


„Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o tury-
stykę kulinarną” to projekt zainicjowany przez 
Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej 
obejmujący swym zakresem realizację dwóch 
zagranicznych wyjazdów studyjnych do 
Włoch i do Francji oraz krajową konferencję 
podsumowującą zrealizowaną operację. 

Głównym celem zrealizowanego przedsię-
wzięcia było upowszechnienie wiedzy i wy-
miana doświadczeń w zakresie inicjatyw 
zwiększających konkurencyjność na terenach 
wiejskich wśród uczestników, tj. rolników, 
producentów produktów lokalnych i tradycyj-
nych, przedstawicieli obiektów gastronomicz-
nych/hotelowych oraz firm cateringowych, 
przedstawicieli zagród tematycznych oraz 
obiektów kultury, wśród przedstawicieli go-
spodarstw agroturystycznych, przedstawicieli 
szkół rolniczych/szkół zawodowych branżo-
wych, przedstawicieli organizacji wspierają-
cych przedsiębiorczość na terenach wiejskich 
tj. LGD, przedstawicieli ośrodków doradztwa 
rolniczego oraz organizacji branżowych zrze-
szających producentów produktów lokalnych 
i tradycyjnych, reprezentujących branżę tu-
rystyczną, którym poprzez realizacje ope-
racji stworzono  możliwość uczestniczenia  
w wymianie doświadczeń i „przeniesienia” 
tzw. dobrych praktyk na teren regionu, w któ-

rym prowadzą swoją aktywność gospodarczą 
oraz zawodową.    

 W ramach realizacji projektu nastąpił wzrost 
wiedzy w zakresie inicjatyw zwiększających 
konkurencyjność na terenach wiejskich  
u 150 osób tj. u 25 osób w każdym z wyjazdów 
studyjnych oraz 100 uczestników konferencji,  
a za ich pośrednictwem rozpowszechnienie 
jej na terenie 4 województw tj. lubelskiego, 
lubuskiego, śląskiego oraz mazowieckiego.  
W trakcie wyjazdu odbyły się wizyty 

w obiektach i miejscach np. u producentów, 
przedsiębiorców, a także w obiektach gastro-
nomicznych, gdzie zrealizowano ciekawe 
rozwiązania oraz inne inicjatywy oparte na lo-
kalnych zasobach, które również funkcjonują 
jako szlaki kulinarne w ten sposób promując 
produkty tradycyjne, sprzedaż bezpośrednią, 
zwyczaje i lokalne tradycje, będąc tym samym 
wsparciem dla rozwoju wszelkich form tury-
styki wiejskiej. Udział w projekcie pozwolił na 
poznanie społecznych i pozarolniczych funk-
cji gospodarstw rolnych. Uczestnicy projektu 
mieli możliwość wymiany doświadczeń, które 
w efekcie skutkować mogą zwiększeniem ilo-
ści szlaków kulinarnych w Polsce, co jest istot-
nym źródłem rozwoju przedsiębiorczości na 
terenach wiejskich. 1



Wyjazd studyjny do Włoch

Pierwszym wizytowanym krajem w terminie 
9 -13 sierpnia 2021r. pod kątem rozwoju ob-
szarów wiejskich w oparciu o turystykę kuli-
narną były Włochy. 

Wyjazd studyjny rozpoczął się w obiekcie 
„Kilomerizero”, który należy do ruchu slow 
food promującego sery lokalne regionu 
Lombardii i prowincji Brescia. Gabriella Co-
lombari i Dario Scolar stworzyli wyjątkowe 
miejsce „skrzynię skarbów”, w której można 
degustować zarówno produkty spożywcze, 
jak i winiarskie. W gospodarstwie tym wy-
twarzane produkty rodzą się z miłości do 
ziemi, szacunku do natury, tradycji prze-
kazywanych z ojca na syna. W Kilometer 
Zero można znaleźć lub odkrywać wysokiej 
jakości produkty lokalnych małych firm, 
które na własną rękę byłyby trudne do od-
krycia. Jest to przykład znakomitej inicjaty-
wy turystyki kulinarnej opartej na lokalnych 
produktach. W trakcie spotkania została 
omówiona technologia produkcji oraz wa-
lory serów z wysoko wyselekcjonowanych  
i wykwalifikowanych serowarni. Podczas wi-

zyty odbyła się także degustacja przeróżnych 
rodzajów serów, które pochodziły z Brescii  
i Doliny Padu. Uczestnicy mieli okazję spró-
bować takich serów jak: Bagòss Slow Food 
Presidium, Robiola Montagna , Tremosine 
Tartuffo, Gorgonzola Castelli Capra (ser 
kozi). Ponadto w trakcie wizyty odbyło się 
spotkanie z przedstawicielem winnicy Tanu-
ta La Vigna – jest to gospodarstwo, które łą-
czy najlepsze tradycje z dawnych lat z nowo-
czesnymi technologiami. Gospodarstwo od 
1870 roku rozwijało 4 pokolenia winiarzy, 

przez lata rozwijające winiarską produkcję. 
Właściciele ulepszali uprawę i technologię 
według indywidualnych potrzeb powięk-
szając nieustannie swą wiedzę na temat 
winorośli, a tym samym swój potencjał, co 
pozwoliło im kultywować konwencjonalnie 
zintegrowaną uprawę winorośli mającą na 
celu poszanowanie naturalnej równowagi  
i bioróżnorodności. Wina, które produkują, 
w pełni wyrażają cechy terytorium ujawnia-
jąc to, co jest w nich najlepsze – ich wyjąt-
kowość, oryginalność, najpełniejszy wyraz 

Capriano del Colle DOC. 

W trakcie wizyty do każdego sera zostało 
odpowiednio dobrane wino z winnicy Tenu 
La Vigna i przedstawione podstawowe infor-
macje sommalierskie. 

Następnie grupa udała się do gospodarstwa 
Limonaia La Malora opartego na wielo-
pokoleniowej tradycji. Kupno domu obok 
cytrynowego ogrodu było wyborem podyk-
towanym miłością do tej ziemi i jej wyjąt-

2 3



kowości. Odrodzenie ogrodu cytrynowego 
było złożonym zadaniem, głównie dlatego, 
że dokładnie naśladowano tradycję począw-
szy od odbudowy murów i kamiennych fila-
rów, poprzez dobór odpowiedniego drewna 
na słupy, okna i deski, aż po renowację ka-
nałów do nawadniania. A potem oczywiście 
pielęgnacja cytryn, ich przycinanie i nawo-
żenie, gdzie wszystko odbywa się natural-
nymi sposobami, tak jak robili to ogrodni-
cy setki lat temu. Gospodarstwo mieści się 
wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Garda, 
które oferuje odwiedzającym piękne i niepo-
wtarzalne struktury architektoniczne: staro-
żytne ogrody cytrynowe. Zalicza się do nich 
również La Malora, której nazwa pochodzi 
od pobliskiego strumienia. Położony na ła-
godnie opadającym wzgórzu, osłonięty nie-
wielką doliną i znajdujący się blisko brzegu 
jeziora ogród od pięciu wieków produkuje 
cytryny w doskonałych warunkach klima-

tycznych. Rośliny, niektóre ponad stuletnie, 
należą do rodzimych odmian i produkują 
owoce o cienkiej i bardzo pachnącej skórce 
– i to właśnie z nich tworzone są najwyż-
szej jakości produkty. Uczestnicy wyjazdu 
poznali historię, technologię uprawy oraz 
sposoby wykorzystania owoców podczas 
spotkania właścicielami, którzy przedsta-
wili wiele ciekawych informacji o lokalnej 
produkcji. Gospodarstwo oferuje również 
zajęcia rekreacyjne i naukowe skierowane 
do szkół, podczas których uczniowie mogą 
bezpośrednio prowadzić doświadczenia lub 
mogą być zaangażowani w chwile refleksji  
i słuchania poprzez czytanie bajek – to 
oferta skierowana do najmłodszych. Takie 
wizyty można organizować o każdej porze 
roku, niezależnie od panujących warunków 
atmosferycznych. W okresie zimowym tj. od 
listopada do marca ogród cytrynowy staje 
się szklarnią, która jest osłonięta drewniany-
mi deskami i oknami, które chronią rośliny 
przed zimnem. To bez wątpienia dobry czas 
na wizytę, a limonaia w pełni pokazuje swój 
potencjał. Na zakończenie wizyty w tym 
urokliwym miejscu została przygotowana 
degustacja lokalnych produktów z cytryn, 
w tym lemoniady, limoncello (włoski likier 
cytrynowy) oraz słodkich przetworów. Był 
to wspaniały przykład inicjatywy turysty-
ki kulinarnej opartej na wielopokoleniowej 
tradycji i produktach wysokiej jakości. 

W trakcie wizyty uzyskano wyczerpują-
ce informacje nt. oferty gospodarstwa oraz 
podniesienie wiedzy nt. obsługi klientów, jak 
również promocji. 

Kolejny dzień wizyty studyjnej uczestnicy 
rozpoczęli od spotkania w rzemieślniczej 
piekarni Perino Vesco w Turynie. Idea po-
wstania piekarni zrodziła się przede wszyst-
kim z pasji właściciela Pana Andrei Perino, 
który w młodym wieku rozpoczął naukę  
w historycznej rodzinnej firmie. Andrei 

Perino pogłębiał swoją wiedzę biorąc udział  
w licznych kursach pieczenia i pogłębionych 
kursach w Richemont Club Italia i Interna-
tional Association Les Ambassadeur du Pain. 
Od zawsze jego największym marzeniem był 
sklep, w którym mógłby wykonywać jedną 
z najstarszych sztuk i robić po swojemu. 
I tak oto w 2007 roku wraz z żoną Chiarą 
otworzyli piekarnię Perino Vesco; warsztat 
piekarniczy – biały dom sztuki, który każ-
dego dnia towarzyszy Turynowi zapachem 
chleba. Podstawowe i pierwszorzędne zna-
czenie dla nich ma wykorzystywanie natu-
ralnych surowców, ponowne odkrycie zbóż 
i eksperymentowanie z technikami wypieku 
chleba. Obok piekarni funkcjonuje również 
sklep oraz kafeteria w której goście/klienci 
mogą skosztować produktów przygotowy-
wanych na miejscu lub napić się aperitif-u. 
Podczas wizyty uczestnicy mogli równocze-
śnie zapoznać się z poszczególnymi etapami 
przygotowania tradycyjnego piemonckiego 
grissinii (pochodzących z Turynu paluszków 
chlebowych, które uwielbia każdy miłośnik 
kuchni włoskiej) – począwszy od przygoto-
wania ciasta po sam wypiek w piecu. 

Następnie udano się do historycznej ka-
wiarni Pepino, który działa od 1884 roku.  
W 1939 roku firma wymyśla i patentuje 
słynne „Pinguino” – pierwsze na świecie 

lody na patyku oblane czekoladą (patent nr 
58033) i są produkowane w pięciu smakach. 
Po upływnie pięciu pokoleń niezmiennie na 
czele firmy stoi rodzina Cavagnino reprezen-
towana do dzisiaj przez Edoardo Cavagnino 
– prawnuka Giuseppe Cavagnino. W trakcie 
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spotkanie uczestnicy mieli możliwość zapo-
znać się z tradycją przygotowanej degusta-
cji  Bicerin – tradycyjnego ciepłego napoju 
pochodzącego z Turynu, składającego się  
z kawy espresso, czekolady i śmietanki, po-
dawanego w małym okrągłym kieliszku. 
Receptura Bicerin wywodzi się z XVIII-
-wiecznego napoju Bavareisa, składającego 
się z kawy, czekolady i śmietanki słodzonej 
syropem i podawanego w dużych okrągłych 
kieliszkach; którego składniki nadawane 
są warstwowo – począwszy od espresso 
na dnie, kończąc na śmietance na wierz-
chu, jednak mają pozostać niewymieszane.  
W 1852 r. Bicerin został doceniony przez 
Aleksandra Dumasa, a w 2001 roku uznany 
za produkt tradycyjny regionu Piemont.

Kolejnym punktem programu wizyty studyj-
nej było odwiedzenie gospodarstwa Tenuta 
Colombara, którego właścicielem od 1935 
roku został Cesare Rondolino.  Na ziemiach 
Torrone Della Colombara ryż był uprawia-
ny już pod koniec XV wieku, kiedy w ogó-
le rozpoczęto uprawę ryżu w północnych 
Włoszech. W 2002 r. rodzina Rondolino 

zbudowała nowy młyn do ryżu, w którym 
zastosowane zostały zarówno tradycyjne jak 
i innowacyjne technologie, aby zmaksymali-
zować jakość przetwarzanego ryżu. 

W następnych latach na pamiątkę wielo-
wiekowej tradycji powstało muzeum pola 
ryżowego  stopniowo zajmując ponownie 
tereny dawnego folwarku: warsztaty kowala, 
stolarza, rymarza, szwaczki, domy, szkołę, 
internat. Wszystko zostało tak zachowane, 
aby kolejne pokolenia oraz goście przyby-
wający z zewnątrz mogli zapoznać się z hi-
storią uprawy ryżu w tym regionie Włoch. 
Podczas spotkania uczestnicy mieli możli-
wość obserwacji obecnej technologii uprawy 
z wykorzystaniem parku maszynowego oraz 
wizytowali pole ryżowe. 

Następnego dnia grupa udała się do gospo-
darstwa Andar per Tartufi. Głównym celem 
wizyty było poszukiwanie trufli. Aby go 
zrealizować uczestnicy wraz z przewodni-
kiem oraz dwoma psami terenowymi (Willy  
i Mia) udali się do lasu. Na zakończenie po-
szukiwań uczestnicy mieli możliwość degu-

stacji typowych produktów truflowych, któ-
rym towarzyszył kieliszek lokalnego wina 
Barbera. 

W menu degustacyjnym znalazły się takie 
smakołyki jak: crostini z masłem z czarnej 
trufli i kremem z białej trufli, salami rze-
mieślnicze i paluszki „Rubatà” d’Alba – tra-
dycyjny świeży ser o delikatnym smaku  
z pokrojoną lub startą czarną truflą, Pie-
monte Toma z truflą miód i miody lokalnej 
produkcji, woda i wino z Roero.
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Kolejnym punktem wizyty we Włoszech było 
odwiedzenie przedsiębiorstwa rodzinnego 
Tonda Gentile Prelibata z historią sięgającą 
1943 roku, które specjalizuje się w uprawie 
orzecha laskowego. Orzech  laskowy Tonda 
Gentile z Langhe jest najlepszy na świecie. 
Zostało to ustanowione przez międzynaro-
dową komisję ekspertów, która zapoznała się  
z orzechami laskowymi wszystkich świato-
wych producentów. Uczestnicy wzięli udział 
w prezentacji upraw oraz przedstawieniu 
różnych faz i etapów uprawy oraz produkcji 
orzechów laskowych IGP. Prezentacja była 
uzupełniona degustacją samych orzeszków, 
kremów orzechowych oraz różnych wypie-
ków i innych produktów opartych na trady-
cyjnych recepturach. 

Na koniec wyjazdu studyjnego uczestnicy 
odwiedzili winnicę Rivetti Massimo. Firma 
Massimo Rivetti ze swoimi 25 hektarami 
winnic, w całości uprawianych w systemie 
ekologicznym zaprezentowała gamę tra-
dycyjnych i międzynarodowych winorośli. 
Rocznie produkowanych jest w winnicy 
około 100  000 butelek, głównie podzielo-
nych między Barbaresco i Barbera d’Alba. 

Podczas spotkania  z właścicielami grupa 
miała możliwość odwiedzić winnicę gdzie 
mogli zapoznać się z technologią produk-
cji wina w beczkach oraz zbiornikach. Na 
zakończenie wizyty została przygotowana 
degustacja pięciu win oraz lokalnych pro-
duktów. Spotkanie było okazją do wymiany 
doświadczeń, zapoznania się z ofertą i cieka-
wą propozycją na rozwój przedsiębiorczości 
na terenach wiejskich opartej na lokalnych 
zasobach. 

Wyjazd studyjny do Francji

Kolejnym zrealizowanym wyjazdem stu-
dyjnym był wyjazd pn. „ Rozwój obszarów 
wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną 
we Francji”, który odbywał się w terminie od 
27 września do 1 października 2021r. 

Pierwszym punktem wizyty studyjnej  było 
spotkanie uczestników wyjazdu w winnicy 
na szlaku Beaujolais w Juliénas. Początki 
winnicy datuje się na wiek XII – jej część 
północna została przebudowana pod koniec 
XVI wieku. Autentyczne sklepienie piwnic, 
wykonane z miejscowego kamienia  - po-
chodzi  z 1744r. W 1907r. pradziadek Thier-
ry’ego, Claude Condemine, nabył i odrestau-
rował zamek, a następnie ulepszył winnicę. 

Cała posiadłość liczy obecnie 40 hektarów – 
w Juliénas, Fleurie i Moulin-à-Vent - two-
rząc największą winnicę w apelacji Juliénas.
Winnica dzięki swej wielowiekowej tra-
dycji  jest źródłem  wielu  historii. Tworzy 
się tam wiele rodzajów win na poziomie 
krajowym i międzynarodowym. Wartość  
i autentyczność produktów  oraz gościnność 
gospodarzy jest tym, co przyciąga w to miej-
sce wszelkich miłośników win. Winnica jest 
prowadzona zgodnie z podejściem do zrów-
noważonego rolnictwa i otrzymała certyfikat 
środowiskowy Terra Vitis. 

W trakcie spotkania uczestnicy wizyty mieli 
okazję zapoznać się z historią i technologią 
produkcji win, w tym również ze sposobem 
ich przechowywania. Uczestnicy mieli oka-
zję przyjrzeć się tradycyjnemu sposobowi 
produkcji, który powoduje, że jakość win 
oferowanych w winnicy jest niepowtarzal-
na. Ponadto Château de Juliénas jest jednym  
z filarów turystyki winiarskiej w regionie Be-
aujolais. 

Posiadłość otwarła się dla zwiedzających  
w 2006 roku. Od tego czasu celem właścicie-
li jest oferowanie niezapomnianych wrażeń 
dla odwiedzających. Dzięki serdeczności 
właścicieli przebywający na terenie winnic 
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ludzie mogą przyglądać się niecodziennym 
działaniom, odkryć ciekawostki dotyczące 
uprawy i produkcji oraz odczuć pasję, którą 
dzielą się z nimi właściciele. Na zakończenie 
wizyty odbyła się degustacja win produko-
wanych w winnicy. 

Następnie grupa udała się do gospodarstwa 
Ferme L`Espoir gdzie współwłaściciel - Pan 
Dominique Despras przedstawił uczestni-
kom historię gospodarstwa oraz ofertę pro-
dukcyjną pod kątem lokalnych produktów. 
Rozwój gospodarstwa trwa od kilku poko-
leń, a zapoczątkował go ojciec Dominique 
Despras , który sprzedawał mleko od kilku 
krów i kóz. W tym czasie rolnik pracował 
także w innym sektorze działalności, bardzo 
obiecującym w dolinie Azergi tj. w przemy-
śle drzewnym.  Od 1996 roku Dominique 
prowadzi gospodarstwo z bratem, zajmuje 
się jego rozwojem i nieustanną poprawą ja-
kości produkowanego mleka. Wraz z upły-
wem czasu i inwestycjami - właściciel roz-
wijał wraz z nowym partnerem biznesowym 
serowarnię oraz produkcję ekologiczną. Za-
kład  został  otwarty ostatecznie 
w 2010 roku. Podczas wizyty w gospo-
darstwie uczestnicy mieli okazję poznać 
poszczególne etapy produkcji serów w za-
leżności od rodzajów sera. Zwieńczeniem 

wizyty była degustacja serów oraz poznanie 
oferty sprzedaży bezpośredniej prowadzonej  
w sklepiku wraz z ofertą okolicznych produ-
centów. Wizyta ta była doskonałym przykła-
dem inicjatywy turystyki kulinarnej, opartej 
na wielopokoleniowej tradycji i produktach 
wysokiej jakości. W trakcie wizyty uzyskano 
wiele wyczerpujących informacji nt. oferty 
gospodarstwa w tym produktów będących 
podstawą oferty kulinarnej. 

Kolejny dzień wizyty rozpoczęto od wizyty 
na lokalnym targu w Villafranche sur Sa-
one. Targowisko (hala targowa) prowadzone 
przez ratusz miejski jest przygotowane  wraz 
z infrastrukturą  do pełnienia roli miejsca 
spotkań producentów z konsumentami. 
Producenci skupieni wokół miasta regulują 
symboliczne opłaty związane z korzysta-

niem z miejsc sprzedaży - to jeden z instru-
mentów wsparcia lokalnych przetwórców. 
Na targowisku można spotkać producentów  
różnych produktów w tym owoców, warzyw, 

nabiału, ryb, mięsa itp. Największa sprzedaż 
odbywa się w weekendy, w dni powszednie 
często można spotkać mieszkańców którzy 
dokonują zamówień z odbiorem w sobotę.

Kolejnym punktem wyjazdu były warsz-
taty kulinarne, które odbyły się w lokalnej 
restauracji. Całość spotkania odbywała się 
pod okiem profesjonalnego szefa kuchni.  
Uczestnicy zostali podzieleni na pięć grup, 
a każda z nich miała przygotowane produk-
ty wraz z wyposażeniem kuchennym oraz 
przepisami na potrawę przygotowywaną  
w tym regionie. Każda grupa własnoręcz-
nie przygotowywała każdy etap potrawy, 
równocześnie mając możliwość konsultacji 
z szefem kuchni. Przygotowano danie ryb-
ne wraz z dodatkami, które zostało wysoko 
ocenione przez profesjonalnego kucharza.  
Jest to przykład świetnej inicjatywy turystyki 
kulinarnej opartej na lokalnych produktach.  
Po warsztatach udano się do kolejnego miej-
sca wizyty studyjnej tj. browaru w Villefran-
che sur Saone. Browar Terre de Bières roz-
począł swoją działalność w maju 2008 roku 
– a narodził się z pasji Florenta Langloya do 
piwa. Wszystkie rodzaje piwa są tworzone są 
tam z pasją, łączą w sobie zarówno tradycję, 
jak i innowacyjne pomysły, dzięki czemu jest 
w nich zawarty słodowy charakter z nutą go-
ryczki. 
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W trakcie wizyty przedstawiciel browaru 
przedstawił uczestnikom wszystkie nie-
zbędne surowce potrzebne  do produkcji 
piwa począwszy od wody, słodu, chmielu 
czy drożdży. Następnie udano się do miejsca 
produkcyjnego, gdzie omówiono poszcze-
gólne etapy produkcji, rodzaje zbiorników. 
Była to doskonała okazja do zadawania py-
tań dotyczących całego procesu tworzenia 
piwa, ale i dotyczące proponowanej oferty 
na szlaku kulinarnym. Wizytowane miej-
sce zostało profesjonalnie przygotowane na 
podwalinach poprzemysłowych budynków, 
wykorzystując ich potencjał, równocześnie 
dbając o nowoczesne przygotowanie sali 
degustacyjnej oraz sklepu z lokalnymi pro-
duktami.  Czynnikiem dodającym wartości 
każdemu wizytowanemu miejscu - było pro-
wadzenie lokalnych sklepików, które oprócz 
produktów danego producenta oferowały 
produkty okolicznych producentów współ-
pracujących ze sobą na szlaku. Na zakończe-
nie  wizyty przygotowano degustację pro-
duktów oferowanych przez browar.

Kolejny dzień wizyty rozpoczęto od  spo-
tkania  w olejarni Beaujolaise. To miejsce  
z tradycją, a jego historia rozpoczyna się od 
1981 roku kiedy Nedda i Dario Montegotero 

kupili stary sklep z narzędziami. Na zapleczu 
odkrywają olejarnię z XIX wieku. W wieku 
osiemnastu lat, po ukończeniu technikum 
rolniczego syn właścicieli postanowił ożywić 
ten warsztat – z tego też powodu kształci się 
w kierunku wytwarzania oleju. W styczniu 
1982 olejarnia rozpoczyna lokalną działal-
ność sezonową, polegającą głównie na pracy 
kontraktowej; mieszkańcy Beaujolais przy-
noszą orzechy do młyna i wychodzą z oliwą. 
W październiku 1987 roku właściciele ole-
jarni działają już na tyle prężnie, że nawią-
zują współpracę z  pierwszymi francuskimi 
szefami kuchni. Tłocznia zdobywa klientów 
we Francji, ale również poza je granicami np. 
w Niemczech. W trakcie produkcji zacho-
wywana jest metoda przodków tj.: owoc = 
olej. Olejarnia Beaujolaise produkuje całko-
wicie naturalne oleje z pierwszego tłoczenia, 
każdy wykonany w 100% z jednego owocu. 
Bez mieszania, bez dodatków, bez konser-
wantów, bez chemii. Olejarnia stosuje rygo-
rystyczny dobór surowców: suszone owoce 
czy nasiona oleiste. Proces produkcyjny 
rozpoczyna się od szlifowania tj. szlifowania 
mechanicznego przy użyciu tarczy szlifier-
skiej do kamienia lub kruszarki, gotowania  
tj. miękkie i delikatne gotowanie, aby wydo-
być smak owoców,  ekstrakcji tj. odciąg me-

chaniczny za pomocą prasy hydraulicznej 
(wolny nacisk 3 do 5 godzin),  dekantacja tj. 
osiadanie naturalne 3 do 4 dni, filtrowanie tj. 
filtracja przez bibułę przed butelkowaniem 
i etykietowaniem. Pod koniec wydobycia 
oleju makuchy, do tej pory zarezerwowane 
głównie do karmienia bydła lub używane 
jako przynęta do połowów, zostały wyko-
rzystane również do innych celów. Zmielo-
ne pod kamiennym kamieniem szlifierskim, 
a następnie przesiane, te odolejone proszki 
oferują wiele zastosowań. W gotowaniu, 
jako składnik do przygotowania makaro-
nów, bułki tartej, do skórek wokół mięs lub 
jako przyprawa. W wędlinach, jako spoiwo, 
w piekarni, na specjalne pieczywo. W pie-
czeniu, wśród wielu możliwych zastosowań, 
przepisy na makaroniki owocowe w 100% 
zostały opracowane specjalnie z proszku  
z orzechów laskowych, pistacji, orzechów 
pekan, orzechów włoskich, a nawet orzesz-
ków piniowych. 

Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia 
tłoczni, degustacji olejów i lokalnych pro-
duktów, które w profesjonalnym sklepie były 
również oferowane w sprzedaży. Wizytują-
cy mieli możliwość zadawania rozlicznych 
pytań, w tym również o kanały sprzedaży,  
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a także korzyści z uczestniczenia firmy w sie-
ciowym produkcie turystyczno-kulinarnym.   
Następnie udano się do producenta miodu, 
którego produkty można było nabyć rów-
nież u okolicznych producentów na szlaku 
kulinarnym. Produkcja jest prowadzona 
bezpośrednio przy sklepiku firmowym gdzie 
można nabyć produkty, wyposażenie do uli 
czy też inne produkty na bazie miodu czy też 
wosku pszczelego. Podczas wizyty można 
było uzyskać informacje o warunkach pro-
dukcji miodu we Francji oraz zapoznać się 
z ofertą producenta. Ponadto w czasie dys-
kusji była możliwość wymiany doświadczeń  
i porównania problemów, z którymi boryka-

ją się pszczelarze w Polsce i we Francji. To 
kolejna okazja do poznania różnego asorty-
mentu produktowego na szlaku kulinarnym  
w regionie Beaujolais.    

Po wizycie udano się na kolejne spotkanie 
do winnicy Beaujolais, która również może 
poszczycić się długą wielopokoleniową hi-
storią.  Winnicę tworzą plantatorzy winoro-
śli, gdzie tradycyjny wyrób wina przechodzi 
z ojca na syna od sześciu pokoleń. Zbiory 
są zbierane ręcznie, aby uzyskać wyjątkowy 
aromat, odzwierciedlający charakter całej 
winnicy.  Od 2017 winnica koncentruje się 
na turystyce winnej i przenosi swoje piwnice 

do dawnego Maison des Vignerons w Chiro-
ubles, aby móc w nim gościć zarówno osoby 
indywidualne, jak i grupy. 

Podczas wizyty uczestnicy zapoznali się  
z technologią produkcji wina oraz mieli 
możliwość degustacji najbardziej charakte-
rystycznych win dla tej winnicy.

W ostatnim dniu wizyty studyjnej uczestni-
cy udali się na spotkanie do Izby Turystyki 
regionu Beaujolais, gdzie mieli możliwość 
zapoznania się z ofertą promocji regionu 
w tym szlaku kulinarnego. Przedstawicie-
le Izby Turystyki opowiedzieli o pomyśle  
i platformie szlaku kulinarnego jako jednego 
z najważniejszych produktów turystycznych 
wpływających  na rozwój regionu w tym 
zwiększenie ilości osób przyjeżdżających do 
obiektów które znajdują się na szlaku. Plat-
forma internetowa szlaku pozwala  na szyb-
kie i sprawne wyszukanie obiektu pod kątem 
zainteresowania indywidualnego turysty czy 
grupy np. winnicy, gospodarstwa rolnego, 
producenta sera itp. Równocześnie prowa-
dzony punkt informacji turystycznej po-
zwala stacjonarnie na zapoznanie się z ma-
teriałami informacyjnymi o regionie w  tym 
mapy i opisy ciekawych miejsc w regionie. 
   
Uczestnictwo w obydwu wyjazdach studyj-
nych może być inspiracją do podejmowania 

działań i wspólnych inicjatyw ukierunkowa-
nych na kreowanie nowych marek produk-
tów regionalnych oraz lokalnych. Pozwoli 
to na rozwój obszarów wiejskich oparty na 
strategicznym myśleniu o zrównoważonym 
rozwoju kraju, spójności terytorialnej i opty-
malnym wykorzystaniu zasobów polskiej 
wsi. Pozwoli  również na identyfikację, ana-
lizę, rozpowszechnianie informacji i wiedzy 
w tym zakresie wśród wszystkich zaintereso-
wanych uczestników na poziomie lokalnym 
i regionalnym.  

Efektem długofalowym uczestnictwa w wy-
jazdach studyjnych będzie przekazywanie 
wiedzy o potencjale promocyjnym produk-
tów tradycyjnych i regionalnych występu-
jących na terenie Francji i Włoch, w tym 
możliwości wykorzystania idei szlaków kuli-
narnych w promocji regionu i tworzeniu no-
wych miejsc pracy lub źródeł dodatkowego 
dochodu. 

Konferencja
 
Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej 
wspólnie z partnerami projektu tj.  Polską 
Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego 
w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina La-
sów i Jezior – Lokalna Grupa Działania oraz 
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania 
„Puszcza Kozienicka” zakończyła realizację 
operacji pn. „Rozwój obszarów wiejskich w 
oparciu o turystykę kulinarną” w ramach 
której w dniach 05-06.10.2021 r. odbyła się 
konferencja pn. „Turystyka kulinarna – in-
strumentem wsparcia lokalnej gospodarki” 
w hotelu koło Bełchatowa. 

W konferencji wzięło udział 100 uczestni-
ków – po 25 osób z terenu województwa lu-
belskiego, lubuskiego, mazowieckiego oraz 
śląskiego.
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Poprzez realizacje konferencji został zre-
alizowany zarówno główny cel tej operacji 
tj. upowszechnienie wiedzy i wymiana do-
świadczeń w zakresie inicjatyw zwiększa-
jących konkurencyjność na terenach wiej-
skich, jak i szczegółowe, tj. :

- zwiększenie udziału zainteresowanych 
stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz roz-
woju obszarów wiejskich
- ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy 
podmiotami uczestniczącymi w rozwoju 
obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpo-
wszechnianie rezultatów działań na rzecz 
tego rozwoju. 

Dwudniowa konferencja uwzględniała za-
równo część wykładową jak i warsztatową, 
aby poprzez upowszechnienie wiedzy i wy-
mianę doświadczeń w zakresie inicjatyw 
zwiększających konkurencyjność na tere-
nach wiejskich opartych na bogactwie ku-
linarnym móc rozwijać obszary objęte pro-
jektem. 

Program konferencji realizował następujące 
zagadnienia:

- Jak wykorzystać kulinaria do rozwoju go-
spodarki lokalnej, oferty turystycznej i bu-
dowy marki regionu ?
- Atrakcyjność produktu gastronomicznego 
w turystyce;
- Polska turystyka kulinarna czyli najcie-
kawsze propozycje i produkty turystyczne  
z Polski;
- Dziedzictwo kulinarne na przykładzie 
Włoch;
- Kulinarna podróż do Francji;
- Marketing doświadczeń kulinarnych  
w agroturystykach i małych pensjonatach;
-  Panel dyskusyjny : Wyzwania rozwojowe 
polskich szlaków kulinarnych i regionalnych 
marek turystycznych w zakresie kulinariów 
na przykładzie rozwiązań zastosowanych  

w Unii Europejskiej (Francja, Włochy);
- Warsztaty : Jak zbudować ofertę turystyki 
kulinarnej od podstaw, żeby trafić w obecne  
i przyszłe gusta polskiego turysty kulinarnego ? 

Uczestnicy brali aktywny udział i podejmo-
wali dyskusję w zakresie prowadzonych pre-
lekcji.

Bezpośrednim efektem konferencji jest 
podniesienie aktualnej wiedzy na temat 
turystyki kulinarnej, która wpływa na kon-
kurencyjność obszarów wiejskich i wspiera 
rozwój lokalnej gospodarki, wymianę do-
świadczeń na temat funkcjonowania ini-
cjatyw zwiększających konkurencyjność na 
obszarach wiejskich oraz poniesienie wiedzy 
i praktycznych umiejętności w zakresie no-
wych kierunków działalności pozarolniczej 
na przykładzie produktów turystycznych 
oraz lokalnych zasobów  - co przełoży się 
na współpracę na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym docelowo może sprzyjać 
tworzeniu inicjatyw opartych na lokalnych 
zasobach. 

Każdy z uczestników był źródłem nieocenio-
nej wiedzy i umiejętności, który w połączeniu 
z celem projektu i wyborem formy realizacji, 
dał możliwość dalszego rozwoju i wspar-
cia podobnych inicjatyw na terenie kraju,  
a w szczególności na terenie objętym projek-
tem tj. na terenie województwa lubelskiego, 
mazowieckiego, lubuskiego i śląskiego.




