uzależniona jest od norm 
żywieniowych i nawyków nabytych przez człowieka w procesie wzrastania w określonej 
społeczności. Wyznacza go zatem kultura i umacnia tradycja. Pożywienie ma swoją sym-
bolikę i magię, jest niezbędnym tłem i pretekstem wielu spotkań o znaczeniu daleko wykra-
czającym poza wspólnotę biesiadowania. Niektórzy badacze, ze względu na użyteczność 
analizy obyczajów żywieniowych w rozpoznawaniu kulturowych kodów w niemal każdej 
dziedzinie życia, określają pożywienie mianem podstawowej jednostki etnologicznej. Jak 
już wspomniano, jest ono szczególnym znakiem kulturowej tożsamości. Tożsamość może 
być w tym wypadku precyzyjnym, naukowym narzędziem oceny stopnia naszej identyfi-
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kacji z określonymi systemami wartości. Najczęściej jest ona jednak rozpoznawana przez 
niepoddające się ścisłej analizie stany duchowe i odczucia czysto zmysłowe – ulotne, a jed-
nocześnie trwale osadzone w naszej pamięci: smaki, zapachy, poruszające obrazy (Berent 
2012, s. 9-10).

To, co się spożywa, jak często się spożywa, sposób przygotowania, czas posiłku i jego 
wielkość są integralną częścią kultury, a poszczególne produkty mogą mieć znaczenie sym-
boliczne. Samo pojęcie produktu jadalnego nie jest uniwersalne, zależy bowiem od wzorów 
danej kultury. Produkt uważany za jadalny w obrębie jednej kultury może być uważany za 
niejadalny w innej. Kultura nie tylko określa przydatność żywieniową danego produktu, lecz 
wskazuje także, które jego części są jadalne, a które nie. Także sposób przygotowania i spo-
żywania są określane przez uwarunkowania kulturowe (Narojek 1993, s. 24). Zróżnicowanie 
kulturowe, uwidaczniające się w istnieniu różnych religii i obyczajów, podkreśla odrębność 
poszczególnych społeczności, której wyznacznikiem są również kuchnie regionalne, et-
niczne czy narodowe, stanowiące zdefiniowane kulturowo regulacje dotyczące właściwego 
sposobu przygotowania potraw i organizowania posiłku oraz określające zakres jadalnych 
substancji nazywanych żywnością tradycyjną (Jeżewska-Zychowicz 2008, s. 98).

Żywność tradycyjna jako produkt turystyczny

Obecność żywności tradycyjnej, dostępnej dla turystów jest niewątpliwie walorem re-
gionu czy też miejsca odwiedzanego i stanowi okazję do poznania tradycji narodowych 
lub etnicznych poprzez sztukę kulinarną. Przemieszczając się, turysta ma okazję poznać 
różnorodność kulinarną odwiedzanego regionu, zaś jedzenie i napoje często stają się głów-
nym powodem podróży w wybrane miejsce. Administracja i organizacje turystyczne coraz 
częściej dostrzegają potencjał turystyki kulinarnej jako potężnego narzędzia do identyfiko-
wania i promowania miejsc, regionów, oraz krajów. Od 2004 roku powstaje sieć UNESCO 
Creative Cities Network, w której jedną z podgrup jest lista Cities of Gastronomy, której 
zadaniem jest m.in. wspieranie rozwoju turystyki przyjazdowej do miast słynących z lokal-
nej kuchni (UNESCO 2016); Komisja Europejska wspólnie z Europejską Komisją Turystyki 
(ETC) tworzą portal internetowy www.tastingeurope.com jako uniwersalną witrynę euro-
pejskiego sektora turystyki kulinarnej z ofertą skierowaną do międzynarodowego odbiorcy 
(Tasting Europe 2016). 

Światowe trendy również pokazują, że turyści kulinarni coraz częściej oczekują doświad-
czeń z wakacji, które zaspokoją ich zainteresowania potrawami i napojami, a ponadto będą 
miały wkład w ich osobisty rozwój, oraz przyczynią się do poprawy statusu społecznego 
i powiększenia kapitału kulturowego. Obecnie dostrzega się zmianę w sposobie doznawania 
wrażeń: w miejsce biernej obserwacji coraz więcej turystów poszukuje takich doświadczeń 
w trakcie lub u celu podróży, które pozwolą im lepiej poznać lokalnych mieszkańców i ich 
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styl życia – najczęściej odbywa się to w ramach tzw. turystyki odpowiedzialnej lub zrówno-
ważonej, do której zalicza się również turystykę kulinarną (UNWTO 2001; CREST 2013). 

Na rynku usług turystycznych spotykamy pojęcie produktu turystycznego jako kategorii 
ekonomicznej. Produkt turystyczny zasadniczo powstaje z połączenia trzech składników: 
atrakcji turystycznej, infrastruktury turystycznej w miejscu docelowym oraz ich dostępno-
ści. Różnorodność produktów turystycznych dobrze ilustruje zestawienie wg Kaczmarka 
i in. (2002, tabela 1), które można uzupełnić wprowadzając podział na produkty lokalne, 
regionalne, krajowe i kontynentalne. Co istotne, żywność tradycyjna może stanowić kom-
ponent każdej z wyżej wymienionych form produktu turystycznego, co czyni z niej walor 
niezwykle uniwersalny, o szerokim zastosowaniu w promocji destynacji.

Tabela 1
Kategorie produktu turystycznego

 
Źródło: Kaczmarek i in. (2002, s. 38).
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Pojęcie produktu markowego

W turystyce istotną rolę odgrywają marka oraz produkt markowy. Według Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Marketingowego, marka to nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombina-
cja, stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy lub ich grupy i wyróżnienia 
ich spośród konkurencji (Kotler 2005, s. 427). Do podstawowych elementów identyfikacji 
marki należą:
 - znak graficzny (logo, znak marki) – uproszczony, graficzny obraz przedstawiający za 

pomocą myślowego skrótu najbardziej istotne cechy produktu lub firmy w celu jego 
identyfikacji i wyróżnienia spośród konkurencji;

 - nazwa – słowne określenie produktu, firmy;
 - slogan – sentencja słowna, wywołująca skojarzenie z produktem, firmą;
 - dźwięk – motyw akustyczny, fraza muzyczna, sygnał wywoławczy stosowany w celu 

lepszej percepcji logo i nazwy produktu lub firmy (Kapferer 2008).
Markowy produkt turystyczny to jednocześnie produkt posiadający unikalną osobowość, 

coś co wyróżnia go na tle innych. Marka pozwala na osiągnięcie przewagi nad konkuren-
cją, wyróżnienie produktu na rynku i spowodowanie, że zostanie wybrany przez klientów. 
Markowy produkt turystyczny, który zdobędzie już na rynku swoją pozycję informuje tury-
stów za pomocą swojej nazwy i logo o swoistych wartościach produktu, o jego atrybutach. 
Dla potencjalnego nabywcy marka stanowi gwarancję utrzymania jakości produktu na okre-
ślonym poziomie.

W powyższym kontekście warto zauważyć, że żywność, z którą spotyka się turysta, po-
dzielić można na nowoczesną i tradycyjną. Pierwszą charakteryzuje brak cech wyróżniają-
cych, estetyczna uniwersalność, przemysłowa skala produkcji i konsumpcja typu fast food 
– choć pojawiają się w tej kategorii również innowacyjne, nowe smaki. Żywność tradycyjna 
powstaje zaś w regionalnych kuchniach, z wykorzystaniem naturalnych (ekologicznych) 
płodów rolnych, według tradycyjnych przepisów kulinarnych, skutkując naturalnym, uni-
katowym smakiem (Russak, Hutnikiewicz 2010, s. 77). To właśnie żywność tradycyjna ma 
potencjał, by stać się produktem markowym i w ten sposób zaintrygować turystę, który 
również poprzez konsumpcję niecodziennych produktów kulinarnych będzie chciał uciec 
od dnia powszedniego. 

Realizując podróż turystyczną, jej uczestnicy są bardziej otwarci na nowe, niecodzienne 
doznania. Należy wobec tego dbać o jakość oferowanych w regionie produktów kulinar-
nych. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji potrzeb turysty, ponieważ:
 - prawie każdy turysta je obiad podczas podróży;
 - spożywanie posiłku należy do jednej z ulubionych czynności turystycznych;
 - potrawy kulinarne są produktem, który jako jeden z nielicznych przemawia do wszyst-

kich pięciu zmysłów klienta;
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 - turysta kosztując nowej potrawy staje się odkrywcą – poznaje nowe smaki, miejscową 
kulturę;

 - potrawy kulinarne są mało podatne na sezonowość – można je smakować w każdym 
okresie roku;

 - między chęcią poznawania tradycji kulinarnych, a potrzebami zgłębiania wiedzy o kul-
turze regionu istnieje ścisła zależność;

 - miejscowa kuchnia stanowić może pierwszorzędny czynnik warunkujący wybór miejsca 
docelowego podróży (Agri-Tourism Workbook 2003, s. 98).

Produkt markowy a specyfika regionu

Jak wspomniano, ewolucja turysty od biernego obserwatora do zaangażowanego uczest-
nika sprawia, że regionalna specyfika i specyficzne właściwości środowiska kulturowego 
stają się elementem poszukiwań, zwłaszcza na rozwiniętych rynkach europejskich. Produkt 
markowy w turystyce z reguły budowany jest na podstawie specyfiki regionalnej obszaru, 
w tym również na różnych elementach dziedzictwa kulturowego regionu. Ważne zatem staje 
się dostrzeżenie, jak wielką wartość i w tym kontekście mogą ze sobą nieść produkty regio-
nalne (Kostarczyk 2001, s. 30). 

Jednocześnie, coraz większa świadomość ekologiczna, chęć i potrzeba dbania o środowi-
sko oraz wynikający z nich trend powrotu do natury powodują, że coraz częściej podróżując 
turystycznie decydujemy się na wypoczynek w zielonych, niezanieczyszczonych terenach. 
Warto zatem podjąć wszelkie działania, które dostarczą turystom wartość w postaci natu-
ralnych produktów tradycyjnych i oryginalnych, ekologicznych potraw. Producenci powin-
ni nauczyć się wykorzystywać i prezentować atuty przygotowywanych w regionie potraw, 
przetworów i innych produktów spożywczych. Polska posiada pod tym względem znaczący 
potencjał kulturowy, który można wykorzystać celem przyciągnięcia turystów zagranicz-
nych, jak i zachęcenia Polaków do wypoczynku krajowego z elementami turystyki kulinar-
nej. Promocja i popularyzacja bogatego dziedzictwa kulturowego kraju, a więc w tym rów-
nież dziedzictwa kulinarnego, pozwoli m.in. ocalić od zapomnienia umiejętności związane 
ze sztuką kulinarną, utrwalić w pamięci Polaków fakt istnienia owego bogactwa, wzmocnić 
czy też poprawić wizerunek turystyczny poszczególnych regionów, jak i uwypuklić ich od-
rębność. 

Żywność tradycyjna jako podstawa polskiej gastronomii narodowej

Kuchnia tradycyjna bazuje na surowcach i produktach pochodzących z danego regionu, 
a sposoby przyrządzania potraw powinny być jak najbardziej zgodne z tradycyjną recepturą. 
Charakterystyczną cechą produktów tradycyjnych i regionalnych jest ich wysoka jakość, 
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będąca wypadkową tradycyjnego sposobu wytwarzania żywności, walorów danego miejsca, 
specyficznego klimatu lub składu gleby. Istotne są również czynniki kulturowe, tradycje 
przekazywane z pokolenia na pokolenie, które powodują, że dana tradycja kulinarna – a tym 
samym produkty tradycyjne i regionalne – są obecne w określonych społecznościach na 
określonym terenie. Szczególnym przykładem takiego kulturowego i geograficznego uwa-
runkowania są zwyczaje świąteczne i związane z nimi potrawy i sposoby ich spożywania.

Obecny kształt polskiej kuchni tradycyjnej jest wynikiem:
 - dostępu do naturalnych zasobów, uzależnionego od położenia geograficznego;
 - oddziaływania kuchni narodów sąsiadujących z poszczególnymi regionami;
 - stopnia zachowania i kultywowania tradycji i zwyczajów związanych z żywieniem;
 - w przeszłości wpływu kuchni innych kultur, co bezpośrednio było związane z różnymi 

stopniami rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów
 - kontaktami handlowymi, migracjami ludności itd.; kuchnie poszczególnych regionów 

Polski różnią się miedzy sobą zarówno surowcami, jak i sposobem przyrządzania potraw.

Podsumowanie

Podejmując temat żywności tradycyjnej w kulturze i turystyce, kierowano się tezą, iż 
ten typ żywności pełni szczególną rolę, zwłaszcza jako produkt markowy, będący atrakcją 
dla turystów i zarazem składnikiem wizerunku określonej destynacji. Podkreślając niero-
zerwalność z kulturą lokalną i regionalną, żywność tradycyjną należy traktować jako pro-
dukt kształtowany przez lata, wieki, pokolenia na danym terenie, pod wpływem kombi-
nacji czynników geograficzno-kulturowych, oraz socjologiczno-ekonomicznych. W dużym 
stopniu właśnie żywność tradycyjna jest „nośnikiem” tożsamości kulturowej. Podczas gdy 
procesy globalizacji prowadzą na świecie do zatarcia zróżnicowania kulturowego, którego 
typową manifestacją było istnienie różnych religii i obyczajów, wyznacznikiem odrębności 
poszczególnych społeczności pozostaje w dużym stopniu żywność tradycyjna, również jako 
atrakcja turystyczna. 
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Place traditional food in the culture and tourism

Summary

There is analysis of the role the traditional food is playing which in the culture and the tour-
ism in order to draw up. Examinations confirmed that notion the “traditional food” is universally 
well-known to consumers. About the traditional food respondents obtained information from TV pro-
grammes, presses and of bargaining of the food. The traditional food is determined as the food of the 
better quality, being based on authentic prescriptions passed on from the generation to the generation. 
It is food which is often connected with customs, holidays, definite symbolism. If analysis established 
literatures on the subject and the questionnaire survey, the traditional food is playing a role in the 
culture, as the element of the cultural legacy and a role in the tourism, with particular reference to of 
culinary tourism. The food of this type is performing the role of a brand product, of which features 
and coming closely are connected with the determined region or also a place.

Key words: food, tradition, tourism, culture, brand.
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