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Szlaki kulinarne jako forma konkurencyjności oferty 
turystycznej

Streszczenie

Polska jest uznawana za jeden z najbardziej atrakcyjnych kulinarnie krajów europejskich. Dzie-
dzictwo kulinarne oraz walory przyrodnicze sprzyjające wytwarzaniu produktów tradycyjnych i re-
gionalnych są bogactwem kraju oraz dobrem publicznym, które powinno się nie tylko pielęgnować 
i chronić, ale również wykorzystywać dla rozwoju turystyki. Tradycje kulinarne polskich ziem mogą 
stanowić podstawę rozwoju kulinarnych szlaków turystycznych.

W opracowaniu zaprezentowano istotę i znaczenie dziedzictwa kulinarnego oraz jego wpływ na 
kształtowanie turystyki kulinarnej. Dokonano przeglądu szlaków kulinarnych należących do konsor-
cjum „Polskie Szlaki Kulinarne” oraz analizy działań promocyjnych związanych z żywnością trady-
cyjną i regionalną realizowanych na terenie Warmii i Mazur. Artykuł jest wynikiem analizy literatury 
i dokumentów dotyczących założeń konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne” oraz działań promocyj-
nych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku w regionie Warmii i Mazur.

Słowa kluczowe: dziedzictwo kulinarne, szlaki kulinarne, turystyka, produkty regionalne.

Kody JEL: Q13, Z33

Wstęp

Bogactwo Europy jest związane z dużą różnorodnością i dziedzictwem kulturowym po-
szczególnych krajów i narodów. Jednym z elementów dziedzictwa kulturowego jest spu-
ścizna kulinarna, traktowana w Unii Europejskiej w sposób szczególny. Jest ona istotnym 
elementem promocji turystycznej zarówno poszczególnych krajów Unii Europejskiej, jak 
też jej regionów. Turystyka i kultura stanowią ściśle powiązane ze sobą aktywności.

Pielęgnowanie dziedzictwa kulinarnego danego kraju i regionu oraz jego promocja przy-
czyniają się do zapewniania mieszkańcom i turystom wrażeń, jakich nie mogą oni doświad-
czyć nigdzie indziej. Rozszerzające się na światowym rynku tendencje powrotu do żyw-
ności regionalnej i tradycyjnej stwarzają ogromne szanse na rozwój turystyki kulinarnej. 
Odkrywanie tego, co kiedyś było niechętnie widziane, wstydliwe i zapomniane jest obecnie 
bardzo modne. Dotyczy to także dziedzictwa kulinarnego. Powrót do korzeni, odnalezienie 
źródeł odmienności regionalnej w dobie globalizacji jest niezwykle trudne.

Zachowanie dziedzictwa kulinarnego to proces skomplikowany, w którym oprócz su-
rowców i składników, których używa się do przygotowania potraw, duże znaczenie ma także 
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sposób podania oraz wszelkie obrzędy i tradycje związane z ich spożywaniem. Tradycji nie 
należy jednak mylić z modą, która jest zjawiskiem przemijającym. Upodobania i potrzeby 
człowieka ulegają ciągłym zmianom, natomiast tradycja jest czymś fundamentalnym, na 
stałe wpisuje się w życie i przypomina o korzeniach. Spuścizna kulinarna jest swoistym 
argumentem w walce o turystę w skali globalnej. Dzięki promocji produktów regionalnych 
zwiększa się atrakcyjność turystyczna krajów i regionów.

Istota i znaczenie dziedzictwa kulinarnego

Każdy kraj posiada swoją historię i niepowtarzalny wizerunek, o którym w ogromnej 
mierze decydują kultura, tradycja oraz dziedzictwo kulinarne. W ostatnich latach wyraźnie 
zaznaczyły się zmiany zachodzące w potrzebach rynku, wynikające z zainteresowania kon-
sumentów tradycjami kulinarnymi. Silnie akcentowana jest chęć powrotu do korzeni oraz 
dążenie do rozkoszowania się specjałami, związanymi z danym zakątkiem świata, krajem 
bądź regionem (Batyk, Smoczyński 2008, s. 99-106).

Poznawanie dziedzictwa kulinarnego jest jednym z istotnych motywów wpływającym 
na realizowanie podróży turystycznych. Odmienne zwyczaje, tradycje czy kuchnia są do-
skonałymi wyróżnikami przyciągającymi turystów oraz wpływają na wzrost atrakcyjności 
pobytu. Wielu turystów traktuje żywność jako motyw przyjazdu do danego kraju czy regio-
nu. Zainteresowani są produktem turystycznym obejmującym dziedzictwo kulinarne oraz 
możliwość poszerzania swojej wiedzy na jego temat (Mitchell, Hall 2003, s. 60-80). 

Współcześnie rośnie nacisk na umożliwianie turystom zdobywania doświadczeń podczas 
wyjazdów turystycznych. Doświadczenia takie zdobywane są np. w lokalach kulinarnego 
dziedzictwa, niejednokrotnie porównywalnych do muzeów i miejsc historycznych, w któ-
rych oprócz usług żywieniowych prezentowane są: zwyczaje, muzyka, śpiewy, tańce i po-
kazy rękodzieła. Podróżujący coraz chętniej starają się zrozumieć rolę, rozwój i przyszłość 
gastronomii oraz kulinarnego dziedzictwa w turystyce (Hjalager, Richards 2002, s. 20-24). 
Oferta gastronomiczna jest więc bardzo ważnym elementem promocji usług turystycznych. 
Rozwój turystyki może więc być uzależniony od tradycyjnej kuchni wykorzystującej lokal-
ne i regionalne produkty żywnościowe. Na atrakcyjność kulinarną kraju lub regionu wpływa 
zaś wiele czynników, takich jak: odmienność i różnorodność produktów, klimat i walory 
przyrodnicze. Zainteresowanie turystyczne obszarem wynika również ze specyficznej kuch-
ni, ciekawych tradycji kulinarnych i zwyczajów żywieniowych. Coraz powszechniej wyko-
rzystuje się wskazane wyróżniki do tworzenia programów turystycznych opartych w dużej 
mierze na zwiedzaniu regionów o bogatej atrakcyjności kulinarnej.

Tak rozumiana turystyka kulinarna jest składową turystyki kulturowej i polega na spoży-
waniu i delektowaniu się potrawami przy jednoczesnym poznawaniu tradycji kulinarnych, 
traktowanych jako główna atrakcja turystyczna. Turystyka kulinarna polega na podróżowa-
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niu do miejsc, w których wytwarzane są regionalne produkty żywnościowe, zachowane są 
bogate tradycje i zwyczaje kulinarne lub w których organizowane są różnorodne festiwale 
kulinarne. Degustacje i możliwości zakupu niepowtarzalnych produktów mogą wpływać na 
zachowania turystów oraz na podejmowane przez nich decyzje, np. o kierunku, czasie wy-
jazdu, formie spędzania czasu w trakcie wyjazdu. Turystykę kulinarną można więc określić 
jako formę turystyki zainteresowań specjalistycznych. Ma ona także kilka innych określeń: 
turystyka gastronomiczna, turystyka smakoszy czy turystyka tradycji kulinarnych (Kurek 
2008, s. 222-226). 

Rozwój turystyki kulinarnej związany jest z koniecznością zaspokajania różnego rodza-
ju potrzeb. Spożywanie posiłków wynika przede wszystkim z odczuwanych potrzeb fizjo-
logicznych. Obserwując zachowania turystów ją uprawiających można jednak zauważyć, 
że jest ona również wynikiem występowania u człowieka potrzeb ludycznych – spożywa-
nie nowych potraw jest często traktowane jako rozrywka czy zabawa. Turystyka kulinarna 
w pewnym stopniu wynika także z istnienia potrzeb estetycznych, wiążących się ze zwraca-
niem uwagi na sposób podania potraw oraz potrzeb recepcji kultury polegających na pozna-
waniu obyczajów związanych z kuchnią i jedzeniem (Kowalczyk 2008, s. 39-42). 

Turystykę kulinarną można podzielić na cztery grupy (Wróbel 2011, s. 75-83):
 - gourmet tourism, kiedy turyści wybierają miejsce wyjazdu kierując się chęcią odwiedze-

nia konkretnej restauracji czy winiarni;
 - cuisine tourism, w przypadku której nie chodzi o spróbowanie konkretnego wina czy 

przysmaku, ale aspekt kulinarny jest silną motywacją do odwiedzenia danego miejsca, 
 - culinary tourism, gdy podczas pobytu w danym miejscu turysta odwiedzi także lokalny 

targ czy restauracje;
 - rural tourism bądź urban tourism, gdzie aspekt kulinarny jest raczej drugoplanowy.

Podstawą turystyki kulinarnej jest zróżnicowanie pod względem geograficznym tradycji 
gastronomicznych. Wśród wielu czynników w istotny sposób oddziałujących na kulinarną 
atrakcyjność kraju lub regionu należy wyróżnić: odmienność tradycji kulinarnych, różno-
rodność składników i dodatków do potraw, np. ziół, sposób przyrządzania i serwowania 
potraw oraz zachowanie tradycyjnych receptur.

Produkty regionalne i tradycyjne są narzędziami promującymi turystykę kulinarną oraz 
sprzyjającymi jej rozwojowi. Żywność tradycyjna i regionalna jest nie tylko czynnikiem 
rozwoju regionalnego, ale również wizytówką i ambasadorem danego regionu w całej 
Europie, a nawet na świecie. Niewątpliwie pomocna w jej promocji powinna być świado-
mość konsumentów o wysokiej konkurencyjności takiej żywności w stosunku do produktów 
wytwarzanych na skalę masową. Konkurencyjność nie dotyczy zwykle ceny, lecz wyjątko-
wych walorów smakowych oraz unikalności i tradycyjności produkcji. Istotną tendencją 
w budowaniu marki jest powszechny powrót do sprawdzonej, a często zapomnianej prze-
szłości, do tradycji i epoki autentyczności, naturalności nierozerwalnie związanych z danym 
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obszarem, do charakterystycznych cech i walorów, czystego kunsztu, indywidualizmu oraz 
autentycznych cech lokalności (Boruc 2006, s. 2-6).

Turystyka kulinarna spełnia ważną funkcję społeczną. Rozwija u turystów świadomość 
różnorodności kulinarnej, pomaga im poznać, zrozumieć i docenić tradycje kuchni regio-
nalnych oraz wartości kulturowe, które są z nimi związane. Przyczynia się to do lepszego 
poznania odwiedzanych miejsc i społeczności. Z turystyką kulinarną wiążą się także korzy-
ści ekonomiczne, szczególnie małych wytwórców produktów rolnych. Wynika to głównie 
z tworzenia bezpośrednich relacji między nimi a turystami, będącymi nabywcami tych pro-
duktów. Poznanie procesu produkcji przez odwiedzających zwiększa zaufanie i wiarygod-
ność producenta, co wpływa na sprzedaż bezpośrednią i reklamę. Taki rodzaj sprzedaży po-
zwala na uzyskanie wyższych dochodów, bowiem nie ma konieczności korzystania z usług 
pośredników (Kurek 2008, s. 222-226).

Turystyka opierająca się na tradycjach kulinarnych i produktach regionalnych ma ogrom-
ne znaczenie w skutecznej walce z bezrobociem, umożliwia uzyskiwanie dodatkowych do-
chodów przez ludzi mieszkających na wsi. Produkcja żywności, w której wartością doda-
ną jest dziedzictwo kulinarne przekazywane z pokolenia na pokolenie, stwarza szanse na 
rozwój wielu gospodarstw rolnych i agroturystycznych. Tradycyjne produkty oferowane na 
rynku w formie sprzedaży bezpośredniej są realnym sposobem na rozwój danego regionu. 
Ze względu na pracochłonny sposób produkcji, wytwarzanie takiej żywności generuje nowe 
miejsca pracy, jest istotnym elementem w promocji regionu oraz stanowi o atrakcyjności 
turystycznej. Specyficzna jakość tych produktów związana jest zarówno z tradycyjnym spo-
sobem wytwarzania zgodnym z dziedzictwem kulinarnym, jak i ze szczególnymi walorami 
klimatycznymi i glebowymi (Krupa, Krupa 2008, s. 19-31). Regiony, w których rozwinęła 
się turystyka kulinarna są doskonałym przykładem oddziaływania produkcji żywności na 
kulturę, historię i otoczenie społeczne (Croce, Perri 2010, s. 45-60). Zainteresowanie tu-
rystyką kulinarną może wiązać się ze zmianą modelu życia oraz wzrostem świadomości 
znaczenia prawidłowego sposobu odżywiania.

Turystyka kulinarna jest elementem promocji regionu, szansą na kreowanie i popra-
wę wizerunku regionu czy kraju. Wywiera pozytywny wpływ na zachowanie krajobrazu 
kulturowego oraz daje poczucie tożsamości lokalnej jego mieszkańcom. Wpływa na osią-
ganie korzyści ekonomicznych, zwłaszcza przez małych wytwórców produktów rolnych 
(Cymańska-Garbowska, Steblik-Wlaźlak 2011, s. 51-54). Niezapomniane wrażenia wśród 
turystów osiągane są m.in. przez odmienność tradycji kulturowych oraz unikalny sposób 
żywienia, ofertę niepowtarzalnych potraw i produktów tradycyjnych. Dąży się do stworze-
nia profesjonalnych koncepcji i jak najlepszych idei promocji lokalnego dziedzictwa ku-
linarnego, by stało się ono jednym z głównych motywów odwiedzin określonego miejsca 
(Wolf 2006, s. 5-10). Jednym ze sposobów sprzyjających rozwojowi turystyki kulinarnej jest 
tworzenie turystycznych szlaków kulinarnych.
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Szlaki kulinarne w Polsce

Na atrakcyjność kulinarną Polski wpływają nie tylko takie czynniki, jak odmienność, 
zróżnicowanie i podtrzymywanie tradycji, ale także ceny artykułów spożywczych i goto-
wych potraw. Polskie obyczaje kulinarne nie wynikają tylko z ogromnej różnorodności po-
traw. Ważny wpływ na kształtowanie się atrakcyjności kulinarnej mają również: gościnność, 
szczerość, radość życia, szacunek oraz przywiązanie do tradycji – cechy ogólnie nazywane 
polskością (Jędrysiak 2008, s. 21).

Turystyka kulinarna jest jednym z ważniejszych filarów rozwoju turystyki w takich kra-
jach, jak Francja, Włochy czy Niemcy. Wzorując się na krajach europejskich, w Polsce od 
niedawna zaczęto promować produkt turystyczny bazujący na dziedzictwie kulinarnym. 
W ostatnich kilku latach obserwuje się dynamiczny rozwój inicjatyw mających na celu 
wykorzystanie narodowych, lokalnych tradycji i spuścizny kulinarnej do powstania marko-
wych produktów turystycznych. Oferta szlaków kulinarnych kreowana jest przez pasjona-
tów kuchni, stowarzyszenia, Lokalne Grupy Działania i wiele innych podmiotów. Bogate 
dziedzictwo kulinarne poszczególnych regionów Polski, przyczynia się do powstawania 
szlaków związanych z lokalną bądź regionalną kuchnią oraz tradycyjnymi produktami żyw-
nościowymi. 

Wśród szlaków kulinarnych wyróżnia się (Woźniczko, Orłowski 2011, s. 101-123):
 - szlaki prowadzące do lokali gastronomicznych oferujących kuchnie lokalne, regional-

ne i narodowe, np.: Kulinarny Szlak Turystyczny – Kuchnia Polska, Szlak Kulinarny 
Centrum Gdyni, Szlak Janosika;

 - szlaki, których motywem przewodnim jest wino i miód, np.: Lubuski Szlak Wina 
i Miodu, Małopolska Ścieżka Winna, Podkarpacki Szlak Winnic, Agroturystyczny Szlak 
Winno-Miodowy „Grodziec”;

 - szlaki promujące lokalne, regionalne lub tradycyjne produkty żywnościowe: Małopolski 
Szlak Wód Mineralnych, Małopolski Szlak Owocowy, Sandomierski Szlak Jabłkowy, 
Małopolski Szlak Oscypkowy, Szlak Fasolowa Dolina, Małopolska Wieś Pachnąca 
Ziołami;

 - szlaki promujące potrawy lokalne, regionalne lub tradycyjne: Szlak Jadła Przygranicza 
(Mazurskiego), Szlak Kulinarny „Leśnymi Smakami”, Szlak Tatarski, Szlak Specjalności 
Kuchni Kwater Wiejskich.
Z inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej w lipcu 2015 roku powstało konsorcjum 

Polskie Szlaki Kulinarne. Jest ono jest dobrowolnym, nieformalnym zrzeszeniem podmio-
tów posiadających ofertę z zakresu Kuchni Polskiej, afiliowanym przez Polską Organizację 
Turystyczną. Działalność organu jest zgodna z założeniami Marketingowej Strategii Polski 
w sektorze turystyki na lata 2012-2020 i skupia się na wykorzystaniu potencjału poszcze-
gólnych regionów Polski na bazie walorów środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kultu-
rowego i kulinarnego. Celem Konsorcjum jest m.in.:
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 - opracowanie i realizacja strategii promocji i tworzenia warunków lepszej sprzedaży 
w kraju i za granicą polskiej oferty turystycznej na podstawie dziedzictwa kulinarnego;

 - wykreowanie markowych kulinarnych produktów turystycznych opartych na kuchni re-
gionalnej i produktach tradycyjnych;

 - promocja i zdobywanie nowych rynków dla sprzedaży kulinarnych produktów turystycz-
nych opartych na kuchni regionalnej i produktach tradycyjnych w kraju i poza jego gra-
nicami;

 - wzrost udziału produktów innowacyjnych w polskiej ofercie turystycznej;
 - wzrost zainteresowania produktami tradycyjnymi i zwiększenie popytu na te produkty.

Polska Organizacja Turystyczna w swoich działaniach realizuje promocję kulinarnych 
szlaków Polski. Na mapie polskich szlaków kulinarnych promowanych przez Konsorcjum 
„Polskie Szlaki Kulinarne” znalazło się 20 szlaków kulinarnych (por. rysunek 1). Informacje 
dotyczące charakterystyki wymienionych szlaków kulinarnych pochodzą z materiałów 
Polskiej Organizacji Turystycznej.

Gdynia – Szlak Kulinarny Centrum Gdyni jest pierwszym w Polsce miejskim szlakiem 
kulinarnym, którego głównym wydarzeniem jest weekend kulinarny w Gdyni odbywający 
się corocznie we wrześniu.

Gdańsk – Pomorskie Culinary Prestige obejmuje: Gdańsk, Sopot, Gdynię, Kościerzynę, 
Kwidzyn, Ustkę, Słupsk, Gniew, Borcz, Swołowo, Przyjaźń, Pomiewo i Pruszcz Gdański. 
Na szlaku odbywa się wiele wydarzeń kulinarnych, np. Noc Restauracji, Sopot od Kuchni, 
Slow Food Festival, Święto Szparagów, Chmielaton, Festiwal Żurawiny, Truskawkobranie, 
Pomorska Gęsina na św. Marcina czy Festiwal Pomuchla.

Przystanki Kulinarne Suwalszczyzny i Mazur – szlak przebiega przez sześć powiatów: 
suwalski, sejneński, augustowski, olecki, ełcki i gołdapski. Restauracje i gospodarstwa agro-
turystyczne serwują regionalne potrawy: kartacze, babkę i kiszkę ziemniaczaną, bliny i koł-
duny. A na deser słodkości – sękacze i mrowiska.

Białostocki Szlak Kulinarny, znajdujący się na terenie miasta Białystok to podroż po 
smakach Podlasia, na którym mieszają się wpływy białoruskie, litewskie, tatarskie i polskie. 
Regionalnymi przysmakami są: białysy, buza, kartacze, sękacze, kiszka i babka ziemniacza-
na, bliny czy kindziuk. Szlak tworzy ponad 30 restauracji. 

Gęsiowy Szlak Kulinarny prowadzi przez: Chełmno, Pawłówek, Ślesin, Bysław, Toruń, 
Bydgoszcz, Włocławek. Inspiracją na szlaku jest biała gęś kołudzka, z której powstają za-
równo dania tradycyjne jak również pełne finezji dania kuchni fusion.

Szlak Tradycji i Smaku przebiega przez: Dąbrowę Chełmińską, Kijewo Królewskie, 
Pruszcz, Unisław i łączy wytwórców produktów i potraw tradycyjnych: gęsiny, mydła z ko-
ziego mleka, powideł, win owocowych i syropu z mniszka lekarskiego, oraz rękodzielników 
oferujących unikatowe produkty, tj. malarstwo na szkle, kowalstwo artystyczne, rzeźby ka-
mienne.
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Kulinarny Poznań – szlak skupia kilkanaście autorskich restauracji reprezentujących roż-
ne style i kuchnie, które współtworzą Akademię Kulinarnego Poznania. Organizowanych 
jest wiele akcji promocyjnych, np. Noc Restauracji. Menu restauracji dopasowane jest do 
sezonu, w maju serwuje się świeże szparagi, wrzesień jest sezonem na owoce, dary lasu 
i dziczyznę, w październikowym menu króluje gęsina i tradycyjna dla Wielkopolski kaczka.

Mazowiecka Micha Szlachecka – szlak przebiega przez: Skibniew, Patrykozy, Siedlce, 
Mościbrody, Krzesk. Sąsiadujące ze sobą dwie kultury – mazowiecka i podlaska – opar-
te są na zwyczajach i wpływach kuchni białoruskiej, litewskiej, tatarskiej i żydowskiej. 
Tradycyjnymi produktami są: karp wędzony, pierogi, pasztety, dziczyzna, miody oraz na-
lewki.

Szlak Smaków Krainy Lessowych Wąwozów prowadzi przez: Nałęczów, Kazimierz 
Dolny, Janowiec, Opole Lubelskie, Poniatowa, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów, 
Karczmiska, Końskowola. Restauracje na szlaku oferują tradycyjne potrawy kuchni zie-
miańskiej, szlacheckiej oraz mieszczańskiej. Hasłem przewodnim Krainy Lessowych 
Wąwozów jest zdrowie, dlatego też w menu restauracji znajdują się posiłki dietetyczne.

Sandomierski Szlak Winiarski obejmuje: Sandomierz, Faliszowice, Daromin, Złotą, 
Dwikozy. Na szlaku znajduje się pięć winnic. Winnica św. Jakuba w sandomierskich ogro-
dach dominikańskich założona została w 1226 roku. Winnica w Faliszowicach prowadzi 
sprzedaż owoców oraz sadzonek, oferuje doradztwo w zakresie uprawy winorośli i wyrobu 
wina. W winnicy Płochockich można zwiedzać winiarnię i uczestniczyć w degustacjach. 
Winnica Sandomierska prowadzi sprzedaż autorskich win i degustacje połączone ze zwie-
dzaniem winnicy i winiarni. Można również zwiedzać rodzinną winnicę, winiarnię nad 
Jarem oraz wziąć udział w degustacji win połączonych z przekąską. 

Szlak Kulinarny Śląskie Smaki prowadzi przez: Częstochowę, Zawiercie, Koziegłowy, 
Mysłowice, Mikołów, Tychy, Pszczynę, Bielsko-Białą, Cieszyn. Szlak tworzą restauracje 
i lokale serwujące tradycyjną kuchnię beskidzką, jurajską, zagłębiowską i śląską. Corocznym 
świętem jest festiwal Śląskie Smaki, odbywający się w czerwcu.

Szlak Karpia – główne miejsca na trasie to: Brzeźnica, Osiek, Przeciszów, Polanka 
Wielka, Spytkowice, Tomice, Zator, Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, 
Wilamowice. Szlak powstał z inicjatywy 12 lokalnych grup rybackich z terenu południowej 
Polski, zrzesza gospodarstwa rybackie, w których można poznać wszystkie etapy hodowli 
karpia. W przetwórniach rybnych istnieje możliwość obserwacji procesu obróbki ryb i za-
poznania się z metodami wędzenia tradycyjnymi technikami. Restauracje na szlaku serwują 
karpia przyrządzanego na wiele sposobów. Szlak Karpia promuje wyjątkowe dla tych okolic 
gatunki karpia – karpia zatorskiego, osieckiego oraz bestwińskiego.

Karnawał Smaków – obejmuje: Kraków, Niepołomice, Wieliczkę, Sieraków, Suchą 
Beskidzką oraz Kocierz. Na przełomie stycznia i lutego w Małopolsce odbywa się Karnawał 
Smaków, w programie którego są imprezy kulinarne, degustacje, warsztaty, pokazy i wystawy.
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Smaki Podhala – szlak prowadzi przez: Zakopane, Białkę Tatrzańską, Bukowinę Tatrzańską, 
Małe Ciche, Murzasichle, Witów, Ząb, Poronin, Biały Dunajec i Szaflary. Obejmuje swoim 
zasięgiem 30 wyjątkowych miejsc serwujących specjały Zakopanego. Każda z restauracji 
i karczm serwuje swoją flagową potrawę, np. restauracja Litworowy Staw – grillowanie szpad-
ki z jagnięciny, Karczma u Furtoka ‒ filet z pstrąga na rydzach z tarciokami i kapustą duszoną, 
karczma Szymkówka ‒ pulpeciki jagnięce w borowikach z kaszą jaglaną, Karczma Cichy 
Dwór – polędwiczki z sarny marynowane w polnych ziołach.

Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami – główne miejsca trasy: Drwinia, Przyborów, 
Poręba Spytkowska, Żegocina, Szyk, Laskowa, Harklowa, Czara Góra, Czorsztyn, Mizerna, 
Krośnica, Sucha Struga, Kamionka, Wielka, Tylicz, Wysowa-Zdrój oraz Banica. Na szlaku 
znajduje się 20 gospodarstw, w których uprawiane są zioła, prowadzone warsztaty dotyczą-
ce ich zastosowania, właściwości leczniczych oraz serwowane są potrawy kuchni łemkow-
skiej, lachowskiej, galicyjskiej czy góralskiej.

Śliwkowy Szlak prowadzi przez: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkową, 
Laskową, Lipnicę Murowaną i Łososinę Dolną. Corocznie jesienią, podczas akcji Spotkajmy 
się na Śliwkowym Szlaku, w wybranych restauracjach, gospodarstwach agroturystycznych 
i u producentów można spróbować rożnych potraw ze śliwkami.

Małopolska Trasa Smakoszy wiedzie wokół Krakowa i obejmuje: Kraków, Liszki, 
Wieliczkę, Gdów, Lipnicę Murowaną; Podhale: Rabkę, Nowy Targ, Białkę Tatrzańską, 
Bukowinę Tatrzańską, Zakopane, Poronin; Podbabiogórze: Zawoję, Suchą Beskidzką, 
Kocierz; Pieniny – Spisz: Niedzicę, Szczawnicę, Jaworki; Sądecko-Gorlickie: Stróże, 
Nowy Sącz, Krynicę Zdrój, Wysową; Jura i Powiśle: Czajowice, Jerzmanowice, Wolbrom 
i Wygiełzów. Na szlaku prezentowane są smaki Krakowa i Wieliczki, Podhala, okolic Babiej 
Góry, Pienin, Spiszu, kuchnia Pogórzan i Łemkow. Specjałami Małopolski są m.in. młyń-
skie koło, pstrąg ognisty, kotlet chłopski z kością, placki po hajducku oraz gulasz huculski.

Szlak Oscypkowy obejmuje zasięgiem: Rusinową Polanę, Kalatówki, Polanę Kuźnicką, 
Dolinę Kościeliską, Lejową, Chochołowską, Dolinę ku Dziurze, Siwą Polanę, Gubałówkę, 
Bustryk, Turbacz, Łapsze Niżne i Wyżne, Kowaniec, Jaworki, Dursztyn i Czorsztyn, 
Jabłonkę i Zubrzycę Górną, Zawoję, Halę Konina, Wierchomlą, Biały i Czarny Dunajec, 
Białkę Tatrzańską, Gliczarów Górny, Leśnicę i Witów. Co roku, od maja do końca września, 
bacowie wyrabiają unikalne sery z owczego mleka, takie jak: bundz, bryndza podhalańska, 
oscypek i redykołka. Z serwatki powstaje orzeźwiający napój – żętyca. Bacówki na szlaku 
można odwiedzać wędrując po Tatrach, Gorcach, Pieninach, Beskidach. Szlak Oscypkowy 
prowadzi przez 34 szałasy i pozwala turyście poznać tradycje sześciu grup górali.

Szlak Podkarpackiego Jadła i Wina prowadzi przez: Rzeszów, Czarną, Cisnę, Przeworsk, 
Basznię Dolną k. Lubaczowa, Dźwiniacz Dolny, Sanok, Krosno, Leżajsk, Krzeszów, 
Lesko, Wetlinę, Przemyśl, Bachórz, Rymanów, Pstrągową, Krasiczyn, Dubiecko, Baranów 
Sandomierski, Lutowiska, Jarosław, Jedlicze, Jasło oraz Nową Dębę. Na szlaku promowane 
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są tradycyjne potrawy, takie jak: proziaki, gołąbki ziemniaczane lub z kaszą perłową, żur, 
chlipaki, hałuszki czy klepaki. Odbywają się również cykliczne imprezy, np. Festiwal Kultur 
i Kresowego Jadła w Baszni Dolnej, Święto Chleba w Dźwiniaczu Dolnym oraz Festiwal 
Kultur Pogranicza w Krośnie.

Podkarpackie Smaki – szlak składa się z trzech tras. Trasa Bieszczadzka: Sanok, Orelec, 
Łodyna, Dźwiniacz Dolny, Ustrzyki Dolne, Lutowiska, Smolnik, Ustrzyki Górne, Przysłup, 
Cisna, Polańczyk. Trasa Beskidzko-Pogórzańska: Kielnarowa, Bachórz, Dubiecko, Babica, 
Pstrągowa, Kombornia, Dukla, Chyrowa, Jasło i Pilzno. Trasa Północna: Rzeszów, Jasionka, 
Łańcut, Ruda Różaniecka, Leżajsk oraz Mielec. Na szlaku znajduje się 40 obiektów, w któ-
rych serwowane są regionalne specjały: kozie sery, grzyby, ryby, dziczyzna czy miody. Można 
też zwiedzić Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie i Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach 
Dolnych, wziąć udział w warsztatach odbywających się w skansenach lub gospodar-
stwach agroturystycznych oraz w imprezach regionalnych, np. Powidlaki w Krzeszowie 
czy jedyne w Polsce Święto Derenia, tzw. polskiej oliwki – Podkarpacki Festiwal Derenia 
w Bolestraszycach.

Szlaki kulinarne są ściśle powiązane z elementami kultury regionalnej oraz społeczno-
ścią lokalną. Umożliwiają turystom zapoznanie się z dziedzictwem regionu oraz spotka-
nie ludzi, którzy z dużym zaangażowaniem kultywują rodzinne tradycje. Szlaki kulinarne 
związane są z poznawaniem procesów wytwarzania produktów regionalnych, przy użyciu 
tradycyjnych surowców, zastosowaniu tradycyjnych urządzeń i metod produkcji. Dla wielu 
turystów, podążanie takim szlakami stanowi jeden z motywów podróży turystycznych.

Działania promocyjne sprzyjające rozwojowi turystyki kulinarnej

Turystyka kulinarna jest doskonałą formą promocji danego kraju lub regionu, regionalne 
produkty żywnościowe budują obraz obszaru, na którym zostały wytworzone. W organiza-
cję i promocję turystyki kulinarnej zaangażowane są podmioty gospodarcze, organizacje 
rządowe i pozarządowe oraz społeczności lokalne. Podejmowane działania zmierzają do 
stworzenia lokalnym producentom i wytwórcom możliwości realizowania działalności opie-
rającej się na produkcji i sprzedaży produktów regionalnych i tradycyjnych. Organizowane 
są różne imprezy promujące żywność tradycyjną oraz tradycje kulinarne, powstają nowe 
inicjatywy zmierzające do tworzenia współpracy wśród producentów żywności tradycyjnej, 
powiązań sieciowych mających na celu tworzenie szlaków kulinarnych. Jedną z istotnych 
inicjatyw dla rozwoju turystyki jest tworzenie szlaków kulinarnych. W podróży po szlakach 
opartych na dziedzictwie kulturowym turyści mogą delektować się lokalnymi specjałami, 
poznać ludowe wyroby rękodzielnicze oraz zabytki architektury.

Formą promocji dziedzictwa kulturowego są imprezy kulinarne, których celem jest pro-
pagowanie narodowej sztuki kulinarnej, kultywowanie tradycji oraz promocja żywności re-
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gionalnej. Motywem przewodnim jest zwykle produkt żywnościowy lub potrawa. Podczas 
świąt kulinarnych istnieje możliwość spróbowania lokalnych produktów żywnościowych 
oraz potraw regionalnych. Festiwale i festyny kulinarne odbywają się zarówno na terenach 
wiejskich, jak i miejskich. Wpływają na rozwój społeczny, polityczny, ekonomiczny i śro-
dowiskowy regionu. Organizowane imprezy są ciekawą rozrywką, która propaguje sztukę 
kulinarną, wydarzenia kulturowe oraz turystykę (Hall, Sharples 2008, s. 5-63).

Nie każdy polski region może pochwalić się posiadaniem szlaków kulinarnych, ale 
w każdym regionie można wskazać wiele interesujących działań promujących tradycje ku-
linarne Przykładem takiego regionu są Warmia i Mazury, na których corocznie odbywa się 
wiele imprez w ramach Kalendarza imprez regionalnych promujących żywność naturalną, 
tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego. Kalendarz imprez 
kulinarnych, zaplanowanych do realizacji w 2016 roku na terenie Warmii, Mazur i Powiśla 
zawiera 15 następujących wydarzeń:
 - Jarmark św. Jana w Piszu – 25 czerwca,
 - Święto Indyka w Nowej Wsi pod Iławą – 26 czerwca,
 - IX Mazurski Festiwal Rybny „Rybkę na zdrowie” w Mikołajkach – 9 lipca,
 - Regionalny Festiwal Drobiu w Nidzicy – 10 lipca,
 - Mazurskie Święto Kaszy w Kętrzynie – 16 lipca,
 - Festiwal Kultury Myśliwskiej w Lidzbarku Warmińskim – 17 lipca,
 - Regionalne Święto Ziół w Olsztynku – 15 sierpnia,
 - Festiwal Dziedzictwa Kulinarnego Warmii, Mazur i Powiśla w Olsztynie – 27 sierpnia,
 - Regionalny Festiwal Klusek i Makaronu w Wawrowicach gm. Kurzętnik – 4 września,
 - Regionalne Święto Miodu w Ełku – 10 września,
 - Mazurski Dzień Ziemniaka w Kraplewie – 25 września,
 - Konkursy „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stolach Europy” odbywające się  

w Elblągu, Szczytnie, Ełku i Olsztynie – listopad i grudzień.
Ponadto, w województwie warmińsko-mazurskim organizowane są liczne konkursy kulinar-

ne, np. Smaki Warmii, Mazur i Powiśla, w którym udział biorą zarówno amatorzy jak i profe-
sjonaliści. Doskonałym elementem promocji tradycji kulinarnych jest konkurs Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo, którego ideą jest ocalenie produktów regionalnych od zapomnienia oraz ochrona 
ich wyjątkowości. Ponadto, celem konkursu jest identyfikacja i promocja lokalnej, tradycyjnej 
żywności. Celem konkursu Smaki Warmii Mazur oraz Powiśla na stołach Europy jest zebranie 
unikatowych przepisów kulinarnych z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazur-
skiego oraz promocja potraw specyficznych dla regionalnego dziedzictwa kulinarnego.

Działania promocyjne odbywające się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 
cieszą się z roku na rok coraz większą popularnością. Rosnące zainteresowanie turystów 
udziałem w konkursach i prezentacją bogatej spuścizny kulinarnej jest najlepszym świa-
dectwem potrzeby organizacji i promocji takich form, które same w sobie mogłyby stać się 
atrakcją turystyczną regionu. Konieczne wydaje się stworzenie szlaku kulinarnego opar-
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tego na zróżnicowanych tradycjach kulinarnych społeczności zamieszkującej na Warmii 
i Mazurach. Kulinarny potencjał regionu jest ogromny, lecz nadal słabo wykorzystywany 
w promocji i praktyce turystycznej. Spuścizna kulinarna prezentowana przez mieszkańców 
daje szerokie możliwości kreowania atrakcyjnych ofert turystycznych oraz nadania im cech 
lokalnej tożsamości. Niestety, w regionie Warmii i Mazur nie jest ona w należytym stopniu 
wykorzystana w promocji i tworzeniu produktu turystycznego.

Turystyka kulinarna może być bardzo ważną częścią polskiej turystyki, może stanowić 
istotny atut oferty turystycznej. Powinna być traktowana jako istotny czynnik rozwoju regio-
nalnego, jednak brakuje promotorów, którzy stworzyliby z niej markowy produkt turystyczny.

Podsumowanie 

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie turystyką kulinarną jako jedną z form aktyw-
ności turystycznej. Postępuje także rozwój rynku usług turystycznych obejmujących aspekty 
kulinarne. Turystyka kulinarna pozwala na poznanie obyczajów, obrzędów czy tradycji ku-
linarnych oraz umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności przygotowywania specjałów 
związanych z historią danego kraju czy regionu. Motywacją do podróży turystycznych stają 
się aktywności, których można doświadczyć oraz umiejętności, które można osiągnąć pod-
czas podróży. Poznanie ciekawych miejsc i społeczności, zainteresowanie kulturą, sztuką 
i architekturą – to tylko część doznań turysty. Coraz częściej zainteresowanie turysty kie-
rowane jest w stronę interaktywnych aspektów realizowania podróży, poznawania smaków 
i zapachów oraz osiągania wyszukanych doznań kulinarnych.

Turystyka kulinarna w Polsce bazuje na produktach turystycznych, których jakość zależy 
przede wszystkich od uwarunkowań wynikających z naturalnych predyspozycji środowi-
ska przyrodniczego i kulturowego. Bardzo ważnym aspektem jest nadzorowanie inicjatyw 
zmierzających do rozwoju turystyki opartej na dziedzictwie kulinarnym. Turystyka kulinar-
na nie będzie mogła stać się istotnym elementem rozwoju regionu, jeśli jakość świadczo-
nych usług nie będzie kontrolowana, a informacja o nich nie będzie koordynowana z innymi 
usługodawcami oferty turystycznej. 

Mimo bardzo bogatych polskich tradycji kulinarnych oraz doskonałych możliwości or-
ganizacji turystyki kulinarnej, jest ona realizowana jedynie w bardzo wąskim zakresie i spo-
radycznie występuje w ofertach polskich biur podróży. Istnieje pilna potrzeba uświadomie-
nia touroperatorom, restauratorom i twórcom szlaków kulinarnych możliwości związanych 
z turystyką kulinarną. Oferta tego rodzaju turystyki powinna składać się z wielu elementów, 
takich jak: zapoznanie z historią regionu, specyfiką upraw i hodowli, przetwórstwem surow-
ców, warsztaty z nauką przyrządzania potraw oraz degustacją.

Dynamicznie rozwijający się popyt na turystykę kulinarną powinien stanowić przeko-
nujący argument dla restauratorów i wytwórców regionalnych produktów, oraz zachęcić 
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jednostki samorządowe do stwarzania możliwie najlepszych warunków sprzyjających roz-
wojowi turystyki kulinarnej.
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Culinary Trails as a form of Competitiveness Tourist offers

Summary

Poland is considered one of the most attractive culinary European countries. Culinary heritage and 
natural values conducive to the production of traditional and regional products are a public good that 

Zeszyty-naukowe-54_2017.indd   110 2017-07-31   16:00:35



MAŁGORZATA WOŹNIAK, IWONA M. BATYK 111

should be protected, and used for the development of tourism. Polish culinary traditions are the basis 
for the development of culinary trails.

The paper presents the importance of the culinary heritage and its influence on culinary tourism. 
Overview culinary trails belonging to the consortium „Culinary Trails in Poland” and analysis of 
promotional activities in the Warmia and Mazury was made. The article is the result of the analysis of 
literature and documents relating to the assumptions of the consortium and the promotion activities 
planned in the Warmia and Mazury in 2016.

Key words: culinary heritage, culinary trails, tourism, regional products.
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