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Wstęp

Turystyka kulturowa na obszarach wiejskich jest dla turysty podstawowym nośnikiem 
wiedzy i doświadczeń, a dla wsi atrakcyjnych turystycznie – metodą na ocalenie regio-
nalnego dziedzictwa kulturowego. Celem takiej turystyki jest przede wszystkim pozna-
wanie wszelkich aspektów wiejskiego dziedzictwa kulturowego danego obszaru, które 
przejawia się: architekturą i urbanistyką (układ pól oraz przestrzenny wsi, typy zagród, 
budynki mieszkalne, gospodarcze, przemysłowe, karczmy, ogrodzenia, cmentarze, krzyże 
i kapliczki przydrożne), typami gospodarki, czyli rolnictwo, hodowla zwierząt, rybołówstwo 
(zwierzęta hodowlane, gatunki i rodzaje roślin, techniki upraw, narzędzia i urządzenia, 
zwyczaje związane z pracą oraz formy jej organizacji), tradycjami kulinarnymi (surowce, 
produkty, potrawy, naczynia i sprzęty oraz techniki wytwarzania pożywienia), rzemiosłem 
i wytwórczością (rodzaje wyrobów, materiały, z których powstają, oraz techniki i narzędzia 
do ich wykonywania), sztuką ludową (warsztat i światopogląd twórców oraz ich miejsce 
w społeczności lokalnej), zwyczajami, obyczajami, obrzędami (konwenans wiejski, formy 
pomocy wzajemnej, obrzędy doroczne, rodzinne i zawodowe), a także obrazem świata 
i systemem wartości, który jest specyficzny dla społeczności wiejskiej (religijność, wie-
rzenia, kategorie kulturowe i etyczne)1.

Widoczne w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie wiejską turystyką kultu-
rową udowadnia, że walory krajobrazu naturalnego, czy też materialne lub niematerialne 
aspekty dziedzictwa kulturowego mogą stać się specyfiką i osobliwością regionu turystycz-
nego. Istotnym elementem dziedzictwa kulturowego oraz znaczącą podstawą budowy 
wizerunku, a przede wszystkim atrakcyjności turystycznej odwiedzanego obszaru jest 

1 D. Orłowski, M. Woźniczko, Ludowe wydarzenia religijne w wiejskiej turystyce kulturowej, [w:] Kultura i tury-
styka – sacrum i profanum, red. J. Mokras-Grabowska, J. Latosińska, Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna 
Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 265–266.
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tradycja i kultura kulinarna. Pożywienie jest jednym z ważniejszych elementów kulturo-
wych różnicujących grupę etniczną lub etnograficzną, która występuje na danym terenie.

Podlasie z przyrodniczego punktu widzenia jest bardzo atrakcyjnym regionem, o dużych 
walorach krajobrazowych. Zarysowują się tam różnorodne formy morfologiczne, które 
dodatkowo wpływają na podniesienie jego wartości estetycznych. Walorom przyrodniczym 
dorównują walory środowiska kulturowego, czyniąc z województwa podlaskiego niepowta-
rzalny kulturowo region w kraju. Decyduje o tym położenie na polsko-białorusko-litewskim 
pograniczu, z czym związana jest ogromna różnorodność narodowościowa, etniczna, 
religijna oraz kulturowa. Świątynie i cmentarze różnych wyznań, zabytki architektury oraz 
budownictwa ludowego2, uroczystości religijne, a także liczne imprezy folklorystyczne or-
ganizowane przez przedstawicieli tych grup bez najmniejszego wątpienia tworzą bardzo 
interesujący krajobraz kulturowy. Właśnie te elementy, zarówno kulturowe, jak i przyrod-
nicze, wpływają na atrakcyjność Podlasia w kategoriach turystycznych. 

Występujące na tym obszarze rozmaite kultury i religie, takie jak: katolicyzm, prawo-
sławie, protestantyzm, judaizm oraz islam, wpłynęły na ukształtowanie się wielokulturowej 
kuchni etnicznej. Na Podlasiu znajduje się największe skupisko mniejszości tatarskiej 
w kraju. Tatarzy zamieszkujący Podlasie, mimo przyjęcia obcego języka, zachowali poczu-
cie odrębności etnicznej, a przed asymilacją uchronił ich islam, który nadal wyznają. Dzięki 
islamowi w obyczajowości Tatarów pochodzenia polskiego zachowało się wiele zwyczajów 
i obrzędów bliskich innym ludom tureckim. Ich charakterystyczna oraz oryginalna kuchnia 
stanowi atrakcję turystyczną wykorzystywaną w wiejskiej turystyce kulturowej.

Celem opracowania jest przedstawienie kuchni tatarskiej jako atrakcji turystycznej Pod-
lasia, która stanowi ważny element oferty turystycznej na obszarach wiejskich. W realizacji 
celu badawczego zastosowano metodę analizy źródeł wtórnych obejmujących informacje 
dostępne w krajowej literaturze przedmiotu oraz na stronach internetowych. Praca ma 
charakter opracowania monograficznego. Przygotowana została metodą opisową oraz 
wzbogacono ją zdjęciami przedstawiającymi tatarskie dziedzictwo kulinarne.

Dziedzictwo kulturowe mniejszości tatarskiej na Podlasiu

Podlasie jako jeden z nielicznych regionów w Polsce charakteryzuje się unikatowym 
dziedzictwem wielokulturowym. Współistnieją tam obok siebie mniejszości etniczne i na-
rodowe. Jedną z takich mniejszości są Tatarzy, których obecność na stałe wpisała się 
w życie Podlasia.

Tatarzy polscy stanowią obecnie niewielką grupę etniczną, liczącą około 4,5 tys. osób, 
w tym praktykujących islam jest znacznie mniej. Kultywują oni swoje tradycje, a największe 
skupiska Tatarów znajdują się w: Białymstoku, Sokółce, Suchowoli, Gdańsku i Warszawie. 
Tatarskie meczety na terenie naszego kraju powstały w Kruszynianach, Bohonikach oraz 
w Gdańsku, a domy modlitwy w Warszawie i w Białymstoku.

2 Znajdują się tam największe w kraju zespoły drewnianej zabudowy wiejskiej i małomiasteczkowej, które giną 
już z naszego krajobrazu kulturowego.
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Słowo „Tatarzy” znane jest od ponad piętnastu wieków i początkowo odnosiło się do 
jednego z plemion mongolskich. W XII–XIII wieku nazywano tak mieszkańców imperium 
Czyngis-Chana, do którego należały ludy mongolskie oraz tureckie. Później, na obszarze 
zachodnich terenów zajętych przez Mongołów, powstała Złota Orda. To właśnie spośród 
mieszkańców Złotej Ordy wywodzą się bezpośredni antenaci, czyli przodkowie polskich 
Tatarów, a Bohoniki i Kruszyniany są najdalej na zachód wysuniętymi wyspami osadnictwa 
tatarskiego3.

Historia Tatarów rozpoczęła się w 1206 roku wraz z uznaniem przez arystokracje 
wszystkich plemion mongolskich władzy Czyngis-Chana i po zjednoczeniu ich wojsk. 
Wojny Czyngis-Chana i jego następców przyczyniły się do powstania ogromnego impe-
rium, które objęło ponad połowę Azji i prawie całą Europę Wschodnią. Tatarska ludność 
muzułmańska pojawiła się na ziemiach litewskich dopiero za panowania wielkiego księcia 
Witolda pod koniec XIV wieku, kiedy to islamizacja Złotej Ordy stała się faktem dokonanym. 
W XV i XVI wieku, w wyniku emigracji ukształtowało się w Wielkim Księstwie Litewskim 
osadnictwo tatarskie, które przetrwało w szczątkowej formie do dzisiaj. Tatarzy wybrali 
Wielkie Księstwo Litewskie za cel emigracji, ponieważ książę Witold zagwarantował im 
wolność wyznania, bezpieczeństwo osobiste oraz zezwolił na śluby Tatarów z miejscowymi 
kobietami. Otrzymali oni od książąt litewskich ziemie z obowiązkiem służby wojskowej 
w osobnych chorągwiach rodowo-plemiennych. Tatarskie rody możnowładcze przywę-
drowały na Litwę z własnymi oddziałami wojskowymi, które stały się zalążkiem tatarskich 
chorągwi w armiach Rzeczypospolitej. Tatarzy swoje umiejętności wojskowe prezentowali 
we wszystkich walkach prowadzonych przez Jagiellonów i późniejszych królów4.

Przybywający do Polski od XIV wieku wyznawcy islamu to sunnici, zwolennicy szkoły 
prawnej stworzonej przez Abu Hanifę (700–767), czyli hanafici. Abu Hanifa był pierwszym 
uczonym muzułmańskim, który pozostawił pełną wykładnię prawa, tworzącą najbardziej 
rozpowszechniony i oryginalny system prawny islamu. W wierze Tatarów zachowało się 
nieco elementów tureckich (przedmuzułmańskich) oraz pewne elementy chrześcijańskie, 
przejęte od miejscowej ludności słowiańskiej. Wpływy te jednakże nie zdołały nawet 
częściowo zatrzeć muzułmańskiego charakteru tej mniejszości etnicznej pomimo spora-
dycznych kontaktów z centrami islamu na Bliskim Wschodzie. W ostatnich latach polscy 
Tatarzy coraz częściej odbywają pielgrzymkę do Mekki, poznając lepiej zasady islamu. 
Polscy muzułmanie – Tatarzy dumni są ze swojej 600-letniej historii na tych ziemiach, 
umiejętności pokojowego współistnienia z innymi nacjami i z zachowania religii, zwyczajów 
oraz tradycji przodków5.

W granicach II Rzeczypospolitej największe skupiska tatarskie znalazły się w woje-
wództwach: wileńskim, nowogródzkim i białostockim. Skupiska Tatarów były jeszcze w wo-
jewództwie wołyńskim oraz w Warszawie. Ludność tatarska pomieszkiwała w miastach, 

3 http://www.bohoniki.eu [05.04.2017].
4 P. Borawski, A. Dubiński, Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje, Wyd. Iskry, Warszawa 1986.
5 A. Konopacki, Muzułmanie na ziemiach Rzeczypospolitej, Wyd. Elkam, Białystok 2006; P. Borawski, Tatarzy 
w dawnej Rzeczypospolitej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986.
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miasteczkach oraz wioskach Rzeczypospolitej. Zajmowała się rolnictwem, ogrodnictwem, 
a także rzemiosłem – przeważnie garbarstwem. Inteligencja tatarska, liczna w dużych 
miastach, takich jak: Warszawa, Białystok, Grodno, Wilno, Słonim, Nowogródek czy Lida, 
zajmowała posady urzędnicze. Wśród tej ludności spotkać można było lekarzy, inżynierów, 
nauczycieli czy zawodowych wojskowych6.

Przedsięwzięciem propagującym kulturę tatarską na terenie Podlasia było stworzenie 
Szlaku Tatarskiego, który w 2006 roku uzyskał certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. 
Podążając tym szlakiem, turyści mogą zapoznać się z osadnictwem tatarskim, kulturą 
i tradycjami kultywowanymi przez Tatarów zamieszkujących te tereny. Szlak Tatarski jest 
atrakcją turystyczną północnego Podlasia. Jego trasa liczy 150 km i przebiega z Białe-
gostoku przez Sokółkę, Bohoniki (Bobrowniki, Malawicze), Krynki, Białogorce (Górka), 
Kruszyniany, Nietupę (Żylicze, Ciumicze, Leszczany), Supraśl. Przodkowie Tatarów osiedlili 
się na Podlasiu w 1679 roku, z woli króla Jana III Sobieskiego. Wówczas władca obdaro-
wał ziemią żołnierzy z tatarskich chorągwi, służących pod sztandarami Rzeczypospolitej, 
w zamian za zaległy żołd. Niewielka grupa Tatarów nadal mieszka we wsiach Bohoniki 
i Kruszyniany, gdzie znajdują się meczety i czynne cmentarze muzułmańskie – mizary.

Świątynie te stanowią centra religijne oraz kulturalne całej społeczności tatarskiej. 
Bohoniki i Kruszyniany to najstarsze w obecnych granicach Polski skupiska wyznawców 
islamu. Pamiętają one pierwszych Tatarów sprzed ponad 300 lat, osadzonych tam przez 
wspomnianego Jana III Sobieskiego. Obydwie miejscowości mają dla społeczności tatar-
skiej ogromne znaczenie nie tylko religijne, ale również symboliczne, obrazujące historię 
wtapiania się tej społeczności w środowisko polsko-białoruskie, jak również siłę przetrwania 
tej małej grupy w obcym dla niej chrześcijańskim świecie7.

Turyści, goszcząc w Bohonikach czy Kruszynianach, powinni pamiętać, że są wśród 
muzułmanów. Mimo że miejscowa ludność w dużej mierze uległa asymilacji, to w dalszym 
ciągu kultywuje swoje tradycje. Dlatego wchodząc do meczetu, należy ściągnąć buty, 
a kobiety nie muszą wprawdzie zakładać na głowę chust, tak jak to jest przyjęte w tra-
dycyjnej kulturze muzułmańskiej, ale jest to przez Tatarów mile widziane. Piątek jest dla 
muzułmanów tak samo dniem świętym jak dla chrześcijan niedziela i tradycyjnie w ten 
dzień odbywa się główne nabożeństwo. Ze względu jednak na fakt, że muzułmanów 
w Bohonikach jest bardzo mało8, na uroczystej modlitwie spotykają się w każdy pierwszy 
piątek miesiąca, kiedy przyjeżdża tam imam z Sokółki.

Bohoniki i Kruszyniany stają się pełne turystów oraz nabierają odświętnego charakteru 
podczas świąt muzułmańskich, kilka razy w roku. Najważniejszymi świętami religijnymi 
obchodzonymi przez Tatarów polsko-litewskich są: Ramadan Bajram, Kurban Bajram, 
Aszura Bajram, Mewlud Bajram oraz Nowy Rok. Największym świętem muzułmańskim jest 
Święto Zakończenia Postu, zwane Ramadan Bajram. Post trwa przez 30 dni w miesiącu 

6 A. Konopacki, op. cit.
7 http://www.szlaktatarski.pl [05.04.2017].
8 Początkowo mieszkało tam około 30 rodzin tatarskich, ale z pokolenia na pokolenie jest ich coraz mniej. Na 
początku XX wieku mieszkało około 20 osób pochodzenia tatarskiego, obecnie zostało ich ledwie 14.
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ramadan (zgodnie z kalendarzem muzułmańskim). Nie można wtedy jeść, pić, palić tyto-
niu i odbywać stosunków seksualnych od świtu do zachodu słońca. W czasie ramadanu 
w meczetach odbywają się wieczorne modlitwy tarawichy. Po zakończeniu postu muzuł-
manie zbierają się w meczecie na świąteczną modlitwę i poświęcenie sadogi – to spe-
cjalna potrawa z miodu, mąki i masła, w smaku podobna do krówek. Z języka arabskiego 
nazywano ją halwa. Po modłach wszyscy składają sobie życzenia i częstują się sadogą. 
Po powrocie do domu spożywają świąteczny posiłek. Podczas trzech dni świątecznych 
Tatarzy ubrani są w odświętne stroje, składają wizyty krewnym i znajomym, a wieczorami 
urządzają przyjęcia oraz zabawy9.

Tatarskie tradycje kulinarne na Podlasiu

Do najważniejszych dziedzin tatarskiego dziedzictwa kulturowego, obok religii, należą 
obecnie kulinaria. Tatarzy polscy nie spożywali wieprzowiny i krwi, zgodnie z nakazami 
religijnymi. Z mięs wybierali baraninę, jagnięcinę i drób, zwłaszcza gęsinę, a współcześ-
nie także mięso indycze i wołowinę. Tatarskie jedzenie jest bardzo pracochłonne, stąd 
przeważnie przyrządza się je na święta lub na zamówienie dla gości. W kuchni tatarskiej 
wiele jest wpływów innych kuchni krajów sąsiednich. Kuchnia tatarska wraz z wpływami 
kuchni polskiej, litewskiej i białoruskiej ukształtowała kuchnię podlaską10.

Zwyczaje żywieniowe to sposób odżywiania się charakterystyczny dla danego regio-
nu kraju lub określonej grupy osób. Zależy od czynników kulturowych i ekonomicznych. 
W Polsce potrawą kojarzoną z kuchnią tatarską jest befsztyk tatarski, potocznie nazy-
wany „tatarem”. Przyrządza się go z siekanej polędwicy wołowej. Przystawka ta sięga 
tradycji kulinarnych koczowniczych ludów stepowych. Wojownicy tatarscy w czasie wypraw 
wojennych przemieszczali się ciągle, więc mieli sprawdzony sposób na przyrządzanie 
surowego mięsa końskiego, które przez określony czas wozili przypięte pod siodłem, aby 
nabrało właściwej konsystencji i smaku11.

Najbardziej rozpoznawalną potrawą tatarską jest pierekaczewnik (fot. 1), czyli wielo-
warstwowy przekładaniec z ciasta makaronowego, z nadzieniem mięsnym, serowym, owo-
cowym (fot. 2) lub warzywnym, który wypiekany jest w piecu. Farsz mięsny przygotowuje 
się z drobno pokrojonej surowej baraniny lub wołowiny, gęsiny, indyka i cebuli. Słodkie 
nadzienie może być z: białego twarogu utartego z cukrem i rodzynkami, pokrojonych na 
kawałki jabłek albo suszonych śliwek itp. Z ciasta, wyrobionego z mąki, żółtek, odrobiny 
oliwy i soli, formuje się sześć bardzo cienkich, prawie przezroczystych płatów o średnicy 
około 70 cm. Każdy kolejny płat smarowany jest masłem lub gęsim smalcem, co poprawia 
smak potrawy i zabezpiecza płaty przed rozpadaniem. Przełożone farszem płaty zwija 
się w rulon i wkłada do naczynia –okrągłej formy. Wówczas rulon przybiera kształt muszli 

9 A. Konopacki, op. cit.
10 D. Orłowski, Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Podlasia za pomocą kuchni regionalnej, [w:] Turystyka 
i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu, red. D. Dudkiewicz, F. Midura, 
E. Wysocka, Wyd. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2006, s. 352–354.
11 T. Czerwiński, Polska wielu kultur i religii, Wyd. Sport i Turystyka MUZA SA, Warszawa 2013, s. 300.
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ślimaka. Tę bardzo pracochłonną potrawę przygotowuje się na szczególnie uroczyste 
okazje i święta. Pierekaczewnik spożywa się na ciepło, wówczas wszystkie warstwy 
przekładańca rozdzielają się i są chrupiące12.

W 2006 roku został on wpisany pod numerem jeden jako pierwszy w Polsce tradycyjny 
produkt żywnościowy na krajową Listę Produktów Tradycyjnych, która jest prowadzona 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natomiast z dniem 29 czerwca 2009 roku, 
na mocy Rozporządzenia Komisji (WE) nr 567/2009, został on objęty unijną ochroną, 
otrzymując znak „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność” (GTS). 

Fot. 1. Pierekaczewnik z baraniną Fot. 2. Pierekaczewniki z różnymi farszami: 
z jabłkiem, z białym serem i rodzynkami, na 
słono z mięsem

Źródło: zbiory własne.

Popularną potrawą tatarską jest bielusz (belysz) – rodzaj przekładańca z ciasta wy-
robionego z mąki pszennej, jaj i masła z dodatkiem drożdży oraz farszu przyrządzonego 
z różnych składników. Wyglądem przypomina kołacz lub tort składający się z czterech 
lub pięciu cienkich warstw ciasta – okrągłych placków przełożonych trzema lub czterema 
rodzajami farszu z mięsa, ugotowanych posiekanych jajek, grzybów i odpowiednio dopra-
wionego ryżu. Bielusz należy jeść ciepły. Dawniej potrawę tę przygotowywano, zawijając 
w rulon rozwałkowany płat ciasta z warstwą farszu mięsnego (baraniego lub gęsiego), 
a niektóre gospodynie piekły go także z nadzieniem jabłkowym13.

W kuchni tatarskiej powszechną potrawą była babka pieczona z tartych ziemniaków, 
charakterystyczna dla całego Podlasia. Tatarki dodawały do masy ziemniaczanej tłuszcz 
barani, wołowy lub gęsi, zamiast słoniny i boczku. Tatarska babka ziemniaczana różni 
się od podlaskiej także tym, że jest z siekanym mięsem i cebulą. Danie to wymaga 

12 M. Woźniczko, D. Orłowski, Bogactwo kuchni polskiej jako markowy produkt turystyki wiejskiej, [w:] Marka 
w turystyce wiejskiej, catering/bar/mała gastronomia z elementami tradycyjnego produktu regionalnego, red. 
B. Ditrich, Wyd. PODR, Gdańsk 2006, s. 21–37; K. Jędrzejczyk-Kuliniak, B. Pawlic-Miśkiewicz, Przysmaki z jurty. 
Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej, Wyd. Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej. Najwyższe 
Kolegium, Białystok 2012, s. 17.
13 T. Czerwiński, op. cit., s. 301–302.
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wiele pracy, bo kilka kilogramów ziemniaków należy utrzeć na tarce, a około kilograma 
mięsa i cebuli drobno pokroić. Kolejną potrawą przyrządzaną z ziemniaków jest try-
buszok, czyli kiszka ziemniaczana. Do jej przygotowania wykorzystuje się kindziuk, 
czyli oczyszczony żołądek barani lub cielęcy napełniony ziemniakami pokrojonymi 
w drobną kostkę i kawałkami mięsa baraniego, pieczony w brytfannie podobnie jak 
babka ziemniaczana14.

W kuchni tatarskiej jest bardzo dużo potraw mącznych. Zaliczyć do nich należy 
przede wszystkim pierogi różnej wielkości – małe i duże, pieczone, smażone lub 
gotowane. Powszechnie znane są kołduny tatarskie, czyli pierogi z farszem mięsnym 
(baranim lub wołowobaranim z dodatkiem łoju baraniego) gotowane w rosole wołowym. 
Spożywano je, trzymając w dłoni i popijając gorącym rosołem z czarki. Kołduny tatarskie 
należały do potraw świątecznych, a także częstowało się nimi gości weselnych. Współ-
cześnie Tatarki przyrządzają mniejsze kołduny i podają je zalane rosołem w głębokich 
talerzach15.

Do pierogów pieczonych zalicza się cybulniki (cebulniki), które nadziewane są far-
szem z duszonej cebuli, mięsa wołowego, baraniego, ale najczęściej z gęsiną, poddane 
obróbce termicznej w piekarniku16. Była to potrawa jadana przez Tatarów na co dzień. Jecz-
poczmaki (fot. 3) to także pieczone pierogi z farszem przygotowywanym z: ziemniaków, 
pietruszki, marchewki, cebuli, mięsa i innych składników. Wśród pierogów pieczonych są 
też kibiny (fot. 4) – duże z mięsnym farszem, doskonale znane na Litwie. Kibiny litewskie 
są nadziewane wieprzowiną, natomiast tatarskie – farszem mięsno-kapuścianym. Pierogi 
pieczone i smażone to pieremiacze (fot. 5) z farszem mięsnym z dodatkiem cebuli, na-
tomiast smażone to czebureki (fot. 6) – z mięsem i cebulą17.

14 D. Orłowski, M. Woźniczko, Wykorzystanie kuchni regionalnej jako atrakcji turystycznej na terenie Wigierskiego 
Parku Narodowego, [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. M. Jalinik, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Białostockiej, Białystok 2010, s. 318–338.
15 J. Borejszo, Regionalne specjały, [w:] Suwalszczyzna. Kraina jak baśń. Przewodnik po ziemi augustowskiej, 
sejneńskiej, suwalskiej, red. M. Ambrosiewicz, Wyd. Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, Suwałki 2006, s. 56.
16 M. Woźniczko, D. Orłowski, Kulinarna różnorodność Polski jako atrakcja turystyczna, materiały niepubliko-
wane, 2007; D. Orłowski, M. Woźniczko, Turystyka kulinarna, czyli wędrówki po smakach regionów, [w:] Smaki 
regionów – dziedzictwo kulinarne w muzeach na wolnym powietrzu, Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym 
Powietrzu w Polsce, nr 14, Wdzydze Kiszewskie 2014, s. 13–45.
17 M. Woźniczko, D. Orłowski, Bogactwo kuchni…, op. cit., s. 21–37.
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Fot. 3. Jeczpoczmaki Fot. 4. Kibiny

Fot. 5. Pieremiacze Fot. 6. Czebureki

Źródło: zbiory własne.

Specjalnością polskich Tatarów od zawsze były słodkie potrawy, do których zalicza się 
różne ciasta i bułeczki. Bieluchy to strucle z makiem sporządzane zwykle na świąteczne 
okazje. Pampuszki są bułkami z dodatkiem sera, które podawane są na gorąco w śmie-
tanie z cukrem lub na zimno bez dodatków, w towarzystwie herbaty lub kawy. Serwowane 
są tylko w piątki i niedziele. Deserem tatarskim jest listkowiec (fot. 7) – przekładaniec 
z ciasta, upieczony na metalowej blaszce w formie kołacza. Warstwy ciasta wyrabiane-
go z dodatkiem drożdży przekładane są słodką masą: serową, do której można dodać 
rodzynki, makową albo bakaliową. Na święta Tatarki wypiekały strucle makowe, jabłecz-
niki, serniki oraz bułeczki nadziewane serem. Wybrane słodkie potrawy były związane 
z kultem zmarłych i ze stypą. Po pogrzebie rodzina zmarłego rozdawała sadogę w formie 
ciasta i bułeczek. Gospodynie przyrządzały też inne słodkie potrawy obrzędowe – halwę 
(fot. 8) i dżajmę. Pierwsza z nich to gęsta masa wyrabiana z masła, mąki i miodu, która 
po obróbce termicznej wylewana jest na stolnicę i krojona na kawałki. W smaku podobna 
jest do krówki. Podawana była zwykle w intencji osoby zmarłej. Dżajma to cienki placek 
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przypominający naleśnik, z ciasta wyrobionego z mąki, jajek, masła i mleka. Formuje się go 
wałkiem na stolnicy i piecze w tłuszczu baranim lub maśle. Przed podaniem na stół placki 
łączy się po dwa, można je też polewać miodem. Na słodko przygotowuje się także pie-
czone jagodniki – małe drożdżowe pierożki nadziewane jagodami, smażone w głębokim 
oleju. Ulubionym napojem Tatarów, pijanym w czasie świąt i uroczystości weselnych, była 
syta, czyli woda z miodem. Obecnie napój ten przyrządzany jest z plasterkami cytryny18.

Fot. 7. Listkowiec Fot. 8. Halwa

Źródło: zbiory własne.

Wykorzystanie kuchni tatarskiej w wiejskiej turystyce kulturowej 
na Podlasiu

Tradycje kulinarne kuchni tatarskiej cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze 
strony turystów kulturowych zwiedzających Podlasie. Region ten wyraźniej dostrzega 
potencjał kuchni mniejszości etnicznej i wykorzystuje go w promocji turystycznej. Tatarskie 
dziedzictwo kulinarne stało się jednym z ważniejszych elementów branych pod uwagę 
podczas tworzenia produktów turystycznych na Podlasiu i w konkretnych miejscowościach 
na jego obszarach wiejskich.

W tym wielokulturowym regionie kuchnia mniejszości tatarskiej dostępna jest w wios-
kach zamieszkałych przez Tatarów pochodzenia polskiego. Osoby zafascynowane ku-
linariami i kultywujące zwyczaje żywieniowe swoich przodków prowadzą działalność 
gastronomiczną, warsztaty kulinarne, uczestniczą w wydarzeniach kulturowych organi-
zowanych lokalnie, np. we wsi Kruszyniany, w regionie, np. w Podlaskim Muzeum Kultury 
Ludowej w Wasilkowie, czy w kraju, np. w Warszawie na pikniku „Poznaj dobrą żywność” 
lub festynie „Dni Ziemi”.

18 T. Czerwiński, op. cit., s. 304.
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W tatarskich wioskach na Podlasiu wzrasta liczba restauracji i innych lokali gastrono-
micznych serwujących potrawy tatarskie w oparciu o tradycyjne przepisy kulinarne. We 
wsi Kruszyniany położonej w „Zielonych Płucach Polski”, na Szlaku Tatarskim funkcjonuje 
gospodarstwo agroturystyczne Tatarska Jurta (fot. 9, 10), z restauracją oferującą 
szeroki zestaw tradycyjnych potraw tatarskich. Można tam degustować kołduny tatarskie, 
różne rodzaje pierogów tatarskich, bielusza, listkowca czy pierekaczewnika. Dżenneta 
Bogdanowicz, właścicielka tegoż gospodarstwa i gospodyni lokalu gastronomicznego 
specjalizującego się w kuchni tatarskiej, jest pochodzenia tatarskiego. Wyszła ona do 
ludzi z tatarską kuchnią, historią i tradycją, przez co zdobyła wiele nagród na kulinarnych 
festiwalach, na których przygotowywała tatarskie jadło. Została także mistrzynią świata 
w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej na zawodach organizowanych w Supraślu.

W karcie menu proponuje turystom szeroką ofertę tatarskich pierogów pieczonych: 
kibiny (kapusta, cebula, mięso), cebulniki (mięso, cebula), jeczpoczmaki (ziemniaki, pie-
truszka, marchewka, cebula, mięso), samsę (mięso, cebula), jak również pieczono-sma-
żonych, np. pieremiacze (cebula, mięso), czy smażonych, np. czebureki (mięso, cebula), 
a także gotowanych na parze, jak kartoflaniki (ziemniaki, jajko, cebula, pietruszka), manty 
(z białym serem). Zupy serwowane w lokalu to głównie: cymes – z dużą ilością marchewki 
i z ziemniaczanymi kluseczkami oraz czynaki – tatarska zupa gulaszowa. Dania główne 
to przede wszystkim: kołduny tatarskie – pierogi z mięsem wołowym lub wołowojagnię-
cym podawane z rosołem, pierekaczewnik – ciasto wielowarstwowe z mięsem, serem 
lub jabłkami (liczba porcji w ciągu dnia jest ograniczona), belysz – potrawa warstwowa 
z mięsem indyczym, grzybami, jajkiem i ryżem, kryszonka – potrawa jednogarnkowa: 
warzywa, ziemniaki, jagnięcina, czy tatarska babka ziemniaczana – z mięsem wołowym 
lub jagnięcym. Przyrządzane są także pyzy tatarskie z mięsem wołowym – podawane 
z rosołem oraz pyzy tatarskie z białym serem na ostro. Wśród dań zasadniczych jest też 
zur belysz – rodzaj chlebka, z mięsem drobiowym, ziemniakami, warzywami, przypra-
wami, jak również jagnięcina z pilawem – porcja jagnięciny, podawana w weekendy lub 
na zamówienie. Na słodko w karcie menu są ciasta, ciasteczka i bułeczki. Wymienić 
można: listkowiec – warstwowe listkowane ciasto drożdżowe z serem, makiem lub jabł-
kami, tatarską drożdżówkę, czak-czak – tatarskie ciasteczka oblane naturalnym miodem, 
makiem lub migdałami, bułeczki drożdżowe19.

W gospodarstwie agroturystycznym Tatarska Jurta organizowane są warsztaty kuli-
narne, w czasie których Dżenneta Bogdanowicz przekazuje wiedzę ich uczestnikom na 
temat przygotowania kilku charakterystycznych potraw tatarskich. Podczas warsztatów 
przygotowuje pierekaczewnik, kołduny tatarskie i drożdżówkę, a przy tym opowiada 
o dziedzictwie kulturowym Tatarów.

19 http://www.kruszyniany.pl/kuchnia.html [05.04.2017].
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Fot. 9. Gospodarstwo agroturystyczne Tatarska 
Jurta w Kruszynianach

Fot. 10. Oryginalna tatarska jurta jako atrakcja 
turystyczna Kruszynian

Źródło: zbiory własne.

Potrawy tatarskie ma w swojej ofercie restauracja w całorocznym gospodarstwie 
agroturystycznym Dworek pod Lipami w Kruszynianach. Posesja znajduje się w pięk-
nej okolicy, wśród harmonijnie pofałdowanych, częściowo zalesionych pagórków, z których 
rozciągają się rozległe widoki na dolinę Świsłoczy. Kuchnia tatarska jest tam serwowana 
także podczas organizowanych imprez okolicznościowych, wesel, chrzcin czy komunii20.

W sezonie turystycznym można zjeść tatarski posiłek w Domu Pielgrzyma w Bo-
honikach. Znajduje się tam mała restauracja, w której serwowane są typowe tatarskie 
potrawy, przyrządzane z warzyw i baraniny. Na szczególną uwagę gości zasługują mięsne 
kołduny tatarskie oraz pierekaczewniki. Podobną potrawą jest też bielusz, z tym że jest 
przygotowany z ciasta drożdżowego. Serwowane tam specjały kuchni tatarskiej to także 
czebureki, jeczpoczmaki i szaszłyki itd. Niezależnie od tego, jakie potrawy zostaną zamó-
wione, można spodziewać się, że będą tłuste i ostre, gdyż Tatarzy mają wybitne zamiło-
wanie do tłuszczu, a jako że jest to lud przybyły ze wschodu, stosują też znacznie więcej 
i dużo bardziej ostrzejszych przypraw, niż ma to miejsce w tradycyjnej polskiej kuchni21.

Restauracja Przysmaki Tatarskie w Supraślu specjalizuje się w potrawach tatarskich, 
a jej właścicielką jest Maria Radecka, z tatarskim imieniem Miriema, która jest rodowitą 
Tatarką i uwielbia gotować z pasją i sercem dla swoich gości. Kuchnię tatarską zna od 
dziecka – nauczyła się jej od swojej mamy. Wielokrotnie brała ona udział w konkursach 
kulinarnych, w których zdobywała nagrody i wyróżnienia. Od dawna marzyła o stworzeniu 
miejsca, w którym mogłaby wykazać się swoimi umiejętnościami kulinarnymi, a serwo-
wane dla konsumentów potrawy przynosiły rozkosz dla podniebienia. Otworzony lokal 
gastronomiczny prowadzi wraz z córką, z którą pielęgnuje tatarskie tradycje kulinarne22.

20 http://www.dworekpodlipami.pl [05.04.2017].
21 www.bohoniki.eu/index.php/domy-pielgrzyma/12-dom-pielgrzyma-w-bohonikach.html [05.04.2017].
22 http://www.przysmakitatarskie.pl/ [05.04.2017].
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Na Podlasiu organizowane są imprezy kulturowe, podczas których odbywają się 
konkursy i warsztaty kulinarne związane z kuchnią tatarską. Za przykład może posłużyć 
„Uroczysko” w Supraślu, które jest corocznie organizowane w ostatni weekend maja. 
W 2016 roku odbyła się XXI edycja tego wydarzenia. „Uroczysku” towarzyszy kiermasz 
regionalnych produktów żywnościowych i rękodzieła ludowego oraz warsztaty kulinarne. 
Tradycyjnie w niedzielę organizowane są Mistrzostwa Świata w Pieczeniu Kiszki i Babki 
Ziemniaczanej oraz Konkurs Nalewek Puszczańskich. Amatorzy nalewek startują w dwóch 
kategoriach: słodkich i wytrawnych nalewek. Dodatkowo wybrane lokalne restauracje m.in. 
Tatarskie Przysmaki zapraszają „Nocne smaki Supraśla”, czyli na wieczorne degustacje 
z atrakcjami.

Na początku sierpnia odbywa się Festiwal Kultury i Tradycji Tatarów Polskich w Kru-
szynianach, organizowany przez miejscowe Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich 
,,Asman”. Festiwal prezentuje dorobek kulturowy społeczności polskich Tatarów, którzy 
żyją od pokoleń na tych ziemiach. Głównym punktem festiwalu jest wielkie gotowanie 
tatarskich specjałów. Organizatorka imprezy Dżenneta Bogdanowicz uważa, że „poprzez 
kuchnię ludzie dowiadują się więcej o naszej tradycji, historii, religii i o tym, że Tatarzy 
w ogóle są w Polsce”. Odbywają się pokazy kuchni i tańca tatarskiego, kaligrafii arabskiej, 
umiejętności strzelania z łuku, warsztaty kuchni tatarskiej oraz wielkie ognisko z pieczeniem 
jagniąt. Atrakcje te przyciągają tłumy turystów kulturowych do wsi Kruszyniany. Zapraszane 
są też zespoły artystyczne z zagranicy, a wśród gości – przedstawiciele ambasad tych 
krajów, gdzie mieszkają muzułmanie, m.in. Indonezji, Kazachstanu, Mongolii, Ukrainy, 
USA i Rosji. Imprezę rozpoczynają modlitwy o pokój w kruszyniańskim meczecie, jednej 
z dwóch ostatnich zabytkowych świątyń muzułmańskich w Polsce. Przewodniczy im imam 
muzułmańskiej gminy w Kruszynianach. Każdy zainteresowany może wejść do meczetu 
i zobaczyć, jak takie nabożeństwo wygląda.

Celem festiwalu jest zapoznanie mieszkańców oraz odwiedzających region turystów 
z kulturą i tradycją tej mniejszości etnicznej przez uczestnictwo w serii warsztatów, in-
scenizacjach, rodzinnych konkursach, projekcjach filmowych i wystawach tematycznych. 
Festiwal promuje twórczość lokalnych artystów, nie tylko związanych ze społecznością 
tatarską. Wydarzenie to sprzyja zachowaniu tożsamości kulturowej Tatarów polskich, pro-
mując zarazem pokojowe funkcjonowanie obok siebie różnych kultur i religii. Na ostatnim 
spotkaniu w 2016 roku do tej niewielkiej podlaskiej wsi przybyło aż 15 tys. osób.

Kolejną imprezą organizowaną w wielowyznaniowej wsi Kruszyniany jest festiwal Saban-
tuj w drugiej połowie maja. Jego celem jest przybliżenie i ukazanie wspólnych cech tradycji 
oraz trzech głównych religii i kultur Podlasia – chrześcijańskiej, muzułmańskiej i żydowskiej. 
Podczas imprezy przygotowywane są na terenie gospodarstwa agroturystycznego Tatarska 
Jurta tradycyjne potrawy charakterystyczne dla każdej z kultur. Odbywają się wielokulturowe 
warsztaty oraz konkursy kulinarne pt. „Wspólne gotowanie pierogów w Tatarskiej Jurcie”, 
a także pokazy tradycyjnego rzemiosła – charakterystycznego dla danej kultury etnicznej. 
Wydarzenie to jest dobrym nawiązaniem do wielokulturowości panującej na tej ziemi od 
wieków. Intencją organizowanej imprezy jest wspólna integracja poprzez edukację, naukę, 
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wzajemną tolerancję występujących w regionie religii i kultur. Festiwal staje się cenną 
promocją tradycji i kultury Podlasia o zasięgu ogólnopolskim. Organizatorem tego święta 
tatarskiego jest także Fundacja Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich „Asman”, 
która zajmuje się przygotowywaniem Warsztatów Kultury Tatarskiej23.

Smak potraw tatarskich można poznać podczas plenerowych imprez organizowanych 
w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, takich jak Festiwal Kultury Tatarskiej 
(fot. 11), bądź cyklicznie odbywających się jarmarków organizowanych przez Muzeum 
Podlaskie w Białymstoku, np. ,,Jarmark na Jana”. Ponadto z kulturą tatarską można bli-
żej zaznajomić się, przyjeżdżając na Podlasie podczas wszystkich tradycyjnych świąt 
islamu, które miejscowi muzułmanie obchodzą.

Fot. 11. Stoisko z potrawami tatarskim w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie
Źródło: zbiory własne.

Organizowane na Podlasiu festiwale, jarmarki, festyny czy kiermasze żywnościowe 
związane z tatarskim dziedzictwem kulturowym cieszą się coraz większym zainteresowa-
niem mieszkańców oraz turystów kulinarnych. Jednocześnie dają możliwość skosztowania 
i wypromowania specjałów kuchni tatarskiej zupełnie nieznanych w innych regionach kraju.

Podsumowanie

Mniejszości etniczne we współczesnej turystyce kulturowej stanowią o dużej atrakcyj-
ności turystycznej wielu regionów na terenie Polski. Najbogatsze pod tym względem są 

23 http://www.fundacja-asman.pl/ [05.04.2017].
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obszary przygraniczne, które znajdują się na wschodzie naszego kraju, gdzie szczególne 
miejsce pośród nich zajmuje wielokulturowe Podlasie. O atrakcyjności stanowi różnorod-
ność nacji i wyznań, czego wynikiem jest zróżnicowanie zarówno kultury materialnej, np. 
świątyń, jak i duchowej, np. święta oraz związana z nimi obrzędowość. Istniejące pamiątki 
po wielu mniejszościach etnicznych dawniej lub współcześnie występujących w Polsce 
mogą także przyczynić się do zwiększenia tematycznych podróży kulturowych wśród 
osób zainteresowanych tego typu zagadnieniami. Przykładem wykorzystania dziedzic-
twa mniejszości etnicznych w wiejskiej turystyce kulturowej są imprezy kulturalne oraz 
tematyczne szlaki kulturowe.

W polskiej historii zawsze było miejsce na wpływy z orientalnych krain, zwłaszcza 
w czasach świetności Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kiedy to magnaci wyprawiali 
się na Wschód, a nasz kraj był bramą cywilizacji zachodniej. Pomiędzy wieloma narodami 
dochodziło wówczas do intensywnej wymiany kulturowej, która przynosiła im korzyść na 
wielu polach – poczynając od ekonomicznych, poprzez duchowe, a na kulinarnych koń-
cząc. Wpływy kulinarne wyróżniają się na tym tle w sposób szczególny, gdyż wiążą się 
z tradycyjnymi specjałami, które można obecnie degustować tylko na Podlasiu. Region 
ten jest kolebką Tatarów polskich, którzy stanowią małą mniejszość etniczną. Kultywują 
oni tradycje i zwyczaje, które wytworzyły się przez 600 lat, a zwłaszcza z wielką pieczo-
łowitością pielęgnują oni swoje charakterystyczne zwyczaje żywieniowe.

Turyści będący w tym wyjątkowym miejscu powinni spróbować jego kulinarnych spe-
cjałów, gdyż potrawy mniejszości tatarskiej odzwierciedlają kulturową mieszankę regionu. 
Najlepiej odwiedzać małe wioski, gdzie przed laty osiedlili się Tatarzy. Znajdują się one na 
podlaskim Szlaku Tatarskim, który jest jedną z najciekawszych atrakcji wiejskiej turystyki 
kulturowej Polski. Zwiedzając Kruszyniany czy Bohoniki, można uzmysłowić sobie, kim 
są polscy Tatarzy i jak smakuje ich kuchnia. Przemierzając ten szlak, turysta zapoznaje 
się z wyjątkowym dziedzictwem kulturowym polskich Tatarów.

Reasumując, naród tatarski przez długie lata niejednokrotnie burzliwego obcowania 
z Polakami odcisnął widoczne piętno na naszej kulturze narodowej. Należy do niej orygi-
nalna kuchnia, w której do dziś na Podlasiu przygotowywane są potrawy związane z ta-
tarskimi zwyczajami żywieniowymi. Etniczne tradycje kulinarne stanowią ważny element 
dziedzictwa kulturowego Tatarów polskiego pochodzenia mieszkających na Podlasiu, 
wpłynęły one na polską kuchnię i kuchnię regionalną – podlaską, a tym samym przyczy-
niają się do rozwoju regionalnej turystyki kulinarnej.
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Streszczenie

Mniejszości etniczne we współczesnej turystyce kulturowej stanowią o dużej atrakcyjności 
turystycznej wielu regionów na terenie Polski. Najbogatsze pod tym względem są obszary przy-
graniczne, które znajdują się na wschodzie naszego kraju, gdzie szczególne miejsce pośród 
nich zajmuje wielokulturowe Podlasie. Region ten jest kolebką Tatarów polskich, którzy stanowią 
małą mniejszość etniczną. Kultywują oni tradycje i zwyczaje, które wytworzyły się przez 600 lat, 
a zwłaszcza z wielką pieczołowitością pielęgnują oni swoje charakterystyczne zwyczaje żywienio-
we. Celem opracowania jest przedstawienie kuchni tatarskiej jako atrakcji turystycznej Podlasia, 
która stanowi ważny element oferty turystycznej na obszarach wiejskich. Najpierw ukazano 
dziedzictwo kulturowe mniejszości tatarskiej na Podlasiu. Następnie dokonano charakterystyki 
tatarskich tradycji kulinarnych w badanym regionie, po czym zaprezentowano wykorzystanie 
kuchni tatarskiej w wiejskiej turystyce kulturowej na wybranych przykładach.

Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe polskich Tatarów, Szlak Tatarski, kuchnia tatarska

Abstract

Poland since the beginning of its statehood was a multicultural and multi-religious country. Exist-
ing until the eighteenth century Polish-Lithuanian Republic was inhabited by people of different 
origins, thus combining elements of Eastern and Western traditions. Currently in Poland national 
and ethnic minorities account for a few percent of the population of the country. One of the eth-
nic groups represented by the Tatars, who are distinguished by a separate origin, culture and 
religion. In the majority live in the Podlasie region, where are located two historic mosques – in 
Bohoniki and Kruszyniany addition to religion, the most important sectors Tatar cultural heritage 
are cooking. They are connected with ancient traditions and eating habits Tartars. The aim of the 
article is to show Tatar cuisine as a tourist destination Podlasie, which is an important element 
of tourism in rural areas.

Keywords: cultural heritage of Polish Steaks Tatar, The Tartar Route, Tatar cousine

NOTKA O AUTORACH

Dr Dominik Orłowski, doktor nauk rolniczych SGGW w Warszawie w zakresie technologii żywno-
ści i żywienia człowieka, specjalista ds. gastronomii i dziedzictwa kulinarnego, adiunkt w Wyższej 
Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie; zainteresowania naukowe: turystyka kulinarna, 
turystyka etnograficzna, wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego Polski i świata w rozwoju oraz 
promocji turystycznej krajów, regionów i konkretnych miejscowości oraz zagadnienia związane 
z pożywieniem ludowym, mające swoje odzwierciedlenie we współczesnej turystyce kulinarnej; 
członek Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej, Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym 
Powietrzu w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego; autor i współautor ponad 
130 artykułów naukowych dotyczących gastronomii w turystyce oraz hotelarstwie, ze szczególnym 
uwzględnieniem perspektyw i uwarunkowań rozwoju turystyki kulinarnej; współautor monografii 
naukowych poświęconych różnym aspektom turystyki kulturowej, np. Turystyka kulturowa a regio-
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ny turystyczne w Polsce (WSTIJO, 2010), Związki polskiego dziedzictwa kulturowego z turystyką 
(WSTIJO, 2011), Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce (WSTIJO, 2011), 
Przestrzeń turystyki kulturowej (WSTIJO, 2017); współautor pierwszej tego rodzaju publikacji 
na krajowym rynku wydawniczym – Turystyka kulinarna (PWE, 2015).

Dr inż. Magdalena Woźniczko, doktor nauk rolniczych SGGW w Warszawie, absolwentka 
Wydziału Nauk o Żywienia Człowieka i Konsumpcji SGGW, specjalista ds. żywienia, gastronomii 
w turystyce oraz turystyki kulinarnej, pracownik naukowo-dydaktyczny, badacz niezależny, współ-
pracuje z Uczelnią Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (kierunek: Turystyka 
i rekreacja, specjalność: Hotelarstwo i gastronomia) oraz Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie (kierunek: Zarządzanie, specjalność: Usługi gastronomiczne i dietetyka). Jest 
członkiem Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej i Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym 
Powietrzu w Polsce. Specjalizuje się w szeroko rozumianej gastronomii w turystyce i hotelarstwie. 
W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem dziedzic-
twa kulinarnego Polski w rozwoju i promocji turystycznej regionów. Zainteresowania badawcze 
dotyczą także: znaczenia kuchni narodowych w turystyce, turystyki kulinarnej, enoturystyki, jak 
również walorów tradycyjnej kultury ludowej i ich wykorzystania w turystyce etnograficznej. Jest 
autorką i współautorką ponad 130 artykułów naukowych, opracowań i rozdziałów opublikowa-
nych w monografiach, zeszytach oraz czasopismach naukowych, a także Turystyki kulinarnej 
(PWE, 2015).
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