


DZISIEJSZY NUMER NASZEGODZISIEJSZY NUMER NASZEGO
MAGAZYNU W CAŁOŚCI BĘDZIEMAGAZYNU W CAŁOŚCI BĘDZIE

POŚWIĘCONY TURYSTYCEPOŚWIĘCONY TURYSTYCE
KULINARNEJ.KULINARNEJ.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy FOOD SHOW oraz
poznania szlaków kulinarnych w Polsce.

TURYSTYKA KULINARNA JAKO SPOSÓB NA
ODKRYWANIE SMAKÓW MIEJSC 



Food SHOW to  największe święto żywności i kulinariów w
nowatorskiej formule , które odbywało się w dniach  16 - 18 marca

w 

 Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.  Były to 
trzy dni wystaw, prezentacji produktów żywnościowych, degustacji,

pokazów gotowania, warsztatów kulinarnych, debat i dyskusji o
branży spożywczej i gastronomicznej. 

FoodShow w Katowicach 2017 był  okazją do udziału w
warsztatach mistrzów kuchni, biznesu spożywczego i branży

HoReCa (określenie sektora hotelarskiego i gastronomicznego, z
ang. Hotel, Restaurant, Catering lub Café) oraz miłośników

gotowania i dobrego jedzenia. Pierwsze dwa dni targów Food
Show (czwartek i piątek, czyli 16 i 17 marca) były  dedykowane
profesjonalistom, zaś na sobotę (18 marca) zaplanowano dzień
otwarty dla mieszkańców regionu. Targi były  organizowane w
województwie śląskim po raz pierwszy, a w tak nowatorskiej

formule - po raz pierwszy w Polsce. Organizatorem było  Polskie
Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. 

Eksperci opowiadali  o trendach na rynku żywności i
perspektywach rozwoju przetwórstwa i handlu. Drugi dzień dyskusji
poświęcony był gastronomii. Poruszone zostały m.in. takie tematy

jak: polska gastronomia wobec wyzwań ekonomicznych i
prawnych, zarządzanie w biznesie restauracyjnym, design w

lokalach, nowoczesne technologie w branży HoReCa.
Drugi dzień targów zakończył Mega Wieczór Kulinarny - wielbiciele

dobrego jedzenia, pasjonaci sztuki kulinarnej oraz wszyscy
zainteresowani kulinariami spędzili  apetyczny wieczór w gronie
znanych kucharzy: Jakuba Budnika, Marcina Czubaka i Adriana

Feliksa. Kucharze zaprezentują swoje popisowe dania, a imprezę
poprowadzi znany z kulinarnych programów w TVN i stacji

Kuchnia+ Andrzej Polan. 







Na co pozwala turystyka kulinarna Na co pozwala turystyka kulinarna 

Poznawanie Świata wszystkimi zmysłami: 

• Wzrok • Wzrok 

• Zapach• Zapach

 • Dotyk  • Dotyk 

• Smak• Smak

• Słuch• Słuch





Gęsinowy Szlak Kulinarny
Kujawsko-Pomorski Gęsinowy Szlak Kulinarny- turystyczny szlak kulturowy,

budowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jedyny w
Polsce szlak poświęcony mięsu gęsi (gęsinie).

Obszar województwa kujawsko-pomorskiego jest jednym z najważniejszych
w Polsce terenów hodowli gęsi, m.in. cenionej przez smakoszy białej gęsi

kołudzkiej.

Na szlaku znajdują się restauracje,hotele i minibrowary w następujących
miejscowościach: Bydgoszcz, Bysław, Chełmno, Ostromecko, Pawłówek, Śl

esin, Świecie, Toruń i Włocławek .

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82oc%C5%82awek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiecie
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alesin
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alesin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paw%C5%82%C3%B3wek_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostromecko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Che%C5%82mno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bys%C5%82aw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Browar_restauracyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Restauracja_(lokal_gastronomiczny)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C4%99%C5%9B_bia%C5%82a_ko%C5%82udzka&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C4%99%C5%9B_bia%C5%82a_ko%C5%82udzka&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%99%C5%9B_domowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_turystyczny


Szlak Karpia
Turystyczny szlak kulinarny przebiegający przez teren sześciu polskich

województw. 

Na trasie znajdują się m.in. gospodarstwa rybackie, łowiska wędkarskie,
gospodarstwa agroturystyczne, hotele i lokale gastronomiczne oferujące dania z

karpia. Szlak prowadzi przez następujące
województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, dolnośląskie i 

lubuskie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubuskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Agroturystyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99dkarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81owisko_(rybo%C5%82%C3%B3wstwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_kulinarna


Lubuski Szlak Wina i Miodu
Szlak turystyczny łączący obiekty związane z produkcją wina i miodu położone

na terenie
województw: lubuskiego, dolnośląskiego (Jakubów), wielkopolskiego (Grodzisk

Wielkopolski), zachodniopomorskiego (Dargomyśl) oraz
w Niemczech (Schenkendöbern w Brandenburgii). Inicjatorem jego powstania

oraz zarządcą jest Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie z siedzibą
w Zielonej Górze. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zielona_G%C3%B3ra
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zielonog%C3%B3rskie_Stowarzyszenie_Winiarskie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brandenburgia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Schenkend%C3%B6bern
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dargomy%C5%9Bl_(powiat_my%C5%9Bliborski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_zachodniopomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grodzisk_Wielkopolski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grodzisk_Wielkopolski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub%C3%B3w_(powiat_polkowicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubuskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wino


Opolski Bifyj
Turystyczny szlak kulinarny na terenie województwa opolskiego.  W

projekcie uczestniczą restauracje i hotele oferujące tradycyjne dania,
zwłaszcza wpisane na polską listę produktów tradycyjnych. Nazwa
pochodzi od kredensu, komody – w języku śląskim był to bifyj, mebel

znajdujący się w prawie każdej kuchni na Śląsku 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Etnolekt_%C5%9Bl%C4%85ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komoda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kredens
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_produkt%C3%B3w_tradycyjnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_kulinarna


Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki
Szlak przebiegający przez obszar województwa podkarpackiego (produkt

turystyczny), utworzony w 2013 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Podkarpacia „Pro Carpathia”. Celem szlaku jest promocja

obiektów przygotowujących dania i potrawy z elementami
charakterystycznymi dla kuchni grup etnograficznych, m.in. łemkowsko-

bojkowskiej, pogórzańskiej, lasowiackiej oraz grup
etnicznych: żydowskiej, ukraińskiej, niemieckiej, austriackiej, węgierskiej i 

tatarskiej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tatarzy
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99grzy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Austriacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy_(nar%C3%B3d)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukrai%C5%84cy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_etniczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_etniczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lasowiacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rzanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bojkowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81emkowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_etnograficzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Produkt_turystyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Produkt_turystyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie


Szlak Podkarpackiego Jadła i Wina
Turystyczny szlak kulinarny przebiegający przez teren województwa

podkarpackiego. Na szlaku znajdują się restauracje,
hotele, winnice i gospodarstwa agroturystyczne, oferujące produkty

miejscowej kuchni. Oprócz tego szlak promuje festiwale i jarmarki oraz
lokalne zabytki i walory przyrodnicze Podkarpacia, Roztocza i Beskidu

Niskieg 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Niski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Niski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roztocze_(kraina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jarmark
https://pl.wikipedia.org/wiki/Festiwal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Agroturystyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Winnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_kulinarna


Pomorski Szlak Kulinarny
Turystyczny szlak kulinarny na terenie województwa pomorskiego. Szlak

obejmuje restauracje serwujące dania w filozofii slow food. Sezonowo
organizowane są różnego rodzaju spotkania i festiwale, m.in. Noc

Restauracji, Sopot od kuchni (Slow Food Festival),
Święto Szparagów, Chmielaton,

Festiwal Żurawiny, Truskawkobranie, Pomorska Gęsina na Świętego
Marcina czy Festiwal Pomuchla.

Slow Food - organizacja i jednocześnie ruch społeczny skupiający osoby

zainteresowane ochroną tradycyjnej kuchni różnych regionów świata i

związanych z tym upraw rolnych i nasion, zwierząt hodowlanych i metod
prowadzenia gospodarstw, charakterystycznych dla tych regionów. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarstwo_domowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierz%C4%99ta_hodowlane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nasiono
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_kulinarna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_spo%C5%82eczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dorsz_atlantycki
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBurawina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szparag
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sopot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Slow_Food
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_pomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_kulinarna


Sandomierski Szlak Winiarski
Turystyczny szlak kulinarny (enologiczny) przebiegający przez teren  Ziemi

sandomierskiej. 60-kilometrowa trasa prowadzi do gospodarstw enologicznych,
na plantacje winorośli i do zakładów przetwórczych .

Sandomierz jest usytuowany w Nizinie Nadwiślańskiej i rozciąga się od Wyżyny

Sandomierskiej po Równinę Tarnobrzeską.   miasto w województwie
świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, położone nad Wisłą, na siedmiu

wzgórzach  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_sandomierski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina_Tarnobrzeska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Sandomierska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Sandomierska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nizina_Nadwi%C5%9Bla%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_sandomierska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_sandomierska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Enologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_kulinarna


Smaki Podhala
 Polski turystyczny szlak kulinarny przebiegający przez teren Podhala. Szlak prowadzi

przez następujące miejscowości i gminy: Zakopane, Biały Dunajec, Bukowina
Tatrzańska, Kościelisko, Poronin i Szaflary. Skupia lokale gastronomiczne, hotele i

gospodarstwa agroturystyczne w liczbie trzydziestu, które serwują potrawy regionalnej
kuchni, m.in. sery (oscypki), jagnięcinę podhalańską, śliwowicę, czy pstrągi.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pstr%C4%85g
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aliwowica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jagni%C4%99cina_podhala%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oscypek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Agroturystyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szaflary_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poronin_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bcielisko_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bukowina_Tatrza%C5%84ska_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bukowina_Tatrza%C5%84ska_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82y_Dunajec_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podhale
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_kulinarna


Śląskie Smaki
T  urystyczny szlak   kulinarny   przebiegający przez teren   województwa

śląskiego.    W 2016 na trasie szlaku znajdowało się 31 obiektów
serwujących 170 potraw opartych na lokalnych składnikach (w 2015 lokali

było 32 .  W programie biorą udział restauracje i   browary 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Browar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_kulinarna


Śliwkowy Szlak
Turystyczny szlak kulinarny na terenie województwa małopolskiego. W

ramach szlaku organizowane są cykliczne imprezy turystyczne,
np. Spotkajmy się na Śliwkowym Szlaku (lato), Święto Suszonej

Śliwki, Festiwal Śliwki, Miodu i Sera i piknik Od ziarenka do wiejskiego
rarytasu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piknik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_kulinarna


Gazetkę przygotowała Sandra Musioł klasa 3 ul  z pomocą nauczyciela D.Krężel 

Dziękujemy za uwagę!:)
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