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Dokument został opracowany na zlecenie Gminy Lublin w ramach Projektu 
„Dziedzictwo kulturalne od kuchni – promocja tradycji kulinarnych oraz 
profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską na potrzeby Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020. 

Za treść tej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponosi Gmina Lublin i w żadnym 
wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie poglądów Unii Europejskiej, IZ 
lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej EIS 
Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020. 

Dokument opracowano metodą partycypacyjno-ekspercką pod kierownictwem Huberta 
Gonery. Zespół opracowujący Strategię tworzyły także Marta Woźniak i Agata 
Frydrych. Podczas prac nad dokumentem, które odbywały się w czasie pandemii 
COVID-19, przeprowadzono dwa spotkania warsztatowe oraz trzy wizje lokalne. 
W pierwszym spotkaniu warsztatowym udział wzięło 17 osób. W drugim, które 
odbywało się on-line, uczestniczyło 7 osób. Każdorazowo informację o organizowanych 
warsztatach oraz zaproszenie na nie otrzymywało ponad 40 podmiotów tworzących 
lubelską gastronomię o profilu tradycyjnym.  

Przeprowadzono również badania ankietowe on-line wśród restauracji, które serwują 
dania kuchni tradycyjnej i uczestniczą w programie Miejsce Inspiracji. W sumie do 
udziału w badaniu zaproszono 20 podmiotów. Otrzymano 8 wypełnionych ankiet. 
Zapisy Strategii konsultowano z przedstawicielami branży gastronomicznej, 
menedżerami, szefami kuchni, organizatorami wydarzeń. Propozycje wspólnych 
działań dotyczących promowania polsko-ukraińskiego dziedzictwa kulinarnego 
konsultowano z autorem Strategii dla miasta Równe.  

Podziękowania za pomoc przy pracach nad Strategią jej autorzy kierują do lubelskich 
restauratorów uczestniczących w programie Miejsce Inspiracji. W szczególności 
dziękujemy Pani Sylwii Stachyrze z Restauracji EGO oraz Panu Grzegorzowi 
Tomczykowi z Restauracji Perłowa Pijalnia Piwa. Bardzo dziękujemy również 
pracownikom i menedżerom aktywnie uczestniczącym podczas prac nad dokumentem 
lokali:  

• Trybunalska City Pub, 

• Restauracja Żydowska Mandragora, 

• Perłowa Pijalnia Piwa, 

• Kawiarnia & Księgarnia Między Słowami, 

• Restauracja 2PiEr, 

• Restauracja Magia, 

• Restauracja Sielsko Anielsko, 

• Chata karcma regionalna, 

• Restauracja EGO. 
 

Specjalne podziękowania kierujemy do Pana Profesora Jarosława Dumanowskiego oraz 
Pana Waldemara Sulisza, którzy przekazali informacje nt. publikacji dotyczących 
dziedzictwa kulinarnego Lublina, pozostających jeszcze w fazie opracowania. Wyrazy 
wdzięczności kierujemy także do Pana Rafała Sereja z Departamentu Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie za udostępnienie 
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obszernych informacji nt. dziedzictwa kulinarnego województwa lubelskiego. 
Powstanie Strategii nie byłoby możliwe bez zaangażowania i uwag zespołu Biura 
Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin.  

  

1. WPROWADZENIE I METODOLOGIA 

Turystyka kulinarna i oferta turystyczna miasta oparta na jego dziedzictwie kulinarnym 
stała się istotna zarówno ekonomicznie, jak i wizerunkowo. Jeśli chodzi o wpływy 
z turystyki kulinarnej, Światowe Stowarzyszenie Turystyki Kulinarnej (WFTA) szacuje, 
że turyści kulinarni wydają średnio na jedzenie, picie i pamiątki kulinarne od 425 do 500 
USD podczas jednej podróży. Około trzech na czterech Polaków jest motywowana 
smakiem przy wyborze miejsca przeznaczenia (destynacji)1. Dzieje się tak z wielu 
powodów. Można powiedzieć, że to, co lokalne, zaczęło być modne, a smakowanie 
kuchni stało się w turystyce jednym z najpopularniejszych sposobów na obcowanie 
z kulturą miejsca recepcji. Jak powiedział Erik Wolf: „Jedzenie i picie to czynności, które 
wykonuje każdy podróżnik. Po co serwować tylko posiłek, skoro możemy zaserwować 
wspomnienie?”2.  

Wiele miast i regionów w Europie działało zgodnie z ową myślą i zbudowało ofertę 
przeżyć kulinarnych opartych na dziedzictwie miejsca. Obecnie głównym ośrodkiem 
turystyki gastronomicznej w Polsce jest Kraków3. Prowadzi on skoordynowaną politykę 
w zakresie rozwoju i komunikowania tożsamości kulinarnej miasta na skalę 
niespotykaną w innych miejscowościach. Dobrymi przykładami będą również 
Trójmiasto (np. www.kulinarnagdynia.pl,dostęp:30.08.2020), województwo pomorskie 
(https://www.pomorskie-prestige.eu/food-stories-pomorskie-restauracje, 
dostęp:30.08.2020) oraz województwo śląskie (https://www.slaskiesmaki.pl/). Dobrze 
w tym zestawieniu wypada także Poznań. Ważnymi miejscami dla smakoszy stały się 
także Podkarpackie i Podlaskie, gdzie działają szlaki kulinarne. Są to miejsca, które 
podjęły starania, aby przedstawić atrakcyjność kulinarną danej destynacji.  

W przypadku Lublina widać wiele działań opartych na dziedzictwie kulinarnym miasta 
lub je uwzględniających. Przykładami są przede wszystkim Europejski Festiwal Smaku, 
który jest rozpoznawalny na arenie ogólnopolskiej4, oraz program Miejsce Inspiracji. 
Innymi wydarzeniami są Jarmark Jagielloński, podczas którego dominikanie sprzedają 
pierogi św. Jacka, Lubelski Festiwal Golonki czy Veganmania. Poza nimi wartymi 
odnotowania są także Festiwal Czas Dobrego Sera i Wina, Bożonarodzeniowy Festiwal 
Kucharze Dzieciom czy Lubelskie Święto Cydru.     

Bogactwo inicjatyw poświęconych dziedzictwu kulinarnemu dopełniają działania 
Urzędu Marszałkowskiego, w tym akcja Marka Lubelskie, a także prace certyfikujące 
i popularyzujące regionalny smak, np. publikacje W krainie lubelskich smaków oraz 
W krainie lubelskich produktów tradycyjnych.  
 

1 Apetyt na region. Podkarpackie. Ogólnopolskie badania opinii publicznej, Citybell 
Consulting, ARC Rynek i Opinia, Warszawa 2013.  
2 World Food Travel Association, State of the Food Travel Industry Report, 2019. 
3 www.kulinarny.krakow.pl. Dostęp: 30.08.2020 
4 D. Orłowski, M. Woźniczko, Turystyka kulinarna w Polsce – wstępne badania nad 
fenomenem zjawiska, „Turystyka Kulturowa” 2016, nr 5. 
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Zbudowanie skojarzenia miejsca z niepowtarzalnym smakiem jest niezwykle pożądane. 
Dowiodły tego badania psychologiczne prowadzone przez Gregory’ego H.S. Razrana, 
kontynuatora badań Iwana Pawłowa. Pozwoliły one na zrozumienie trwałego 
warunkowania powiązań: dobre jedzenie – dobre samopoczucie plus treść 
współistniejąca. Treścią tą mogą być zarówno deklaracje polityczne, jak również 
skojarzenie smaku z konkretnym miejscem. Według Razrana osoby, obiekty czy opinie 
spotykane podczas jedzenia mogą liczyć na większą akceptację. 

Mając na uwadze ogromne bogactwo dziedzictwa kulinarnego Lublina i wielorakość 
jego wykorzystywania, wyraźnie brakuje planu jego skoordynowanej komunikacji. Ten 
brak ma zostać załagodzony poprzez realizację założeń wskazanych w Strategii.  

Chcąc zapewnić uczestnictwo branży turystycznej, gastronomicznej oraz podmiotów 
odpowiedzialnych za kreację oferty opartej na dziedzictwie kulinarnym miasta, 
zrealizowano szereg aktywności angażujących. W ramach realizacji projektu 
zorganizowane zostały dwa spotkania warsztatowe, na które zaproszono 
przedstawicieli restauracji i kawiarni wyróżnionych tytułem Miejsca Inspiracji w dwóch 
ostatnich edycjach programu (2016–2018 i 2018–2020), lokali oferujących dania kuchni 
regionalnej (w sumie 20) oraz osoby i podmioty związane z branżą turystyczną, w tym 
organizatorów wydarzeń kulinarnych, właścicieli sklepów z regionalną żywnością 
i lokalnych producentów. Pierwszy warsztat odbył się 17 września 2020 roku, a drugi 
21 października 2020 roku. 

Podczas pierwszego spotkania określony został stan wyjściowy i stan pożądany 
wykorzystania dziedzictwa kulinarnego w Lublinie. Utworzono także katalog celów 
i działań, który stał się punktem wyjścia do rekomendacji wspólnych działań 
przedstawionych w rozdziale 3.2.  

W celu dokonania identyfikacji stanu dziedzictwa kulinarnego w Lublinie 
przeprowadzono badanie ankietowe wśród lubelskich restauratorów. Ankietę 
dystrybuowano elektronicznie oraz w trakcie spotkań warsztatowych. 

Do współpracy nad opracowywaniem dokumentu zaproszono szeroko rozumianą 
branżę gastronomiczną, a zapisy Strategii odpowiadają w najszerszym możliwym 
stopniu zgłaszanym przez nią postulatom i propozycjom.  

Całość wysiłków rekomendowanych do podjęcia zaplanowano do roku 2025, w którym 
powinien zostać osiągnięty cel nadrzędny Strategii, jakim jest rozwój Lublina jako 
destynacji turystyki kulinarnej, tak aby oferta przyciągała nowych turystów. Osiągnięcie 
celu nadrzędnego zabezpieczyć mają trzy cele strategiczne powiązane z trzema 
etapami wdrożenia. Uzyskanie każdego z nich wynikać ma z realizacji konkretnych 
działań. 

Struktura wewnętrzna Strategii została logicznie powiązana. Część strategiczna oparta 
jest na wynikach części analitycznej. Z kolei część wdrożeniowa koresponduje w pełni 
z zapisami części strategicznej. 
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Praca warsztatowa w ramach opracowywania StPraca warsztatowa w ramach opracowywania StPraca warsztatowa w ramach opracowywania StPraca warsztatowa w ramach opracowywania Strategii rategii rategii rategii     

Źródło: fotografie projektowe,  landbrand.  
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2. CZĘŚĆ ANALITYCZNA 

Turystyka kulinarna stała się już pełnoprawną dziedziną turystyki. W tym duchu 
o turystyce kulinarnej można mówić na szczeblu zarówno lokalnym, regionalnym, 
krajowym, jak i międzynarodowym. Tematyka ta jest dostrzegana jako obszar 
o znaczącym potencjale rozwoju.  

Analizując turystykę w Lublinie, należy zauważyć dynamiczny wzrost liczby turystów 
oraz znaczące zmiany w strukturze tego ruchu. W poniższych zapisach przebadane 
zostaną główne tendencje dotyczące tego zjawiska, które mogą rzucać światło na 
rozwój oferty turystyki kulinarnej. Przeprowadzona zostanie analiza rozwoju 
i potencjału działającego w Lublinie od 2009 roku programu Miejsce Inspiracji.  

Ważnymi elementami oferty turystycznej miasta, korzystającymi z dziedzictwa 
kulinarnego Lublina, są Europejski Festiwal Smaku oraz Regionalne Muzeum Cebularza 
– muzeum interaktywne, które w atrakcyjny sposób przekazuje wiedzę na temat 
tradycji regionalnej, w szczególności najmłodszym zwiedzającym. Promowaniu 
lokalnych produktów i producentów sprzyja także działalność Lubartowskiej 77. 

Zidentyfikowane zostaną także certyfikowane produkty regionalne oraz tradycyjne 
potrawy dostępne w ofercie gastronomicznej Lublina. Określony zostanie stan 
dostępności i jakości tej oferty pod kątem wybranych grup docelowych – rodzin 
z dziećmi, seniorów, osób z niepełnosprawnością czy cudzoziemców – oraz pod kątem 
podejmowanych działań  duchu less/zero waste. 

 

2.1. Miejsce dziedzictwa kulinarnego w programowaniu turystyki 

Analiza dokumentów strategicznych – Strategii rozwoju turystyki Miasta Lublin do roku 
2025, Programu rozwoju turystyki w województwie lubelskim do 2020 roku 
z perspektywą do 2030 r., Programu rozwoju i promocji turystyki gastronomicznej 
i szlaków kulinarnych w Polsce oraz Guidelines for the Development of Gastronomy 
Tourism (UNWTO) – pokazuje, że znaczenie turystyki kulinarnej w rozwoju destynacji 
jest zauważane i akcentowane zarówno na poziomie lokalnym i regionalnym, jak 
krajowym i europejskim. Każdy z wymienionych dokumentów zawiera ważne dla 
rozwoju turystyki kulinarnej rekomendacje. Wspólnym mianownikiem większości z nich 
jest współpraca – między miastem a regionem, między regionami, między szlakami 
kulinarnymi czy z branżą gastronomiczną. 

 

2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1. Strategia rozwoju turystyki Miasta Lublin do roku 2025Strategia rozwoju turystyki Miasta Lublin do roku 2025Strategia rozwoju turystyki Miasta Lublin do roku 2025Strategia rozwoju turystyki Miasta Lublin do roku 2025    

Dokument powstał w 2013 roku. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, 
że turystyka kulturowa (w tym turystyka kulinarna) jest jedną z wiodących form 
turystyki w mieście, a baza gastronomiczna Lublina jest dobrze rozwinięta 
i konkurencyjna cenowo, jednak niewiele miejsc serwuje tradycyjne potrawy takie jak 
forszmak czy pierogi z kaszą. Uznano, że odpowiednia współpraca z regionalnymi 
przedsiębiorstwami z branży FMCG oraz szersza promocja lubelskich tradycji 
kulinarnych może przyczynić się do stworzenia rozpoznawalnej w kraju oferty 
gastronomicznej. Według autorów Strategii Lublin może stać się konkurencyjną 
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destynacją turystyczna, tj. znajdującą się w pierwszej dziesiątce miast uważanych za 
najatrakcyjniejsze turystycznie przez odwiedzających zagranicznych i w pierwszej piątce 
najatrakcyjniejszych turystycznie miast zdaniem turystów krajowych. Jednym 
z rekomendowanych działań służących temu celowi jest położenie nacisku na promocję 
i rozwój jakościowej oferty kulinarnej. 

Wśród wskazań dotyczących rozwoju turystyki kulturowej wyróżniono obszar 
tematyczny pn. „Lublin Kulinarny”, w ramach którego rekomendowane są: 

• promowanie wraz z LROT-em kulinarnego dziedzictwa Lublina 
i Lubelszczyzny, 

• opracowanie we współpracy z LROT-em kanonu kulinarnych specjałów 
i zebranie przepisów na tradycyjne dania Lublina i Lubelszczyzny, 

• promowanie tradycyjnych lubelskich dań wśród restauratorów – próba 
szerszego ich wprowadzenia do stałego menu, 

• stworzenie zakładki poświęconej kulinariom na portalu turystycznym, 

• współpraca miasta i LROT-u z Klastrem „Dolina Ekologicznej Żywności” 
i Stowarzyszeniem „EkoLubelszczyzna”, 

• opracowanie produktów z marką miasta we współpracy z lokalnymi 
producentami, takimi jak Lubella, Apis, Herbapol, Polmos, Solidarność czy 
Perła, 

• utworzenie produktu Szlak Kulinarny Lublina, który skupi najlepsze 
restauracje serwujące tradycyjną kuchnię i lubelskie przysmaki, 

• rozwój Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie i jego promocja na arenie 
krajowej, a z czasem także europejskiej (np. we współpracy z tanimi 
przewoźnikami lotniczymi latającymi do Lublina), 

• stworzenie całorocznej oferty kulinarnej Lublina, korzystając z dorobku 
wypracowanego przez Europejski Festiwal Smaku w Lublinie. 

 

Wskazano także na możliwości kreacji wspólnej oferty turystycznej miasta i regionu 
w ramach turystyki kulinarnej m.in. z uwagi na bliskie powiązanie poprzez produkty 
rolne oraz wspólne dziedzictwo kulinarne. Wspólnie, miasto i region, mają potencjał, 
aby stać się liderem w zakresie ekożywności i kulinariów w skali regionalnej, a z czasem 
i krajowej. 

Wśród mocnych stron oferty turystycznej miasta zidentyfikowano m.in. wyjątkowe 
tradycje kulinarne miasta i regionu obecne w niektórych lokalach gastronomicznych, 
a wśród słabych stron dotyczących infrastruktury turystycznej – brak lokali 
reprezentujących nowoczesne podejście do interpretacji tradycji kulinarnych regionu, 
organizujących kursy kulinarne i promujących lokalną żywność. 

Rekomendowany jest rozwój oferty turystycznej miasta m.in. oparty na kulinariach. 
Wśród sugerowanych produktów wiodących wskazany został „Lublin Smaków”, czyli 
całoroczna kulinarna oferta miasta, która przyciągnie turystów z całej Europy – 
tradycyjne restauracje, cykliczne wydarzenia, kulinarne wydawnictwo w formie gazety, 
przewodnik kulinarny, portal turystyki kulinarnej, kreatywne pamiątki kulinarne czy 
Lubelski Szlak Kulinarny z podszlakiem restauracji i lubelskich produktów spożywczych. 
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2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2. Program rozwoju turystyki w województwie lubelskim do 20Program rozwoju turystyki w województwie lubelskim do 20Program rozwoju turystyki w województwie lubelskim do 20Program rozwoju turystyki w województwie lubelskim do 2020 20 20 20 
roku zroku zroku zroku z    perspektywą do 2030 r.perspektywą do 2030 r.perspektywą do 2030 r.perspektywą do 2030 r.    

Dokument powstał w 2016 roku. Proponuje on utworzenie jednego markowego 
produktu wizerunkowego – Slow Lubelskie, składającego się z pięciu produktów 
wiodących – Opowieści Lubelskie, Rowerowe Lubelskie, Spotkania Lubelskie, 
Naturalnie Lubelskie oraz Na zdrowie Lubelskie. Produkty te kierowane są  do turysty 
dojrzałego, który m.in. poznaje i docenia lokalne tradycje, zwyczaje, kulinaria i inne 
doświadczenia. Jedną z proponowanych form turystyki jest turystyka kulinarna w duchu 
slow food. Z kolei wśród produktów uzupełniających wymienione są m.in.: 

• Lubelski Szlak Kulinarny – produkt sieciowy obejmujący nie tylko restauracje, 
ale również wytwórców lokalnych produktów oraz kalendarz wydarzeń 
kulinarnych, 

• śniadanie po lubelsku – śniadanie złożone z lokalnych produktów jako stała 
pozycja w menu lubelskich hoteli i restauracji, 

• Menu 33 – fragment menu w restauracjach i miejscach noclegowych opartego 
głównie na produktach pochodzenia lokalnego (z odległości nie dalszej niż 33 
kilometry), dzięki czemu zachowane i promowane zostaną lokalne tradycje 
kulinarne, 

• biesiada lubelska – oferta otwartej, biletowanej weekendowej biesiady 
organizowanej przez lokalne gospodarstwa z udziałem Kół Gospodyń 
Wiejskich. 

 

Dokument rekomenduje, aby turystyka kulinarna była rozwijana poprzez szlaki 
i wydarzenia kulinarne. Ponadto zaznacza on, że turystyka kulinarna jest obszarem 
potencjalnej współpracy z województwem podkarpackim i podlaskim. 

 

2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3. PrPrPrProgram rozwoju i promoogram rozwoju i promoogram rozwoju i promoogram rozwoju i promocji turystyki gastronomicznej cji turystyki gastronomicznej cji turystyki gastronomicznej cji turystyki gastronomicznej 
iiii    szlaków kulinarnych w Polsceszlaków kulinarnych w Polsceszlaków kulinarnych w Polsceszlaków kulinarnych w Polsce    

Dokument powstał w 2014 roku na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej. Autorzy 
wskazują na konieczność rozwoju kompleksowych ofert turystyki kulinarnej 
umożliwiających zakup gotowych pakietów turystycznych, zawierających ofertę 
warsztatu kulinarnego, regionalnego posiłku i wizyty u rzemieślnika wytwarzającego 
produkty kulinarne. Podstawowymi składowymi systemu promocji produktu turystyki 
gastronomicznej powinny być szlaki kulinarne. Z uwagi na małą rozpoznawalność 
pojedynczych szlaków rekomendowane jest zbudowanie wspólnej marki „Polskie Szlaki 
Kulinarne” i prowadzenie promocji wspólnej dla wszystkich szlaków, jednak 
z uwzględnieniem ich wyraźnej odrębności i oryginalności.  

Marka PSK byłaby gwarantem jakości i niepowtarzalnych smaków, który można poznać 
na poszczególnych szlakach. Rekomenduje się wykorzystanie takich narzędzi promocji 
marki jak wydawnictwa własne i inserty, strona internetowa, blog, media 
społecznościowe, wspólne święto, pamiątki kulinarne, stragany smaku, program 
telewizyjny „Na szlaku Smaku” czy teksty redakcyjne w mediach kulinarno-
lifestylowych. 
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2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4. Guidelines for the Development of Gastronomy TourismGuidelines for the Development of Gastronomy TourismGuidelines for the Development of Gastronomy TourismGuidelines for the Development of Gastronomy Tourism    

Dokument Światowej Organizacji Turystyki powstał w 2019 roku w ramach współpracy 
z Basque Culinary Center i zawiera praktyczne rekomendacje dla organizacji 
zarządzających turystyką dotyczące rozwoju turystyki kulinarnej. Dobre praktyki: 

• transparentne zarządzanie i współpraca z podmiotami z branży 
gastronomicznej (także wspieranie współpracy pomiędzy nimi), 

• wzmacnianie rozpoznawalności regionalnego dziedzictwa kulinarnego m.in. 
poprzez wspieranie tożsamości lokalnej wśród szefów kuchni i mieszkańców 
regionu, 

• rozwój infrastruktury i atrakcji turystycznych służących turystom kulinarnym 
(tzw. „venues” – wyjątkowe przestrzenie, muzea itp.; system identyfikacji 
wizualnej przestrzeni, wydarzenia, promocja w centrach informacji 
turystycznej), 

• rozwój innowacyjnych, charakterystycznych dla regionu, ale zróżnicowanych 
produktów i doświadczeń turystyki kulinarnej związanych z regionem (np. 
kulinarne wycieczki z przewodnikiem, szlaki kulinarne, bogaty kalendarz 
wydarzeń kulinarnych spełniających określone kryteria), 

• wspieranie konkurencyjności i współpracy podmiotów z branży 
gastronomicznej (np. poprzez system certyfikacji, szkolenia), 

• analizowanie popytu na turystykę kulinarną (np. segmentacja turystów 
kulinarnych), 

• stworzenie autentycznej historii marki kulinarnej miejsca (wartości, obietnica 
marki), 

• stworzenie planu promocji turystyki kulinarnej i wdrażanie go wspólnie 
z branżą (w tym m.in. wskazanie KPI, ambasadorów itp.), 

• wykorzystanie technologii do rozwoju turystyki kulinarnej (np. big data, media 
społecznościowe, wirtualna rzeczywistość), 

• promocja turystyki kulinarnej jako narzędzia rozwoju koncepcji 
zrównoważonego rozwoju (np. poprzez promocję wykorzystania produktów 
pochodzenia lokalnego czy ekologicznych nawyków kulinarnych 
i żywieniowych). 
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2.2. Analiza turystyki i gastronomii 

Z roku na rok coraz więcej turystów odwiedza Lublin. W 2019 roku było ich ponad 364 
tys., co jest wynikiem prawie dwa razy większym od tego z roku 2009 (ok. 191 tys.). 
Liczba turystów w Lublinie rośnie od 2000 roku, a w ostatnich latach coraz gwałtowniej 
(zob. wykres poniżej). Do 1998 roku turyści zagraniczni stanowili prawie połowę 
wszystkich turystów w Lublinie (42–48%). Odsetek ten zaczął maleć w 1999 roku. 
W kolejnych latach (1999–2016) wahał się w przedziale 25–36%, a w 2019 roku wyniósł 
już tylko 21%. Przypuszcza się, że przed rokiem 1999 większość turystów zagranicznych 
stanowili Żydzi odbywający podróże do miejsc rodzinnych. W 2019 roku największy 
odsetek turystów zagranicznych stanowili turyści z Ukrainy (23%), zaś najdłużej 
w Lublinie przebywali Włosi i Grecy (prawie 3 doby). W 2019 roku średnia długość 
pobytu turysty w Lublinie wynosiła 1,6 doby. W ostatniej dekadzie wielkość ta 
utrzymywała się na podobnym poziomie. 

 

Źródło: opracowanie własne landbrand na podstawie danych z GUS. 

 

W ostatnich latach (od 2014 roku) zaczęła wzrastać również liczba dostępnych 
obiektów i miejsc noclegowych (zob. wykres poniżej). W 2019 roku dostępnych było 
ponad 4,6 tys. miejsc w 55 obiektach noclegowych. 6 na 10 obiektów noclegowych 
klasyfikowane było jako hotel. 
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Źródło: opracowanie własne landbrand na podstawie danych z GUS. 

 

Według informacji zawartych na portalu Tripadvisor w Lublinie znajduje się 310 
restauracji. Jak widać na poniższej mapie, większość z nich zlokalizowana jest 
w centrum miasta. Tylko 13 zostało zaklasyfikowanych w kategorii „kuchnia 
lokalna”, zaś 100 oferuje dania kuchni polskiej. 

 

Lokalizacja restauracji w Lublinie według portalu Tripadvisor Lokalizacja restauracji w Lublinie według portalu Tripadvisor Lokalizacja restauracji w Lublinie według portalu Tripadvisor Lokalizacja restauracji w Lublinie według portalu Tripadvisor     

 

Źródło: pl.tripadvisor.com. Dostęp: 30.08.2020 

 

Obserwując wzrost zainteresowania miastem wśród turystów, władze Lublina 
postanowiły zdecydować się na budowę miejskich struktur współpracy z branżą 
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turystyczną i zarządzania promocją turystyki w mieście. Nie wychodząc ze struktur 
Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, miasto utworzyło własną organizację. 
Od 2020 roku działa Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia 
Lublin. Jest ono umocowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 
roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 713), ustawy z dnia 25 czerwca 
1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 563) oraz Statutu5. 

 

2.3. Badanie stanu dziedzictwa kulinarnego Lublina, czyli gdzie 

w Lublinie można doświadczyć tradycyjnego dziedzictwa 

kulinarnego 

W ramach badania stanu dziedzictwa kulinarnego przeprowadzone zostały następujące 
analizy: 

• obecności i wykorzystania tradycyjnych receptur w ofercie gastronomicznej 
poprzez badanie internetowe, ankietę oraz wizję lokalną, 

• źródeł informacji nt. dziedzictwa kulinarnego Lublina, w wydawnictwach 
promocyjnych i informacyjnych o charakterze przewodników kulinarnych, 
informatorów, zarówno opublikowanych, jak i w przygotowaniu, 

• organizacji, instytucji i osób zajmujących się tematyką, w tym organizatorów 
imprez, instytucji certyfikujących produkty regionalne, muzeów smaku, 
sklepów z żywnością tradycyjną.  

Efektem przeprowadzonych analiz jest identyfikacja wykorzystania tradycyjnych 
receptur w ofercie gastronomicznej lubelskich restauracji. 

W ramach badania stanu dziedzictwa kulinarnego Lublina przeprowadzono analizy 
bazujące zarówno na źródłach wtórnych, jak i pierwotnych. Zrealizowano research 
opierający się m.in. na stronach internetowych lokalnych restauracji oraz badanie 
ankietowe wśród restauratorów z  Lublina. Odwiedzono restauracje i przeprowadzono 
degustacje wybranych potraw regionalnych i tradycyjnych. W ramach wizji lokalnych, 
które odbyły się trzykrotnie, odwiedzono część restauracji uczestniczących w programie 
Miejsce Inspiracji i zdegustowano dania kuchni tradycyjnej lub nią inspirowane. 

Badanie ankietowe – ustalone z przedstawicielami Biura Rozwoju Turystyki Urzędu 
Miasta Lublin – przeprowadzono we wrześniu i październiku 2020 roku zarówno 
w formie elektronicznej, jak i papierowej podczas organizowanych w ramach projektu 
spotkań warsztatowych. Ankieta skierowana do restauratorów składała się z 18 pytań, 
a jej wypełnienie mogło zająć około godziny. Zagadnienia poruszane w badaniu 
dotyczyły:  

• dostępności regionalnych dań, napojów i alkoholi w menu restauracji, 

• znaczenia tożsamości kulinarnej w działaniach promocyjnych, 

• oczekiwań restauratorów w związku ze współpracą i promocją dziedzictwa 
kulinarnego, 

 

5 Statut Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin, 2020. 



 15   
 

• udogodnień oferowanych w restauracjach dla seniorów, rodzin z dziećmi i osób 
z niepełnosprawnością, 

• oferty dla wegan i wegetarian, 

• działań w duchu less/zero waste. 
 

Do badania zaproszono 15 restauracji posiadających tytuł Miejsca Inspiracji 
w edycjach 2016–2018 i 2018–2020 oraz 5 wybranych restauracji oferujących kuchnię 
regionalną. Do potencjalnych respondentów pierwszy mail z zaproszeniem do 
wypełnienia ankiety wysłano pod koniec września 2020 roku, a kolejny w ramach 
przypomnienia wraz z zaproszeniem na pierwszy warsztat. Ponadto z wybranymi 20 
lokalami kontaktowano się także kilkukrotnie telefonicznie. Ostatecznie udział 
w ankiecie wzięło 8 restauratorów (współczynnik zwrotności równy 40%) 
reprezentujących 5 restauracji z 10 uczestniczących w obecnej edycji programu oraz 
3 inne lokale. Wyniki ankiety przedstawiono szczegółowo w kolejnych podrozdziałach 
adekwatnie do kontekstu informacyjnego. Należy podkreślić, iż całość prac nad 
Strategią przypadła na okres niezwykle trudnej dla branży gastronomicznej pandemii 
COVID-19, a udział w badaniu ankietowym nie był obowiązkowy.  

W ramach prac nad ankietą otrzymano odpowiedzi od następujących lokali:  

• Trybunalska City Pub, 

• Restauracja Żydowska Mandragora, 

• Perłowa Pijalnia Piwa, 

• Kawiarnia & Księgarnia Między Słowami, 

• Restauracja 2PiEr, 

• Restauracja Magia, 

• Restauracja Sielsko Anielsko, 

• Chata karcma regionalna. 

W ramach researchu internetowego określone zostały także źródła informacji nt. 
dziedzictwa kulinarnego Lublina – książki i przewodniki kulinarne oraz polskie 
i europejskie listy certyfikujące produkty regionalne. 
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2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1. Program MiejsceProgram MiejsceProgram MiejsceProgram Miejsce    InspiracjiInspiracjiInspiracjiInspiracji    

Program Miejsce Inspiracji powstał w 2009 roku. Jego celem jest wyróżnienie 
nieprzeciętnych lokali gastronomicznych, w których pobyt sprawia, że doświadczenie 
miasta, jego dziedzictwa i atmosfery jest jeszcze silniejsze. Charakteryzują się nie tylko 
wyśmienitą kuchnią i profesjonalną obsługą, ale przede wszystkim pozwalają 
poznawać miasto wszystkimi zmysłami i pozostawiają wyjątkowe wspomnienia. 
W programie biorą udział zarówno lokale gastronomiczne, jak i hotele czy obiekty 
noclegowe połączone z restauracjami. 

W poniższej tabeli dokonano analizy działań restauracji posiadających tytuł Miejsce 
Inspiracji (z edycji 2018–2020) pod kątem promocji programu, która zgodnie 
z regulaminem programu jest jednym z obowiązków tych miejsc. Analizowano tutaj 
wyłącznie aktualnie uczestniczące w programie lokale, gdyż tylko one mają na mocy 
zawartego z miastem porozumienia prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa. 

Przeglądając strony internetowe wymienionych restauracji, szczególną uwagę 
zwrócono na obecność logo programu oraz dań rekomendowanych w menu restauracji 
na oficjalnej stronie internetowej miasta w zakładce Miejsce Inspiracji  
(https://www.lublin.eu/turystyka/miejsce-inspiracji/). Można uznać, że oznaczenie 
restauracji jest elementem ważnym, gdyż przyczyni się do wzajemnej promocji na linii 
restauracja–program oraz restauracja–restauracja. Z kolei obecność rekomendowanych 
dań w menu świadczyłaby o spójności programu i jego dobrej komunikacji z odbiorcami. 
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Wizja lokalna Wizja lokalna Wizja lokalna Wizja lokalna ––––    oznakowanie lokali i ioznakowanie lokali i ioznakowanie lokali i ioznakowanie lokali i informacjnformacjnformacjnformacjeeee    nt. projektu Miejsce Inspiracji nt. projektu Miejsce Inspiracji nt. projektu Miejsce Inspiracji nt. projektu Miejsce Inspiracji     

Źródło: wizja lokalna, landbrand. 
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Wizja lokalna Wizja lokalna Wizja lokalna Wizja lokalna ––––    w poszukiwaniu tradycyjnych potraw w menu restauracji  w poszukiwaniu tradycyjnych potraw w menu restauracji  w poszukiwaniu tradycyjnych potraw w menu restauracji  w poszukiwaniu tradycyjnych potraw w menu restauracji      

Źródło: wizja lokalna, landbrand. 
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Podmioty biorące udział w programie Miejsce InspiracjiPodmioty biorące udział w programie Miejsce InspiracjiPodmioty biorące udział w programie Miejsce InspiracjiPodmioty biorące udział w programie Miejsce Inspiracji    

Nazwa Nazwa Nazwa Nazwa 
restauracjirestauracjirestauracjirestauracji    

Strona wwwStrona wwwStrona wwwStrona www    
Oznaczenie logiem Oznaczenie logiem Oznaczenie logiem Oznaczenie logiem 
Miejsce InspiracjiMiejsce InspiracjiMiejsce InspiracjiMiejsce Inspiracji    

Obecność dań Obecność dań Obecność dań Obecność dań 
rekomendowanych rekomendowanych rekomendowanych rekomendowanych 
na na na na stronie stronie stronie stronie 
internetowejinternetowejinternetowejinternetowej    
programuprogramuprogramuprogramu    MMMMiejsce iejsce iejsce iejsce 
IIIInspiracjinspiracjinspiracjinspiracji6666    

Restauracja Restauracja Restauracja Restauracja 
16 Stołów16 Stołów16 Stołów16 Stołów    

https://16stolow.pl/ TAK, tylko logo na stronie 
głównej na banerze, brak 
odnośnika 

BRAK 

Trybunalska Trybunalska Trybunalska Trybunalska 
City PubCity PubCity PubCity Pub    

http://www.trybunalsk
a.pl/  

BRAK TYLKO PIZZA 
LUBELSKA (1/4) 

Perłowa Perłowa Perłowa Perłowa 
Pijalnia Pijalnia Pijalnia Pijalnia 
PiwaPiwaPiwaPiwa    

http://perla.pl/pijalnia-
piwa/  

BRAK BRAK 

Restauracja Restauracja Restauracja Restauracja 
EGOEGOEGOEGO    

https://restauracjaego.
pl/  

TAK, brak odnośnika BRAK 

Restauracja Restauracja Restauracja Restauracja     
2PiEr2PiEr2PiEr2PiEr    

http://2pier.pl/ BRAK TYLKO ZUPA 
CEBULOWA (1/7) 

Restauracja Restauracja Restauracja Restauracja 
Żydowska Żydowska Żydowska Żydowska 
MandragoraMandragoraMandragoraMandragora    

http://mandragora.lubli
n.pl/ 

TAK, tylko na stronie 
głównej w „wyróżnienia” 
nad stopką, brak 
odnośnika 

5/5 

Kawiarnia & Kawiarnia & Kawiarnia & Kawiarnia & 
Księgarnia Księgarnia Księgarnia Księgarnia 
Między Między Między Między 
SłowamiSłowamiSłowamiSłowami    

http://miedzy-
slowami.com.pl/ 

TAK, logo w górnym 
lewym rogu strony na 
każdej podstronie, brak 
odnośnika 

2/2 

Chapter One Chapter One Chapter One Chapter One 
by Piotr by Piotr by Piotr by Piotr 
KwiatoszKwiatoszKwiatoszKwiatosz    

http://www.chapter1.co
m.pl/  

TAK, tylko logo na stronie 
głównej na banerze, brak 
odnośnika 

 -/7, b.d. 

Restauracja Restauracja Restauracja Restauracja 
The OliveThe OliveThe OliveThe Olive    

https://www.hotelilan.
pl/restauracja/restaurac
ja-the-olive  

BRAK 2/4 

ParZona ParZona ParZona ParZona 

CafCafCafCafé    

https://www.parzona.c
afe/  

BRAK BRAK 

Źródło: opracowanie własne landbrand. Dostęp 30.08.2020 

 

Jak wynika z analizy, 5 z 10 restauracji posiada na swojej stronie internetowej logo 
programu Miejsce Inspiracji, umieszczone zazwyczaj na stronie głównej. Są to: Chapter 

 

6 Dania wskazane na oficjalnej stronie https://lublin.eu/turystyka/miejsce-inspiracji/ 
w zakładce laureaci V edycji programu Miejsce Inspiracji.  
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One by Piotr Kwiatosz, Kawiarnia & Księgarnia Między Słowami, Restauracja Żydowska 
Mandragora, Restauracja EGO, Restauracja 16 Stołów. Niestety żadna z restauracji nie 
dodała do logo odnośnika do strony internetowej programu, co mogłoby przynieść 
dodatkowy efekt promocyjny. 

Niestety gorzej wygląda kwestia obecności rekomendowanych dań7 w menu restauracji. 
Jedynie dwie z nich mają wszystkie polecane dania w swoim menu – Restauracja 
Żydowska Mandragora oraz Kawiarnia & Księgarnia Między Słowami. 

Restauracja The Olive oferuje dwa z czterech dań. Trybunalska City Pub oraz 
Restauracja 2PiEr oferują po jednym ze zgłoszonych dań. Niestety aż cztery nie 
posiadają żadnego z rekomendowanych dań w menu. 

W poprzedniej edycji programu (2016–2018) tytuł Miejsce Inspiracji otrzymały także: 

• Cafe Mari, 
• Apartamenty Browar Perła (wraz z Perłową Pijalnią Piwa), 
• Hotel Alter (w którym znajduje się Restauracja EGO), 
• Hotel Ilan (w którym znajduje się Restauracja The Olive), 
• Irish Pub u Szewca, 
• Restauracja Kardamon, 
• Kawiarnia & Księgarnia Między Słowami, 
• Pub u Fotografa, 
• Restauracja Szeroka Hades, 
• Restauracja Żydowska Mandragora. 

 

Jak widać, połowa z wymienionych lokali bierze udział w edycji 2018–2020. 

Inicjatywa Miejsce Inspiracji jest rzeczywiście inspirująca. To ważne, aby wyróżniać 
najlepsze lokale gastronomiczne w mieście, które tworzą swoisty program certyfikacji. 
Podczas spotkania warsztatowego w trakcie prac nad dokumentem Strategii  
uczestnicy wskazali zasadność rozważenia zmiany nazwy programu na silniej związaną 
z kulinariami – w ten sposób powstała Kuchnia Inspiracji. 

Jak wynika z przeprowadzonej ankiety, dla trzech z pięciu restauracji uczestniczących 
w programie Miejsce Inspiracji (Trybunalska, Mandragora, 2PiEr) oraz dla wszystkich 
trzech innych badanych restauracji regionalnych (Magia, Sielsko Anielsko, Chata 
karcma regionalna) ukazywanie tożsamości kulinarnej Lublina w działaniach 
promocyjnych restauracji jest ważną częścią działalności marketingowej lokalu. Dla 
Perłowej Pijalni Piwa jest to podstawa promocji, a dla kawiarni-księgarni Między 
Słowami wyłącznie dodatek. 

 

 

 

7 Dania wskazane na oficjalnej stronie https://lublin.eu/turystyka/miejsce-inspiracji/ 
w zakładce  LAUREACI V EDYCJI PROGRAMU MIEJSCE INSPIRACJI 

Źródło: wizja lokalna, landbrand. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

 

Niewątpliwie dania regionalne są dla badanych restauratorów istotnym elementem 
tożsamości kulinarnej Lublina. Dla części z nich ważniejsze są tradycyjne receptury 
(3 odpowiedzi – Magia, Sielsko Anielsko, Chata karcma regionalna), podczas gdy inni 
preferują wykorzystywać regionalne składniki w nowych interpretacjach i odsłonach 
(3 odpowiedzi – Trybunalska, 2PiEr, Perłowa Pijalnia Piwa). Wielokulturowość 
i dziedzictwo żydowskie także postrzegane są jako najważniejsze elementy dziedzictwa 
kulturowego (po 1 odpowiedzi – odpowiednio Między Słowami i Mandragora). 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 
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Oferta oparta o dziedzictwo kulinarne w badanych restauracjach Oferta oparta o dziedzictwo kulinarne w badanych restauracjach Oferta oparta o dziedzictwo kulinarne w badanych restauracjach Oferta oparta o dziedzictwo kulinarne w badanych restauracjach ––––    MangdragoraMangdragoraMangdragoraMangdragora    

Źródło: wizja lokalna, landbrand. 
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Oferta oparta o dziedzictwo kulinarne w badanych restauracjach Oferta oparta o dziedzictwo kulinarne w badanych restauracjach Oferta oparta o dziedzictwo kulinarne w badanych restauracjach Oferta oparta o dziedzictwo kulinarne w badanych restauracjach ––––    Perłowa Perłowa Perłowa Perłowa Pijalnia Piwa, Pijalnia Piwa, Pijalnia Piwa, Pijalnia Piwa, 
Trybunalska City PubTrybunalska City PubTrybunalska City PubTrybunalska City Pub    

Źródło: wizja lokalna, landbrand. 
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Źródło: wizja lokalna, landbrand. 

    

Wystrój z elementami dziedzictwa Wystrój z elementami dziedzictwa Wystrój z elementami dziedzictwa Wystrój z elementami dziedzictwa ––––    Mandragora Mandragora Mandragora Mandragora     
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Zgodnie z regulaminem V edycji programu Miejsce Inspiracji jego celem jest 
„przyznanie przez Organizatora tytułów Miejsce Inspiracji dla podmiotów, które 
poprzez swoją działalność promują ofertę turystyczną miasta Lublin”. Dlatego też 
badanych restauratorów zapytano o dostępność materiałów promocyjnych dotyczących 
Lublina i jego atrakcji turystycznych oraz o częstotliwość przeprowadzania szkoleń 
personelu dotyczących tożsamości kulinarnej miasta oraz atrakcyjności turystycznej 
miasta i okolic.  

Prawie wszyscy respondenci, z wyjątkiem Chaty karcmy regionalnej (która nie 
uczestniczy w programie Miejsce Inspiracji), zadeklarowali dostępność materiałów 
promocyjnych w lokalu. Najczęściej są to foldery dystrybuowane przez Miasto Lublin 
w ramach programu, mapy i przewodniki oraz lubelski magazyn LAJF. Warto zwrócić 
uwagę, że wszystkie restauracje będące uczestnikami programu posiadały broszury 
promocyjne, ponieważ jest to warunkiem porozumienia zawartego między miastem 
a lokalami. Natomiast sami badani restauratorzy wskazywali także na dostępność 
gazety LAJF jako źródła informacji o mieście dostępnego dla ich gości. 

Sytuacja przedstawia się zdecydowanie gorzej w przypadku wspomnianych szkoleń. Aż 
trzy restauracje odpowiedziały, że nie przeprowadzają szkoleń ani z zakresu tożsamości 
kulinarnej Lublina, ani z zakresu atrakcyjności miasta (Magia, Chata karcma regionalna, 
2PiEr). Pozostałe badane restauracje przeprowadzają ww. szkolenia z różną 
częstotliwością – rzadziej niż raz do roku (Trybunalska), raz na pół roku (Perłowa 
Pijalnia Piwa), raz na kwartał (Sielsko Anielsko i Mandragora), a nawet częściej niż raz 
na miesiąc (Między Słowami). Są to szkolenia praktyczne – taste panele, wyjazdy do 
producentów i dostawców oraz szkolenia teoretyczne i wykłady. W kawiarni-księgarni 
Między Słowami omawiane są także atrakcje turystyczne miasta pod kątem różnych 
grup odbiorców.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

 

Warto podkreślić znaczenie posiadania wiedzy dotyczącej wskazanej tematyki przez 
personel restauracji, w szczególności kucharzy i kelnerów. Wiedza kucharzy w zakresie 
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tożsamości kulinarnej miasta może przełożyć się na jakość menu i stopień 
wykorzystania w nim regionalnych składników i receptur. Z kolei wiedza kelnerów 
dotycząca zarówno tożsamości kulinarnej, jak i atrakcyjności miasta może wpłynąć na 
jakość obsługi i zadowolenie gości z uzyskanych informacji. Z uwagi na sezonowość 
pracy w gastronomii i wysoki wskaźnik rotacji pracowników takie szkolenia mogłyby 
być przeprowadzane każdorazowo przy zatrudnianiu nowych pracowników oraz 
przynajmniej raz na kwartał dla utrwalenia wiedzy. Nie bez znaczenia jest także forma 
szkoleń. Powinny być one przeprowadzone w interesujący sposób, dzięki któremu 
uczestnicy zapamiętają jak najwięcej – wycieczki po mieście (chociażby wirtualne), 
degustacje dań i poszczególnych składników, spotkania z zaproszonymi ekspertami.  

Badani restauratorzy zostali także poproszeni o wskazanie działań, które 
w największym stopniu przyczyniłyby się do zwiększenia świadomości i wiedzy 
o tożsamości kulinarnej Lublina oraz miałyby najlepszy efekt promocyjny. Najczęściej 
wskazywano na: 

• wydanie przewodnika kulinarnego (6 wskazań – Magia, Mandragora, Między 
Słowami, Chata karcma regionalna, 2PiEr, Perłowa Pijalnia Piwa), 

• większa liczba wspólnych wydarzeń kulinarnych opartych na dziedzictwie 
kulinarnym (5 wskazań – Sielsko Anielsko, Mandragora, Między Słowami, 
Chata karcma regionalna, Perłowa Pijalnia Piwa), 

• wzajemna promocja między lokalami w ramach sieci współpracy (5 wskazań – 
Mandragora, Między Słowami, Chata karcma regionalna, 2PiEr, Perłowa 
Pijalnia Piwa), 

• wspólnie organizowane cykle wydarzeń w lokalach, np. festiwale, menu 
degustacyjne (3 wskazania – Mandragora, 2PiEr, Perłowa Pijalnia Piwa), 

• uruchomienie strony internetowej na temat tożsamości kulinarnej miasta i jej 
dostępności (3 wskazania – Magia, Mandragora, Perłowa Pijalnia Piwa). 

 



 27   
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

 

Restauratorzy zostali zapytani także o ich oczekiwania względem Urzędu Miasta Lublin 
oraz innych restauracji i podmiotów jako partnerów we wspólnej promocji tożsamości 
kulinarnej Lublina. Dwóch respondentów nie miało żadnych oczekiwań wobec Urzędu 
(Między Słowami i Chata karcma regionalna), a czterech wobec innych podmiotów 
(Trybunalska, Magia, Między Słowami i Chata karcma regionalna). Oczekiwania wobec 
Urzędu dotyczyły przede wszystkim aspektów promocyjnych – nawiązywano do 
spójności działań, wskazano na dostosowanie działań do branży, wzmożenie działań 
promocyjnych lokali z tytułem Miejsce Inspiracji, kreowanie i współorganizowanie 
nowych wydarzeń oraz inicjowanie działań promocyjnych. Z kolei oczekiwania wobec 
innych restauracji i podmiotów koncentrowały się wokół współpracy, np. przy 
organizacji wydarzeń, weekendów tematycznych czy wkładek do menu. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

 

2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2. Restauracje regionalne w LublinieRestauracje regionalne w LublinieRestauracje regionalne w LublinieRestauracje regionalne w Lublinie    

Zgodnie z informacjami zawartymi na portalu Tripadvisor w Lublinie znajduje się 
13 restauracji oferujących dania kuchni lokalnej. Można jednak śmiało stwierdzić, że 
takich restauracji jest przynajmniej kilka więcej. Prawie wszystkie lokale 
gastronomiczne wyróżnione tytułem Miejsca Inspiracji w edycji 2016–2018 i 2018–2020 
mają w swoim menu dania kuchni regionalnej (zob. podrozdział 2.3.3.). 

Lokalne potrawy oferują m.in.: 

• Chata karcma regionalna, 

• Pub Regionalny Święty Michał, 

• Kardamon, 

• Restauracja Magia, 

• Restauracja Sielsko Anielsko, 

• Bachus. 
 

Potrawy dostępne w menu wymienionych lokali gastronomicznych podsumowano 
syntetycznie w kolejnym podrozdziale. 

 

2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3. Tradycyjne potrawy w ofercie gastronomicznej LublinaTradycyjne potrawy w ofercie gastronomicznej LublinaTradycyjne potrawy w ofercie gastronomicznej LublinaTradycyjne potrawy w ofercie gastronomicznej Lublina    

We wspomnianym badaniu ankietowym poproszono restauratorów o wskazanie 
tradycyjnych potraw, napojów i alkoholi, które dostępne są w menu ich lokali. Uznano, 
że podstawą właściwego wykorzystania dziedzictwa kulinarnego w ofercie 
gastronomicznej miasta jest właśnie dostępność tradycyjnych dań i napojów 
w restauracjach. Jak wynika z ankiety, pytają o nie także goście badanych restauracji. 
W przypadku 5 restauratorów (reprezentujących lokale: Magia, Sielsko Anielsko, Chata 
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karcma regionalna, 2PiEr, Perłowa Pijalnia Piwa) częstotliwość takich zapytań 
określono jako często, w przypadku 2 lokali (Trybunalska, Mandragora) jako czasami, 
a w przypadku kawiarni-księgarni Między Słowami jako rzadko.  

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

 

Nie wszystkie dania regionalne są równie popularne. Daniem, które jest dostępne 
w większości badanych lokali, są pierogi (5 wskazań – Trybunalska, Sielsko Anielsko, 
Mandragora, Chata karcma regionalna i 2PiEr), w tym w 3 miejscach (Magia, Sielsko 
Anielski i 2PiEr) są to pierogi lubelskie. Wśród innych popularnych dań w menu 
badanych restauracji znajdują się: schabowy po lubelsku (4 wskazania – Magia, Sielsko 
Anielsko, Chata karcma regionalna i 2PiEr), dania z karpiem (3 wskazania –
 Mandragora, 2PiEr, Perłowa Pijalnia Piwa), flaki po zamojsku (3 wskazania – Magia, 
Chata karcma regionalna i Perłowa Pijalnia Piwa), cebularz lubelski (3 wskazania –
 Trybunalska, Mandragora, 2PiEr) oraz piróg biłgorajski (2 wskazania – 2PiEr, Perłowa 
Pijalnia Piwa). Przedstawiciel kawiarni-księgarni Między Słowami zadeklarował brak 
dostępności dań regionalnych w menu. Według otrzymanych informacji w ankiecie 
badawczej w żadnej z badanych restauracji nie był dostępny forszmak. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

 

Bardziej dostępne są regionalne napoje i alkohole. Wszystkie lokale dysponują piwami 
z lokalnych i regionalnych browarów, a w sześciu skosztujemy miodów regionalnych 
(oprócz Trybunalskiej i Sielsko Anielsko). Popularne są także cydr lubelski (4 wskazania 
– Trybunalska, Magia, Między Słowami, 2PiEr), nalewki regionalne (4 wskazania – 
Sielsko Anielsko, Chata karcma regionalna, 2PiEr, Perłowa Pijalnia Piwa) oraz wina 
z regionalnych winnic (3 wskazania – Sielsko Anielsko, 2PiEr, Perłowa Pijalnia Piwa).  

0 1 2 3 4 5 6

żadne z powyższych

forszmak

pieczona dziczyzna

pasha

cebulowa z Goraja

piróg biłgorajski

dania z karpiem

flaki po zamojsku

gryczaki

cebularz

schabowy po lubelsku

pierogi

Dostępność tradycyjnych potraw regionalnychDostępność tradycyjnych potraw regionalnychDostępność tradycyjnych potraw regionalnychDostępność tradycyjnych potraw regionalnych

Źródło: wizja lokalna, landbrand. 

Cebularz lubelski w restauracjach Mandragora oraz Trybunalska City PubCebularz lubelski w restauracjach Mandragora oraz Trybunalska City PubCebularz lubelski w restauracjach Mandragora oraz Trybunalska City PubCebularz lubelski w restauracjach Mandragora oraz Trybunalska City Pub    
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

 

Poniżej przedstawiono także wyniki własnego researchu internetowego i wizji lokalnej 
– przeglądu menu 15 restauracji biorących udział w dwóch ostatnich edycjach programu 
Miejsce Inspiracji oraz 6 wspomnianych wcześniej innych restauracji regionalnych. 

 

Analiza obecności dań regionalnych w lokalach biorących udział w projekcie Analiza obecności dań regionalnych w lokalach biorących udział w projekcie Analiza obecności dań regionalnych w lokalach biorących udział w projekcie Analiza obecności dań regionalnych w lokalach biorących udział w projekcie 
Miejsce Inspiracji Miejsce Inspiracji Miejsce Inspiracji Miejsce Inspiracji     

Nazwa Nazwa Nazwa Nazwa 
restauracjirestauracjirestauracjirestauracji    

Link do menuLink do menuLink do menuLink do menu    Obecność regionalnych dańObecność regionalnych dańObecność regionalnych dańObecność regionalnych dań,,,,        
naponaponaponapojówjówjówjów    i alkoholi w menui alkoholi w menui alkoholi w menui alkoholi w menu    

Edycja 2016Edycja 2016Edycja 2016Edycja 2016––––2018201820182018    

Cafe MariCafe MariCafe MariCafe Mari    brak 
Apartamenty Apartamenty Apartamenty Apartamenty 
Browar PerłaBrowar PerłaBrowar PerłaBrowar Perła    

brak 
 

Hotel Hotel Hotel Hotel AlterAlterAlterAlter    wraz z restauracją EGO, patrz opis edycji 2018 – 2020 
Hotel IlanHotel IlanHotel IlanHotel Ilan    wraz z restauracją The Olive, patrz opis edycji 2018 – 2020 

Irish Pub Irish Pub Irish Pub Irish Pub     
UUUU    SzewcaSzewcaSzewcaSzewca    

http://www.uszewca.pl
/upload/file/b2628f.pdf 

Dania:Dania:Dania:Dania:    
– cebularz 
– pierogi ruskie 
– pierogi z soczewicą i boczkiem 
– szewskie bułeczki 
– żurek staropolski 
Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:Napoje i alkohole: brak 

Restauracja Restauracja Restauracja Restauracja 
KardamonKardamonKardamonKardamon    

https://kardamon.eu/w
p-
content/uploads/menu_
pol_eng.pdf 

– gęsia szyja faszerowana kurkami i kaszą 
gryczaną 
– pierogi z kaszanką i ozorkami 
– karp w śmietanie po poniatowsku 

Pub Pub Pub Pub     
UUUU    FotografaFotografaFotografaFotografa    

http://ufotografa.pl/me
nu/ brak 

Restauracja Restauracja Restauracja Restauracja 
Hades Hades Hades Hades 

– b.d. 
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miody regionalne

piwa z lokalnych i regionalnych
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Dostępność regionalnych napojów i alkoholiDostępność regionalnych napojów i alkoholiDostępność regionalnych napojów i alkoholiDostępność regionalnych napojów i alkoholi
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Nazwa Nazwa Nazwa Nazwa 
restauracjirestauracjirestauracjirestauracji    

Link do menuLink do menuLink do menuLink do menu    Obecność regionalnych dańObecność regionalnych dańObecność regionalnych dańObecność regionalnych dań,,,,        
naponaponaponapojówjówjówjów    i alkoholi w menui alkoholi w menui alkoholi w menui alkoholi w menu    

SzerokaSzerokaSzerokaSzeroka    
Inne restauracje regionalneInne restauracje regionalneInne restauracje regionalneInne restauracje regionalne    

Chata Chata Chata Chata 
karcma karcma karcma karcma 
regionalnaregionalnaregionalnaregionalna    

http://chata.lublin.pl/sp
ecyjalyy.html  

Dania:Dania:Dania:Dania:    
– udziec świński z kaszą gryczaną i ogórkami 
– żur staropolski w chlebowej misie 

Restauracja Restauracja Restauracja Restauracja 
KardamonKardamonKardamonKardamon    

https://kardamon.eu/w
p-
content/uploads/menu_
pol_eng.pdf  

Dania główne:Dania główne:Dania główne:Dania główne:    
 

Pub Pub Pub Pub 
RegionalnyRegionalnyRegionalnyRegionalny    
Święty Święty Święty Święty 
MichałMichałMichałMichał    

https://pubregionalny.p
l/  

Zupy:Zupy:Zupy:Zupy:    
– flaki lubelskie 
– forszmak 
Dania:Dania:Dania:Dania:    
– szaszłyk lubelski 
– burger regionalny z serem korycińskim 
– kaszanka regionalna 
– regionalna biała kiełbasa 
– kosz cebularzy (różne rodzaje) 

Restauracja Restauracja Restauracja Restauracja 
MagiaMagiaMagiaMagia    

https://magia.lublin.pl/
karta-menu-
restauracja/  

Dania Dania Dania Dania główne:główne:główne:główne:    
– stek z jelenia podany na lubelskim gryczaku 
z sosem leśnym i cząstkami czerwonego buraka 
– pierogi (m.in. ruskie) 
Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:    
– Perła 

Restauracja Restauracja Restauracja Restauracja 
Sielsko Sielsko Sielsko Sielsko 
AnielskoAnielskoAnielskoAnielsko    

http://www.sielskoaniel
sko.pl/?lang=pl#menu  

Dania główne:Dania główne:Dania główne:Dania główne:    
– schabowy po lubelsku 
– wątróbka po zamojsku 
– pierogi 
Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:    
– Perła  
– miody pitne (dwójniak, trójniak) 

BachusBachusBachusBachus    
https://bachus.eatbu.co
m/?lang=pl#menu  

Dania:Dania:Dania:Dania:    
– forszmak lubelski 
– pierogi 
– pstrąg z lubelskich stawów 
Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:    
– Perła 
– wódka Lubelska 

Edycja 2018Edycja 2018Edycja 2018Edycja 2018––––2020202020202020 

Restauracja Restauracja Restauracja Restauracja 
16 Stołów16 Stołów16 Stołów16 Stołów    

https://16stolow.pl/me
nu/ 

Przystawki:Przystawki:Przystawki:Przystawki:    
– hummus ze szpinakiem, nowalijkami, jajem 
przepiórki oraz smażonym pirógiem 
biłgorajskim 
Zupy:Zupy:Zupy:Zupy:    
– lubelski biały barszcz z kiełbasą, boczkiem, 
warzywami i świeżym majerankiem 
Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:Napoje i alkohole: b.d.    

Trybunalska Trybunalska Trybunalska Trybunalska 
City City City City PubPubPubPub    

http://www.trybunalsk
a.pl/restauracja 

Oznaczone jako regionalne:Oznaczone jako regionalne:Oznaczone jako regionalne:Oznaczone jako regionalne:    
– pierogi ruskie 
– pierogi z cielęciną 
– pizza lubelska (sos pomidorowy, mozzarella, 
karmelizowana cebula, mak, ser Bursztyn) – w 
stylu neapolitańskim 
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Nazwa Nazwa Nazwa Nazwa 
restauracjirestauracjirestauracjirestauracji    

Link do menuLink do menuLink do menuLink do menu    Obecność regionalnych dańObecność regionalnych dańObecność regionalnych dańObecność regionalnych dań,,,,        
naponaponaponapojówjówjówjów    i alkoholi w menui alkoholi w menui alkoholi w menui alkoholi w menu    
Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:Napoje i alkohole: b.d. 

Perłowa Perłowa Perłowa Perłowa 
Pijalnia PiwaPijalnia PiwaPijalnia PiwaPijalnia Piwa    

https://www.facebook.
com/photo.php?fbid=32
46532782079298&set=p
.3246532782079298&ty
pe=3&theater 

Przystawki:Przystawki:Przystawki:Przystawki:    
– sałatka sezonowa z serem podpuszczkowym 
z gospodarstwa „Pod Kasztanem” 
- zupa rybna z karpiem 
Dania główne:Dania główne:Dania główne:Dania główne:    
– kiełbaska wieprzowa z dziczyzną 
Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:    
– piwa z Browaru Perła i Zwierzyniec 

RestaRestaRestaRestauracja uracja uracja uracja 
EGOEGOEGOEGO    

https://restauracjaego.
pl/menu/menu-a-la-
carte 

Zupy:Zupy:Zupy:Zupy:    
– krem z zielonego groszku z serem Alter 
Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:Napoje i alkohole: b.d. 

Restauracja Restauracja Restauracja Restauracja     
2PiEr2PiEr2PiEr2PiEr    

http://2pier.pl/restaura
cja.html 

Zupy:Zupy:Zupy:Zupy:    
– zupa cebulowa z Goraja 
Dania:Dania:Dania:Dania:    
– sałatki podawane z cebularzami 
– pierogi z kaszą jaglaną 
– filet z karpia z gryczakami 
Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:    
– Perła, Zwierzyniec, Cydr Lubelski    

Restauracja Restauracja Restauracja Restauracja 
Żydowska Żydowska Żydowska Żydowska 
MandragoraMandragoraMandragoraMandragora    

http://mandragora.lubli
n.pl/restauracja/menu/  

Dania:Dania:Dania:Dania: 
– żydowski kawior 
– gęsie pipki 
– gefilte fisz 
– czulent lubelski 
– pascha migdałowa 
Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:Napoje i alkohole:    
– wina koszerne    

Kawiarnia & Kawiarnia & Kawiarnia & Kawiarnia & 
Księgarnia Księgarnia Księgarnia Księgarnia 
Między Między Między Między 
SłowamiSłowamiSłowamiSłowami    

https://www.facebook.
com/pg/miedzyslowami
.lbn/menu/?ref=page_in
ternal 

Napoje:Napoje:Napoje:Napoje: 
– kawa po żydowsku 
– herbata Malinowy Chruśniak 
– czekolada Między Słowami 

Chapter One Chapter One Chapter One Chapter One 
by Piotr by Piotr by Piotr by Piotr 
KwiatoszKwiatoszKwiatoszKwiatosz    

tylko menu 
degustacyjne –– 
http://www.chapter1.co
m.pl/menu/ 

b.d. 

Restauracja Restauracja Restauracja Restauracja 
The OliveThe OliveThe OliveThe Olive    

https://u.profitroom.co
m/2019-hotelilan-
pl/uploads/OFERTY/Me
nulato2020.pdf 

Przystawki:Przystawki:Przystawki:Przystawki:    
– wątróbka z gęsi z malinami i żydowską macą 
Zupy:Zupy:Zupy:Zupy:    
– rosół żydowski z kulkami macowymi 
Desery:Desery:Desery:Desery:    
– tradycyjna pascha żydowska 
Napoje i alkohole: b.d. 

ParZona CafParZona CafParZona CafParZona Café    
https://www.parzona.c
afe/restauracja/parzona
-cafe 

brak 

Źródło: opracowanie własne landbrand, dostęp do źródeł internetowych 30.08.2020 
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Podsumowanie występowaniPodsumowanie występowaniPodsumowanie występowaniPodsumowanie występowaniaaaa    potraw dziedzictwa kulinarnego potraw dziedzictwa kulinarnego potraw dziedzictwa kulinarnego potraw dziedzictwa kulinarnego     
w lubelskich restauracjachw lubelskich restauracjachw lubelskich restauracjachw lubelskich restauracjach    

Jak wynika z przeprowadzonej wizji lokalnej, badania ankietowego oraz analizy menu 
wszystkich 20 restauracji zaliczonych do grona serwujących regionalną kuchnię, 
reprezentacja dań inspirowanych tradycyjną kuchnią jest obszerna i zróżnicowana. Na 
podstawie badania można wskazać między innymi następujące grupy potraw: 

• mmmmięsa i dróbięsa i dróbięsa i dróbięsa i drób::::    
schabowy po lubelsku, 
gęsia szyja faszerowana kurkami i kaszą gryczaną, 
tatar z polędwicy wołowej, 
pasztety z dziczyzny, 
udziec świński z kaszą gryczaną i ogórkami, 
pieczona kaczka, 
łopatka z dzika, 
wątróbka po zamojsku, 
szaszłyk lubelski, 
kaszanka regionalna, 
regionalna biała kiełbasa; 
 

• ppppotrawy inspirowane kuchnią żydowskąotrawy inspirowane kuchnią żydowskąotrawy inspirowane kuchnią żydowskąotrawy inspirowane kuchnią żydowską::::    
gęsia szyja faszerowana kurkami i kaszą gryczaną, 
tradycyjna pascha żydowska, 
wątróbka z gęsi z malinami i żydowską macą, 
czulent lubelski, 
pascha migdałowa, 
gęsie pipki, 
kawa po żydowsku, 
żydowski kawior, 
gefilte fisz, 
rosół żydowski z kulkami macowymi, 
hummus ze szpinakiem, nowalijkami, jajem przepiórki oraz smażonym 
pirógiem biłgorajskim; 
 

• ppppierogierogierogierogiiii::::    
z kaszą jaglaną, 
z cielęciną, 
ruskie, 
z soczewicą i boczkiem, 
z kaszanką i ozorkami; 
 

• zzzzupyupyupyupy::::        
zupa cebulowa z Goraja, 
lubelski biały barszcz z kiełbasą, boczkiem, warzywami i świeżym 
majerankiem, 
żurek staropolski, 
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żur staropolski w chlebowej misie, 
flaki lubelskie; 
 

• ddddania rybneania rybneania rybneania rybne::::    
pstrąg z lubelskich stawów, 
karp w śmietanie po poniatowsku, 
filet z karpia z gryczakami, 
zupa rybna z karpiem; 
 

• ggggryczaki i cebularzeryczaki i cebularzeryczaki i cebularzeryczaki i cebularze::::    
stek z jelenia podany na lubelskim gryczaku z sosem, 
kosz cebularzy (różne rodzaje), 
cebularz, 
sałatki podawane z cebularzami; 
 

• ppppotrawy z nabiałemotrawy z nabiałemotrawy z nabiałemotrawy z nabiałem    regionalnymregionalnymregionalnymregionalnym::::    
ser Bursztyn w pizzy lubelskiej, 
burger regionalny z serem korycińskim, 
sałatka z serem podpuszczkowym z gospodarstwa „Pod Kasztanem”, 
krem z zielonego groszku z serem Alter; 
 

• aaaalkohole regionalnelkohole regionalnelkohole regionalnelkohole regionalne::::    
wina koszerne, 
Perła,  
Zwierzyniec,  
Cydr Lubelski, 
miody pitne (dwójniak, trójniak); 
 

• fffforszmakorszmakorszmakorszmak::::    
forszmak lubelski. 
 

Przeprowadzona analiza dowodzi, że oferta dań opartych na dziedzictwie kulinarnym 
w Lublinie jest na tyle bogata, że może być przedmiotem podejmowania aktywności 
turystycznej. Pojawiające się kategorie dań dają podstawę do wyodrębnienia pewnych 
unikalnych cech oferty kulinarnej Lublina. Można zauważyć, że najliczniejsze w menu są 
dania mięsne. Kolejnym obszernym zbiorem są potrawy żydowskie, które pojawiają się 
nie tylko w restauracjach o profilu kuchni żydowskiej. Jest to wskazówka, że weszła ona 
do kanonu tradycji miasta i regionu oraz chętnie sięgają po nią kucharze, czerpiąc 
z dziedzictwa kulinarnego. 

Bardzo rozbudowana jest także oferta różnorodnych pierogów. Niektóre z nich są 
oryginalne i mogą stanowić wyróżnik smakowy miasta i regionu, w szczególności te 
zawierające kasze w farszu.  

Wśród zup potencjał do wyróżnienia oferty opartej na dziedzictwie mają zupa cebulowa 
z Goraja oraz biały barszcz lubelski.  
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Oddzielnym punktem oferty kulinariów opartych na tradycji są cebularze, którym 
przyznano certyfikat Chronione Oznaczenie Geograficzne, dzięki czemu są sygnaturą 
smaku miasta i nie mogą być dostępne nigdzie indziej.  

Bardzo przyszłościową propozycją mogą okazać się także dania z serami zagrodowymi 
i innymi jakościowymi produktami nabiałowymi takimi jak np. ser Bursztyn. 

Można także stwierdzić, że Lublin posiada bardzo charakterystyczną i dobrze 
reprezentowaną propozycję z zakresu tradycyjnych alkoholi. Zaliczyć do nich można 
miody pitne, piwa browaru Perła i Cydr Lubelski.  
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Źródło: wizja lokalna, landbrand. 

Oferta alkoholi lokalnych i  tradycyjnych w badanych restauracjach Oferta alkoholi lokalnych i  tradycyjnych w badanych restauracjach Oferta alkoholi lokalnych i  tradycyjnych w badanych restauracjach Oferta alkoholi lokalnych i  tradycyjnych w badanych restauracjach     
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2.3.4.2.3.4.2.3.4.2.3.4. Certyfikowane produkty regionalneCertyfikowane produkty regionalneCertyfikowane produkty regionalneCertyfikowane produkty regionalne    i wyróżnione restauracjei wyróżnione restauracjei wyróżnione restauracjei wyróżnione restauracje    

Na poziomie unijnym nazwy produktów regionalnych są chronione w trzech 
kategoriach: Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna 
Specjalność oraz Chroniona Nazwa Pochodzenia. Nazw produktów objętych tymi 
certyfikatami mogą używać wyłącznie producenci, którzy stosują właściwą, tradycyjną 
recepturę na dany produkt. 

 Oznaczenia „trzech znaków smaku”Oznaczenia „trzech znaków smaku”Oznaczenia „trzech znaków smaku”Oznaczenia „trzech znaków smaku”    

 

Źródło: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-
labels/quality-schemes-explained_pl . Dostęp 30.08.2020 

 

Ponadto Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi Listę Produktów 
Tradycyjnych, czyli takich, których jakość wynika ze stosowania tradycyjnych – 
wykorzystywanych od co najmniej 25 lat – metod produkcji.  

Produkty posiadające wskazane oznaczenia i znajdujące się na ww. liście powinny być 
inspiracją dla lokalnych szefów kuchni w tworzeniu menu mającego zawierać 
regionalne produkty. Dodatkowo funkcja wyszukiwania restauracji bądź producentów 
wybranych produktów regionalnych na stronie internetowej miasta (najlepiej takiej 
poświęconej wyłącznie kulinariom) byłaby niezwykle przydatna 
w poznawaniu lokalnego dziedzictwa kulinarnego przez turystów kulinarnych. 

W rejestrze Chronionych Oznaczeń Geograficznych    znalazł się jeden produkt 
z województwa lubelskiego – cebularz lubelski, który został wpisany w 2014 roku przez 
Stowarzyszenie Partnerstwo Producentów Cebularza Lubelskiego. Obecnie 
5 producentów z województwa lubelskiego posiada ważny certyfikat zgodności lub 
ważne świadectwo jakości. 

W rejestrze Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności    znajduje się także jeden 
produkt regionalny, którym jest trójniak staropolski – miód pitny – wpisany w 2008 
roku przez Krajową Radę Winiarstwa i Miodosytnictwa funkcjonującej przy 
Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu 
Spożywczego. Obecnie tylko jeden producent z województwa lubelskiego posiada 
ważny certyfikat zgodności lub ważne świadectwo jakości. 
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W rejestrze Chronionej Nazwy Pochodzenia nie znajduje się żaden produkt regionalny 
z województwa lubelskiego. 

Z kolei na polskiej Liście Produktów Tradycyjnych wpisanych jest 222 produktów 
regionalnych z województwa lubelskiego – najwięcej w kategoriach wyroby piekarnicze 
i cukiernicze oraz gotowe dania i potrawy. Lubelskie zajęło trzecie miejsce pod 
względem liczby produktów na tej liście, tuż po województwie podkarpackim 
i małopolskim. 

Liczba produktów w poszczególnych kategoriach:  

• produkty mleczne – 12, 

• produkty mięsne – 29, 

• produkty rybołówstwa – 6, 

• warzywa i owoce – 20, 

• wyroby piekarnicze i cukiernicze – 50, 

• oleje i tłuszcze – 7, 

• miody – 10, 

• gotowe dania i potrawy – 48, 

• napoje – 37, 

• inne – 3. 
 

Warto także wspomnieć o Żółtym Przewodniku Gault & Millau, w którym wyróżniane 
są restauracje z całego świata. Obecność danego lokalu w przewodniku wynika z jego 
pozytywnej oceny dokonanej przez anonimowych inspektorów. W V edycji (2019) 
wyróżnionych zostało 12 restauracji znajdujących się w Lublinie 
(https://fr.gaultmillau.com/restaurants/Poland/Lubelskie/lublin dostęp 30.08.2020): 

• Restauracja Żydowska Mandragora, 

• Stół i Wół, 

• Restauracja BelEtage, 

• Restauracja EGO, 

• 2PiEr, 

• Perłowa Pijalnia Piwa, 

• Zielony Talerzyk, 

• Chleb Powszedni, 

• Arte del Gusto, 

• Chapter One, 

• 16 Stołów, 

• Zaczarowana Dorożka. 
 

Jak widać, sześć z nich to restauracje wyróżnione także w ramach programu Miejsce 
Inspiracji (edycja 2018–2020). Wskazane restauracje z uwagi na jakość serwowanych 
dań są miejscami, które także mogą pełnić funkcję „ambasadorów kulinarnych” 
Lublina. Wyróżnienie przez Żółty Przewodnik jest dla wielu smakoszy istotną 
wskazówką do odwiedzenia restauracji np. podczas podróży. 
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2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3.5. Analiza źródeł informacji nt. dziedzictwa kulinarnego Analiza źródeł informacji nt. dziedzictwa kulinarnego Analiza źródeł informacji nt. dziedzictwa kulinarnego Analiza źródeł informacji nt. dziedzictwa kulinarnego 
Lublina Lublina Lublina Lublina     

Poniżej przedstawiono przykładowe źródła informacji nt. dziedzictwa kulinarnego 
Lublina, które mogą być inspiracją dla restauratorów i szefów kuchni podczas 
opracowywania menu. Należy wspomnieć, że są to zarówno książki ogólnodostępne, 
jak i wydawnictwa ukazujące się w niewielkim, limitowanym nakładzie. Z tego powodu 
nie wszystkie mogą być powszechnie znane kucharzom gotującym dania kuchni 
tradycyjnej.  

 

o W krainie lubelskich produktów tradycyjnych 

Zbiór kilkuset produktów, potraw i przetworów 
z obszaru Lubelszczyzny. Są to pozycje wpisane na 
ogólnopolską Listę Produktów Tradycyjnych lub 
czekających na wpisanie do tego rejestru. Oznacza 
to, że muszą one posiadać udokumentowaną 
tradycję wytwarzania w regionie. Katalog 
prezentuje produkty ujęte w działach takich jak: 

• bufet śniadaniowy, a w nim wędliny, 
nabiał, potrawy serwowane na ciepło, 

• przygotowanie potraw mącznych 
z wykorzystaniem płodów ziemi 
lubelskiej, 

• cebularze, gryczaki, pryszcze pieczone 
jako forma bufetu fitness, 

• zupy, chłodniki – potrawy z użyciem 
zdrowych regionalnych produktów, 

• różnorodność lubelskich potraw 
mięsnych i rybnych, 

• bogactwo pól, ogrodów i łąk, 

• desery lubelskie, czyli smak miodu, śliwek, jabłek i malin oraz tradycyjne 
trunki. 

 

Dodatkowo w każdym dziale pojawiają się przepisy z „kajetu babuni”.  

Książka ukazuje niezwykle bogate możliwości wykorzystania tradycyjnej kuchni, którą 
można przyrządzić również w wersji fitness. Wszystkie produkty i potrawy są dobrze 
opisane i opatrzone fotografią, a ich  umiejscowienie na mapie regionu jest kolejnym 
atutem publikacji. 

Okładka publikacjiOkładka publikacjiOkładka publikacjiOkładka publikacji    

Źródło: archiwum landbrand 
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o Szlakiem lubelskich smaków, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Fajsławice 

Wydawnictwo prezentuje wytwórców i 

producentów tradycyjnych produktów 
kulinarnych z Lubelszczyzny, które 
grupując w następujące kategorie: 

• sery i inne produkty 
mleczne, 

• mięso świeże oraz produkty 
mięsne, 

• produkty rybołówstwa, 

• orzechy, nasiona, zboża, 
warzywa i owoce, 

• wyroby piekarnicze i 
cukiernicze, 

• oleje i tłuszcze, 

• miody, 

• gotowe dania i potrawy, 

• napoje (alkoholowe i 
bezalkoholowe). 

 

Omawiani wytwórcy należą zarówno do kategorii przedsiębiorców, jak i stowarzyszeń 
oraz kół gospodyń wiejskich. Do każdego z nich wskazane są dane teleadresowe. 
Umożliwia to np. restauratorom lub osobom prywatnym zakup bezpośredni lub 
nawiązanie relacji i zbudowanie trwałych łańcuchów dostaw. Dodatkowo 
w przewodniku zaprezentowano także przepisy tradycyjne zgrupowane w następujące 
działy: 

• na pierwsze danie, 

• na drugie danie, 

• inne, też znakomite, 

• na popicie, 

• na deser. 
 

Publikacja stanowi interesujący zbiór informacji nt. dostępnych rynkowo produktów 
kulinarnych oraz przepisów opartych na dziedzictwie regionu.

Źródło: archiwum landbrand 

Okładka publikacji Okładka publikacji Okładka publikacji Okładka publikacji     
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o Kamil Kotarski, Kuchnia lubelska, 2018 

Książka promuje walory kulinarne i turystyczne województwa 
lubelskiego. Zawiera zbiór autorskich przepisów, które zostały 
zilustrowane zdjęciami w bardzo dopracowanych stylizacjach. 
Dodatkową wartością publikacji jest mapa regionu 
z zaznaczonymi ikonami wskazującymi występowanie 
charakterystycznych produktów kulinarnych, które tworzą filar 
kuchni lubelskiej. Należą do nich między innymi: oleje, gęś 
biłgorajska, kasza gryczana, ryby, chmiel, jagnięcina uhruska, 
jabłka, miody. W książce zaprezentowano także markę 
Lubelskie oraz firmy z sektora spożywczego, które w latach 
2007–2017 były uczestnikami programów związanych z marką. 

 

 

 

 

o Lublin i region – przewodnik kulinarny 
2020/2021. 100 best restaurants, Kresowa 
Akademia Smaku 

Wydawnictwo towarzyszące Europejskiemu Festiwalowi Smaku. 
Zawiera wybrane fragmenty źródłowe XVIII-wiecznej księgi Zbiór 
dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robienia oraz innych dzieł 
traktujących o tradycyjnej kuchni, np. Kuchmistrzostwo. 
Publikacja przybliża receptury i sposoby przygotowania dawnych 
wędlin takich jak abuchty czy kiełbasy, a także podaje dawne 
przepisy na rosół, kurę i wiele innych potraw. Dodatkowo teksty 
zawierają komentarze, które pomogą w przygotowaniu dań 
z wykorzystaniem dzisiejszych zasobów. Między innymi 
objaśniają istotne różnice smakowe widoczne w dawnym 
i dzisiejszym przyprawianiu, np. kiedyś dość powszechnie 
używano przypraw takich jak anyż, kminek i kolendra do 
podbijania smaku kiełbas. Zebrane przepisy ułożono 
chronologicznie. Teksty w książce są autorstwa między innymi 
Waldemara Sulisza oraz prof. Jarosława Dumanowskiego. 

 

 

 

 

 

 

Źródło: archiwum landbrand 

Źródło: archiwum landbrand 

Okładka publikacjiOkładka publikacjiOkładka publikacjiOkładka publikacji    

Okładka publikacjiOkładka publikacjiOkładka publikacjiOkładka publikacji    
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o Janusz Palikot, Kuchnia Palikota. Sposób na sukces, Warszawa 2012 

Książka zawiera kilkadziesiąt przepisów kulinarnych ze zdjęciami podzielonych na trzy 
kategorie: dania gotowe w 10, 20 i 30 minut, które są proste do przygotowania w domu 
lub w restauracji. Autor dzieli się także swoimi przemyśleniami nt. kuchni i gotowania. 

 

o  Waldemar Sulisz, Kuchnia lubelska (w przygotowaniu)8  

Książka jest monografią smaków kuchni 
lubelskiej. Pierwszy jej rozdział pod 
tytułem 7 wieków smaku opowiada 
o smakach i aromatach miasta Lublina na 
przestrzeni jego historii. Odwołuje się do 
istniejących miejsc i postaci związanych 
historycznie z Lublinem. Daje podstawy do 
odtworzenia wybranych smaków 
związanych np. z Trybunałem Koronnym 
w Lublinie. W książce znajdują się barwne 
dykteryjki, które są odwołaniem do tego, co 
mogło być podawane w karczmach i na 
dworach. Jednym ze smaczków dotyczących 
tradycji kulinarnej miasta jest opis karczmy 
znajdującej się pod Trybunałem Koronnym. 
Opisano między innymi danie, jakie mógł 
tam jadać Mikołaj Rej – piwną polewkę z 
suszonym serem zagrodowym. Na dalszych 
stronach książki będzie można znaleźć przepis na przygotowanie przekąski serowej 
w stylu tych, które mógł jadać renesansowy poeta. Publikacja przedstawia potrawy 
i przetwory mocno osadzone w dziedzictwie kulinarnym Lublina i lubelskiego, które 
mogą stanowić cenne źródło inspiracji dla kucharzy, jak i mieszkańców. Książka ma 
ukazać się nakładem „Dziennika Lubelskiego”.  

 

o Zbiór dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robienia 
(w przygotowaniu) 

Ta XVIII-wieczna księga odkryta przez prof. Jarosława Dumanowskiego należała 
niegdyś do Rozalii Pociejowej i potem jej córki Ludwiki Honoraty Lubomirskiej. Jest 
zbiorem ponad 1000 przepisów kuchni staropolskiej. Fakt odkrycia księgi wykorzystano 
podczas 12. edycji Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie pod hasłem „Historia 
smakuje”. Podczas kolacji Uczta Pociejów szefowie kuchni – Maciej Nowicki, Maciej 
Barton i Marcin Nieznaj – odtworzyli siedem historycznych receptur. 

2.3.6.2.3.6.2.3.6.2.3.6. Europejski Festiwal Smaku Europejski Festiwal Smaku Europejski Festiwal Smaku Europejski Festiwal Smaku     

Europejski Festiwal Smaku w Lublinie organizowany jest we wrześniu przez Kresową 
Akademię Smaku z Waldemarem Suliszem na czele od 2009 roku. Co roku festiwal 
 

8 Dzięki uprzejmości Pana Waldemara Sulisza. 

Źródło: archiwum landbrand 

Okładka publikacjiOkładka publikacjiOkładka publikacjiOkładka publikacji    
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przyciąga około 100 tys. osób9. W programie wydarzenia znajdują się m.in. takie 
atrakcje jak: 

• Ogólnopolski Turniej Nalewek, 

• Jarmark Tradycji,  

• Jarmark Inspiracji,  

• pokazy kulinarne,  

• warsztaty gotowania dla dzieci,  

• wystawa malarska,  

• wieczór literacki,  

• warsztaty fotograficzne, 

• koncerty. 
 

Program imprezy obejmuje zarówno wydarzenia o charakterze kulinarnym, jak 
i artystycznym. Festiwal trwa około tygodnia. 

Europejski Festiwal Smaku niewątpliwie wykorzystuje w dużym stopniu dziedzictwo 
kulinarne Lublina. Wydarzenie to jest świetną okazją do jego promocji na szeroką skalę. 

 

Zbiór fotografii promujących Europejski Festiwal SmakuZbiór fotografii promujących Europejski Festiwal SmakuZbiór fotografii promujących Europejski Festiwal SmakuZbiór fotografii promujących Europejski Festiwal Smaku    

 

Źródło: radio.lublin.pl. Dostęp 30.08.2020. 

 

9 https://lubelskierowerem.pl/wydarzenie/europejski-festiwal-smaku/ . Dostęp 
30.08.2020 
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2.3.7.2.3.7.2.3.7.2.3.7. Inne wydarzenia kulinarne w LublinieInne wydarzenia kulinarne w LublinieInne wydarzenia kulinarne w LublinieInne wydarzenia kulinarne w Lublinie    

W Lublinie odbywają się także inne wydarzenia o charakterze kulinarnym: 

• Festiwal Czas Dobrego Sera i Wina 
Festiwal Czas Dobrego Sera i Wina organizowany jest od 2009 roku w czerwcu przez 
Slow Food Polska. Dziewiąta edycja wydarzenia (2019) odbyła się w Lublinie, natomiast 
poprzednie w Sandomierzu. Ideą przewodnią imprezy jest promocja zarówno polskich, 
jak i zagranicznych serów i win. W 2019 roku na lubelskim Rynku było można 
spróbować i kupić ponad 300 rodzajów sera z Polski, Włoch, Francji, Hiszpanii, Anglii, 
Litwy, Chorwacji, Grecji, Holandii, Anglii, Austrii, Szwajcarii i Słowacji oraz ponad 200 
rodzajów win z blisko 30 polskich winnic oraz około 20 zagranicznych. W wybranych 
restauracjach odbyły się także Laboratoria Smaku, czyli spotkania tematyczne m.in. 
„ABC mleka i sera”, „Top 10 lubelskich produktów regionalnych” czy „Alchemia 
nalewek”. W programie znalazły się także festiwalowe kolacje, w tym jedna autorstwa 
Wojciecha Modesta Amaro. Na zakończenie wydarzenia ogłoszono wyniki konkursu na 
najlepszy polski ser, w  którym udział brali polscy producenci. 

Festiwal ma potencjał w zakresie wykorzystywania dziedzictwa kulinarnego Lublina 
m.in. poprzez spotkania towarzyszące imprezie czy stoiska z lubelskimi specjałami. 

 

Stoisko Stoisko Stoisko Stoisko na na na na festiwalu Czas Dobrego Sera i Winafestiwalu Czas Dobrego Sera i Winafestiwalu Czas Dobrego Sera i Winafestiwalu Czas Dobrego Sera i Wina    

 

Źródło: radio.lublin.pl. Dostęp 30.08.2020. 

 

• Veganmania 
Veganmania to jednodniowe wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Otwarte 
Klatki w ośmiu miastach w Polsce – od 2013 roku odbyło się już 40 edycji, a w 2019 roku 
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w wydarzeniu wzięło udział średnio 4000 uczestników w każdym z miast10. Celem 
imprezy jest promocja kuchni roślinnej oraz postaw prozwierzęcych. Podczas 
wydarzenia serwowane jest wegańskie jedzenie, prezentowane są kosmetyki 
nietestowane na zwierzętach, a także odbywają się tematyczne wykłady i spotkania 
z aktywistami, autorami książek, naukowcami, dietetykami i celebrytami. 

Wśród wystawców obecne były także lubelskie firmy – kawiarnia Ciacho bez cukru, 
producent naturalnych mydeł Republika Mydła czy Bistro Pomylone Gary. Veganmania 
jest festiwalem o zasięgu ogólnopolskim i mimo udziału lubelskich firm nie 
wykorzystuje lokalnego dziedzictwa kulturalnego. Udziałem w wydarzeniu jako 
wystawcy powinny zainteresować się lokalne sklepy z regionalną żywnością, które 
oferują także żywność ekologiczną i wegańską, np. Lubartowska 77. 

 

Stoisko na wydarzeniu VeganmaniaStoisko na wydarzeniu VeganmaniaStoisko na wydarzeniu VeganmaniaStoisko na wydarzeniu Veganmania    

 

Źródło: veganmania.pl. Dostęp 30.08.2020. 

 

• Lubelski Festiwal Golonki 
Lubelski Festiwal Golonki organizowany jest od 2015 roku przez karcmę regionalną 
Chata i ma miejsce się właśnie w tej restauracji. Przygotowywane jest specjalne menu, 
w którym goście znajdą golonkę w wielu odsłonach – z wieprzowiny, cielęciny czy dzika, 
w wersji lubelskiej, roztoczańskiej lub po bawarsku. Festiwal odbywa się zazwyczaj 
w sezonie letnim, a menu obowiązuje przez około 10 dni. Organizowany jest także 
konkurs na najlepszą golonkę – każdy gość może oddać swój głos. Celem wydarzenia 
jest promocja golonki i pokazanie rożnych sposobów jej przyrządzania. W menu 
znajdziemy m.in. golonkę po lubelsku, dzięki czemu można uznać, że wydarzenie 

 

10 https://veganmania.pl/ . Dostęp: 30.08.2020 
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promuje dziedzictwo kulinarne miasta, jednak na pewno nie w takim samym stopniu 
jak Europejski Festiwal Smaku. 

BBBBaner z profilu w mediach społecznościowych VIaner z profilu w mediach społecznościowych VIaner z profilu w mediach społecznościowych VIaner z profilu w mediach społecznościowych VI    Lubelskiego Festiwalu Golonki Lubelskiego Festiwalu Golonki Lubelskiego Festiwalu Golonki Lubelskiego Festiwalu Golonki     

 

Źródło: fanpage na portalu Facebook restauracji Chata karcma regionalna. Dostęp 30.08.2020. 

 

• Festiwal „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”  
Wydarzenie to organizowane jest we współpracy trzech regionów – podkarpackiego, 
lubelskiego i podlaskiego, w których co roku odbywają się trzy imprezy o charakterze 
festynu plenerowego. Wystawcy – lokalni wytwórcy i rzemieślnicy – prezentują swoje 
produkty, które można spróbować i zakupić. W programie znajdują się także warsztaty 
kulinarne, wspólne gotowanie, występy artystyczne i koncerty. W 2019 roku wydarzenie 
organizowane w lubelskim miało miejsce w Nałęczowie. Podczas festiwalu promowane 
są także regionalne produkty i dania – ciasta tradycyjne, forszmak czy wyroby z Listy 
Produktów Tradycyjnych. Ponadto jest to dobry przykład współpracy 
międzyregionalnej.  
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Stoisko na festiwalu „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”Stoisko na festiwalu „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”Stoisko na festiwalu „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”Stoisko na festiwalu „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”    

 

Źródło: radio.lublin.pl. Dostęp 30.08.2020. 

 

• Jarmark Jagielloński 
Jarmark Jagielloński organizowany przez instytucję Warsztaty Kultury to sierpniowy 
festiwal odbywający się co roku na Starym Mieście, który prezentuje są tradycyjne 
rzemiosło, sztukę ludową, kulinaria, muzykę i taniec. W programie imprezy znajdują się 
także rozmaite warsztaty i koncerty. Jest to wydarzenie o międzynarodowym 
potencjale, gdyż zapraszani są także artyści z krajów Europy Wschodniej i Środkowej. 
W trakcie trwania jarmarku odbywa się także akcja sprzedawania pierogów św. Jacka 
przez dominikanów, a dochód z ich sprzedaży przeznaczany jest na remonty bazyliki 
i klasztoru. Tradycja ta związana jest ze św. Jackiem, patronem tych, którzy głodują i są 
w biedzie, zaś pierogi uznawane były za pokarm ubogich. 
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Źródło: nowytydzień.pl. Dostęp 30.08.2020. 

 

• Bożonarodzeniowy Festiwal Kucharze Dzieciom 
Jest to wydarzenie o charakterze charytatywnym organizowane przez Stowarzyszenie 
Lubelskich Kucharzy w połowie grudnia. W live cooking udział biorą najlepsi polscy 
kucharze – m.in. uczestnicy Top Chef, Masterchef czy Hell’s Kitchen. W programie 
wydarzenia znajdują się degustacja świątecznych potraw, licytacja darów na rzecz 
wybranego stowarzyszenia wspierającego chore dzieci, a także charytatywny konkurs 
Lubelskie Smaki Junior. 

 

Źródło: lubelski.pl. Dostęp 30.08.2020. 
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• Lubelskie Święto Cydru 
Lubelskie Święto Cydru odbywa się od 2014 roku we wrześniu. Wydarzenie rozpoczyna 
się na Starym Mieście od rozbicia 600-litrowej beczki z cydrem i wspólnego toastu. 
Uczestnicy imprezy mają okazję poznać proces produkcji cydru oraz zakupić ulubiony 
trunek. W 2019 roku wydarzenie po raz pierwszy przybrało charakter międzynarodowy – 
prezentowany był wówczas cydr z hiszpańskiej Asturii. Rozstrzygnięty został także 
konkurs „Mistrz Cydru” dla mniejszych producentów i domowych cydrowników, którzy 
produkują wyłącznie z polskich jabłek. Na zakończenie imprezy na Placu Teatralnym 
odbywają się koncerty muzyczne. 

 

 

Źródło: lublin.wyborcza.pl. Dostęp 30.08.2020. 

 

Niestety wyszukiwanie wydarzeń typowo kulinarnych w Lublinie nie należy do łatwych 
zadań. W zakładce kultura na oficjalnej stronie internetowej miasta w wyszukiwarce 
wydarzeń, mimo wielu kategorii (prawdopodobnie zbyt wielu), nie znajdziemy kategorii 
„Kulinaria”. Dużym plusem jest oczywiście sam kalendarz wydarzeń i możliwość ich 
wyszukania, jednak uproszczenie kategorii i dodanie jednej dotyczącej stricte 
dziedzictwa kulinarnego z pewnością zwiększyłyby funkcjonalność tej zakładki. 
Według najnowszych badań dotyczących turystyki kulinarnej prowadzonych przez 
Światowe Stowarzyszenie Turystyki Kulinarnej (World Food Travel Association) 53% 
turystów podróżujących dla przyjemności to turyści kulinarni11. Nowe uporządkowanie 
i prezentacja tej kategorii mogłyby zatem wpłynąć na podniesienie oceny atrakcyjności 
turystycznej Lublina, zwiększenie liczby turystów, a w szczególności turystów 
kulinarnych.  

  

 

11 World Food Travel Association, 2020 Food Travel Monitor. 
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2.3.8.2.3.8.2.3.8.2.3.8. Regionalne Muzeum CebularzaRegionalne Muzeum CebularzaRegionalne Muzeum CebularzaRegionalne Muzeum Cebularza    

W samym centrum Lublina przy ulicy Szewskiej 4 znajduje się Regionalne Muzeum 
Cebularza, w którym odwiedzający mają okazję poznać genezę powstania lokalnego 
specjału – cebularza lubelskiego. W formie interaktywnego pokazu przedstawiana jest 
legenda powstania cebularza, jego receptura, a także historia Lublina. Każdy 
z uczestników warsztatów może wykonać swój wypiek i spróbować go.   

Muzeum to można nazwać interaktywnym, gdyż angażuje zwiedzających i ich zmysły. 
Przyswajanie wiedzy jest ułatwione, a doświadczenia zapadną w pamięci gości na 
dłużej. Można śmiało stwierdzić, że Regionalne Muzeum Cebularza ma spory potencjał 
– dziedzictwo kulinarne Lublina jest w nim efektywnie wykorzystywane, a warsztaty są 
atrakcyjne zarówno dla młodszych, jak i  starszych zwiedzających. 

 

  W Regionalnym Muzeum CebularzaW Regionalnym Muzeum CebularzaW Regionalnym Muzeum CebularzaW Regionalnym Muzeum Cebularza    

 

Źródło: lublin112.pl. Dostęp 30.08.2020. 

 

2.3.9.2.3.9.2.3.9.2.3.9. Dostępność regionalnych Dostępność regionalnych Dostępność regionalnych Dostępność regionalnych tradycyjnychtradycyjnychtradycyjnychtradycyjnych    produktów produktów produktów produktów 
kulinarnychkulinarnychkulinarnychkulinarnych    

W Lublinie znajduje się przynajmniej kilka sklepów z regionalną żywnością, które 
działają stacjonarnie, jak i prowadzą sprzedaż wysyłkową, stwarzając możliwość 
składania zamówień on-line. W mieście organizowane są także cykliczne targi wyrobów 
tradycyjnych. 
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Z rozmów przeprowadzonych z szefami kuchni i menedżerami restauracji w Lublinie 
wynika jednak, że zaopatrują się oni bezpośrednio u producentów i wytwórców 
regionalnych. Jako źródło informacji wskazują prowadzoną przez marszałka 
województwa oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Listę Produktów Tradycyjnych 
(LPT). Jest ona publikowana na stronie internetowej województwa lubelskiego12.    

Do miejsc ułatwiających zakup produktów tradycyjnych zaliczyć można m.in.: 

• Lubartowska 77 
Lubartowska 77 to zarówno EkoSklep, jak 
i miejsce kreatywnych spotkań i rozwijania 
talentów. W każdą sobotę organizowany jest 
Jarmark Lubelski, podczas którego można 
nabyć produkty prosto od lokalnych 
producentów –kawę, wędliny, świeże 
pieczywo, ekologiczne warzywa czy mleko 
prosto od krowy. Dodatkowo w każdą 
ostatnią sobotę miesiąca odbywa się Jarmark 
Talentów, podczas którego lubelscy 
rękodzielnicy prezentują swoje dzieła i 
prowadzą warsztaty artystyczne. Pod tym 
adresem można nabyć różnorodne produkty 
tradycyjne, w tym wpisane na LPT. Lubartowska 77 zajmuje się także organizacją 
warsztatów dla przedszkoli, szkół i innych grup zorganizowanych. Są to m.in. zajęcia 
muzyczne, kulinarne i artystyczne. Dostępna przestrzeń o powierzchni 300 m2 jest 
także wynajmowana na koncerty, spotkania biznesowe czy konferencje. 

BenedettoBenedettoBenedettoBenedetto    

Benedetto to sklep stacjonarny i internetowy, 
w którego ofercie znajdują się produkty klasztorne, 
lokalne i regionalne. Są to produkty zdrowej 
żywności wytwarzane ekologicznie. Na swojej 
stronie internetowej firma podkreśla znaczenie 
starannego doboru dostawców i stawianych im 
wysokim wymagań. W Benedetto kupimy m.in. 
regionalne miody, konfitury, słodycze, kawy, 
herbaty, zioła, alkohole, a także świeże pieczywo, 

nabiał oraz tradycyjne wędliny. 

 

• Własnej RWłasnej RWłasnej RWłasnej Robotyobotyobotyoboty    
To wyjątkowy sklep działający stacjonarnie oraz on-line, który 
oferuje ponad 800 rzemieślniczych produktów kulinarnych. 
Istotną częścią oferowanego asortymentu są produkty 
tradycyjne pochodzące z lubelskiego. Dewizą tego miejsca jest 

 

12 https://www.lubelskie.pl/rolnictwo-i-srodowisko/rozwoj-obszarow-
wiejskich/produkty-tradycyjne/. Dostęp 30.09.2020 

Jarmark Lubelski w Lubartowska 77Jarmark Lubelski w Lubartowska 77Jarmark Lubelski w Lubartowska 77Jarmark Lubelski w Lubartowska 77    

Źródło: lubartowska77.pl/jarmark-lubelski/. Dostęp: 
30.08.2020. 

    

Źródło: benedetto.com.pl. Dostęp: 30.08.2020. 

    

Wnętrze sklepu BenedettoWnętrze sklepu BenedettoWnętrze sklepu BenedettoWnętrze sklepu Benedetto    

Logo sklepu WLogo sklepu WLogo sklepu WLogo sklepu Własnej Robotyłasnej Robotyłasnej Robotyłasnej Roboty    

Źródło: https://wlasnejroboty.com/.
Dostęp 30.08.2020. 
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sprzedaż bezpośrednio zakupionych wyrobów. Wyeliminowanie pośredników wynika, 
zdaniem właścicieli, z dbałości o oferowanie wyłącznie sprawdzonych produktów 
o wiadomym pochodzeniu. Sklep stawia na współpracę z rolnikami oraz lokalnymi 
producentami.  
 
 

• Staropolska Galeria SmakuStaropolska Galeria SmakuStaropolska Galeria SmakuStaropolska Galeria Smaku    
To jeden z liderów na rynku lubelskiego w zakresie 
sprzedaży żywności ekologicznej. Pod tą marką 
działają obecnie trzy sklepy stacjonarne oraz sklep 
wysyłkowy. W stałej dostępności znajduje się 
ponad 5000 pozycji. Do głównych kategorii 
dostępnych produktów zaliczyć można żywność 
ekologiczną oraz produkty regionalne. Sklep 
specjalizuje się także w warzywach posiadających 
certyfikaty ekologiczne, które są istotnym 
składnikiem kuchni tradycyjnej. Całość asortymentu 
znajduje się fizycznie na półkach magazynowych, 
co ułatwia i skraca proces zakupów on-line. Sklep 
istnieje od prawie 25 lat.  

 
 

• Lubelski SpichlerzLubelski SpichlerzLubelski SpichlerzLubelski Spichlerz    
Oferta sklepu skupia się głównie wokół 
tradycyjnych wyrobów z województwa lubelskiego, 
z których większość wpisana jest na Listę 
Produktów Tradycyjnych. Inicjatorem powstania 
Lubelskiego Spichlerzu jest lubelski oddział Polskiej 
Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jego 
główną ideą jest możliwość zakupu produktów 
prosto od producenta. Sklep działa na terenie 
Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce. 
Planowane jest uruchomienie sklepu 
internetowego. Na stronie internetowej można 
poznać regionalne receptury, np. na cebularza, 
pierogi po lubelsku czy piernik z miodem. 

          

 

• Smaki LubelszczyznySmaki LubelszczyznySmaki LubelszczyznySmaki Lubelszczyzny 

Smaki Lubelszczyzny to sklep oferujący zdrową 
żywność, przetwory wytwarzane naturalnymi 
metodami prosto od producentów 
z województwa lubelskiego. Zarówno online, jak 
i stacjonarnie zakupimy m.in. regionalne miody, 
praliny i krówki z Lublina czy tradycyjne nalewki. 

Logo sklepu Staropolska Logo sklepu Staropolska Logo sklepu Staropolska Logo sklepu Staropolska 
Galeria SmakuGaleria SmakuGaleria SmakuGaleria Smaku    

Źródło: 
https://staropolskagaleriasmaku.p
l/. Dostęp 30.08.2020 

Oferta sklepu Lubelski SpichlerzOferta sklepu Lubelski SpichlerzOferta sklepu Lubelski SpichlerzOferta sklepu Lubelski Spichlerz    

Źródło: fanpage Facebook Lubelski-
spichlerz. Dostęp: 30.08.2020. 

Logo sklepu Smaki LubelszczyznyLogo sklepu Smaki LubelszczyznyLogo sklepu Smaki LubelszczyznyLogo sklepu Smaki Lubelszczyzny    

Źródło: smakilubelszczyzny.pl. Dostęp: 
30.08.2020. 
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Dostępne są także kosze prezentowe z naturalnymi i regionalnymi produktami.                                       
     

 

• Eko BazarEko BazarEko BazarEko Bazar    

Eko Bazar funkcjonuje przy ulicy 
Nadbystrzyckiej w każdą sobotę 
w godzinach przedpołudniowych. 
Można zakupić od lubelskich rolników 
ekologiczne warzywa i owoce, nabiał, 

tradycyjne wędliny oraz domowe, 
wiejskie przetwory.  

 

2.3.10.2.3.10.2.3.10.2.3.10. Stan dostępności i jakość oferty gastronomicznejStan dostępności i jakość oferty gastronomicznejStan dostępności i jakość oferty gastronomicznejStan dostępności i jakość oferty gastronomicznej    

Analizie poddano stan dostępności i jakości oferty gastronomicznej: 

a) dla dzieci i rodzin z dziećmi, 

b) dla seniorów, 

c) dla osób z niepełnosprawnością ruchową, osób niedosłyszących i głuchych, 
osób niedowidzących, 

d) dla cudzoziemców, 

e) dla wegetarian i wegan, 

f) pod kątem przeciwdziałania marnowaniu żywności, less waste, 
zrównoważonej produkcji i fair trade. 

W przeprowadzonym badaniu ankietowym poproszono restauratorów o wskazanie, 
jakie udogodnienia funkcjonują w ich restauracji: dla dzieci i rodzin z dziećmi, seniorów, 
osób z niepełnosprawnością oraz cudzoziemców. Zapytano ich także o ofertę 
skierowaną do wegetarian i wegan oraz o działania, jakie podejmują w celu 
przeciwdziałania marnowaniu żywności – w duchu less/zero waste. 

Zauważono, że najmniej badanych restauracji posiada udogodnienia dla seniorów – 
tylko trzy restauracje (Magia, Sielsko Anielsko i Między Słowami) zadeklarowały 
respektowanie Karty Seniora. Żadna z badanych restauracji nie wskazała, że posiada 
stronę internetową zgodną ze standardami WCAG 2.1 (np. możliwość zmiany wielkości 
liter czy kontrastu) ani że dysponuje specjalną ofertą dla seniorów w wybrane dni 
tygodnia. 

Oferta Eko BazaruOferta Eko BazaruOferta Eko BazaruOferta Eko Bazaru    

Źródło: fanpage Facebook Eko Bazar Lublin. Dostęp 
30.08.2020. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

 

Wśród udogodnień dla dzieci i rodzin z dziećmi najpopularniejsze są menu dziecięce 
(6 wskazań – Trybunalska, Magia, Sielsko Anielsko, Mandragora, Chata karcma 
regionalna i 2PiEr) oraz kolorowanki rozdawane przez kelnerów (5 wskazań – 
Trybunalska, Sielsko Anielsko, Mandragora, Chata karcma regionalna i 2PiEr). Trzy 
lokale (Trybunalska, Chata karcma regionalna i Między Słowami) posiadają kącik 
dziecięcy. W Perłowej Pijalni Piwa (zapewne z uwagi na charakter lokalu) nie 
znajdziemy żadnych udogodnień dla dzieci. Żadna z badanych restauracji nie wskazała 
na dostępność warsztatów dla dzieci lub gotowej oferty organizacji urodzin. 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

 

Większość badanych restauracji jest przystosowana do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością. Cztery lokale (Sielsko Anielsko, Mandragora, Między Słowami, 
2PiEr) dysponują stolikami przystosowanymi do potrzeb osób poruszających się na 
wózkach, trzy (Trybunalska, Mandragora, 2PiEr) posiadają windę, a po dwie – podjazd 
dla osób z niepełnosprawnością (Mandragora, Perłowa Pijalnia Piwa) i specjalnie 
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wyszkolony personel (Sielsko Anielsko, Mandragora). Chata karcma regionalna nie 
posiada żadnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnością. Żadna z badanych 
restauracji nie dysponuje menu w alfabecie Braille'a. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

 

Na pytanie dotyczące udogodnień dla cudzoziemców odpowiedziało 6 restauratorów 
(Sielsko Anielsko, Mandragora, Między Słowami, Chata karcma regionalna, 2PiEr, 
Perłowa Pijalnia Piwa). Wszyscy posiadają menu w języku angielskim, a obsługa 
w restauracji posługuje się tym językiem. Ponadto w trzech restauracjach obsługa zna 
inne języki (Mandragora, 2PiEr, Perłowa Pijalnia Piwa), a w dwóch także język ukraiński 
(Mandragora, 2PiEr). W żadnej z badanych restauracji nie jest dostępne menu w języku 
ukraińskim ani menu ze zdjęciami potraw. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 
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W badanych restauracjach znajdziemy także ofertę dla wegetarian i wegan. W menu 
5 restauracji dostępne są więcej niż 3 dania wegetariańskie lub wegańskie 
(Trybunalska, Magia, Mandragora, Chata karcma regionalna, 2PiEr), a w dwóch 
restauracjach – do 3 takich dań (Sielsko Anielsko, Perłowa Pijalnia Piwa). Żadna 
z badanych restauracji nie posiada specjalnego menu dla wegetarian i wegan. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

 

Coraz popularniejszym trendem jest less/zero waste, czyli przeciwdziałanie 
marnowaniu żywności. Dostrzegają go także badane restauracje. Najczęściej 
podejmowane są takie działania z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności 
(w duchu zero/less waste), zrównoważonej produkcji i fair trade jak: 

• racjonalne planowanie dostaw świeżej żywności (6 wskazań – Sielsko 
Anielsko, Mandragora, Między Słowami, Chata karcma regionalna, 2PiEr, 
Perłowa Pijalnia Piwa), 

• wykorzystywanie wszystkich części warzyw i owoców np. do sosów, zup, 
kompotów (6 wskazań – Trybunalska, Sielsko Anielsko, Mandragora, Chata 
karcma regionalna, 2PiEr, Perłowa Pijalnia Piwa), 

• dostosowywanie menu do dostępnych produktów sezonowych (4 wskazania – 
Sielsko Anielsko, Mandragora, 2PiEr, Perłowa Pijalnia Piwa), 

• pakowanie jedzenia na wynos w torby papierowe (4 wskazania – Sielsko 
Anielsko, Mandragora, 2PiEr, Perłowa Pijalnia Piwa), 

• dostosowywanie menu (np. lunchowego) do posiadanych zapasów (3 
wskazania – Sielsko Anielsko, Mandragora, 2PiEr), 

• niegotowanie na zapas (3 wskazania – Sielsko Anielsko, Między Słowami, 
Chata karcma regionalna), 

• niekorzystanie z plastikowych słomek (3 wskazania – Sielsko Anielsko, 
Mandragora, Perłowa Pijalnia Piwa), 

• wydawanie plastikowych sztućców i słomek tylko na życzenie klienta (3 
wskazania – Mandragora, Między Słowami, Chata karcma regionalna), 

• pakowanie jedzenia na wynos w biodegradowalne opakowania (3 wskazania – 
Sielsko Anielsko, Mandragora, Perłowa Pijalnia Piwa), 
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• sprzedaż napojów wyłącznie w szklanych butelkach (3 wskazania – 
Mandragora, Między Słowami, 2PiEr). 

 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

 

2.3.11.2.3.11.2.3.11.2.3.11. Rekomendacje dot. stanu dostępności i jakości oferty Rekomendacje dot. stanu dostępności i jakości oferty Rekomendacje dot. stanu dostępności i jakości oferty Rekomendacje dot. stanu dostępności i jakości oferty 
gastronomicznejgastronomicznejgastronomicznejgastronomicznej    

Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego, jak i rozmów 
z przedstawicielami branży przygotowano rekomendacje dotyczące stanu dostępności 
i jakości oferty gastronomicznej. Podzielono je na sześć grup, które zakresem 
odpowiadają przeprowadzonej analizie. 

Rekomendacje w zakresie oferty i udogodnień dla dzieci i rodzin z dziećmi: 

1. Dbanie o dostępność dań oferowanych w dość popularnych menu dla dzieci. 

2. Przyrządzanie klasyków dziecięcego menu w interpretacji tradycyjnej 
i regionalnej – makaron, pizza, nugetsy – np. na świeżo z lokalnych składników 
(a nie z gotowych mrożonych produktów). 
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3. Zwiększenie dostępności przyjaznych dla dzieci kącików zawierających 
kreatywne gry, huśtawki, książeczki itp., najlepiej związanych z tradycją 
Lublina. 

4. Przygotowanie podkładek pod menu z kolorowankami dla dzieci 
inspirowanymi kuchnią tradycyjną, np. cebularz, piróg biłgorajski, kasza 
gryczana, miód, jabłka, cebula itp. 

5. Wprowadzenie gotowej oferty przyjęć i warsztatów dla dzieci w wybranych 
restauracjach. 

6. Realizacja warsztatów kulinarnych dla dzieci w restauracjach dotyczących 
kuchni tradycyjnej. 

Rekomendacje w zakresie oferty i udogodnień dla seniorów: 

1. Wprowadzenie specjalnej oferty skierowanej do seniorów w celu zachęcenia 
ich do regularnego korzystania z oferty gastronomicznej miasta (np. zniżki, 
promocje w jeden lub dwa wybrane dni tygodnia). 

2. Rozpowszechnienie respektowania Karty Seniora upoważniającej do 
otrzymania zniżek w wybranych lokalach usługowych. 

3. Umożliwienie korzystania ze stron internetowych restauracji osobom 
starszym – często gorzej widzącym – poprzez dostosowanie ich do 
standardów WCAG 2.1 (np. możliwość zwiększenia tekstu). 

4. Współpraca z uniwersytetami trzeciego wieku i przygotowanie oferty dla nich, 
np. wykłady kulinarne. 

Rekomendacje w zakresie udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową, osób 
niedosłyszących i głuchych, osób niedowidzących: 

1. Wprowadzanie szeregu usprawnień, które powinny się uzupełniać, a nie tylko 
jednego (np. podjazdu).  

2. Prowadzenie szkoleń (przede wszystkim dla nowo zatrudnianego personelu) 
z zakresu potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

3. Wprowadzenie menu w alfabecie Braille’a dla osób niewidzących. 

4. Korzystanie ze specjalnych aplikacji dźwiękowych, które odczytają menu 
osobie niewidomej. 

Rekomendacje w zakresie oferty i udogodnień dla cudzoziemców: 

1. Dodanie zdjęć potraw do menu. 

2. Zatrudnianie wyłącznie pracowników, którzy posługują się przynajmniej 
językiem angielskim. 

3. Szkolenia pracowników sali (kelner, barman) w zakresie specjalistycznego 
języka angielskiego (nazwy potraw, składników). 

4. Regularne prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi klienta w języku obcym 
(opanowanie zwrotów grzecznościowych i kurtuazyjnych). 

Rekomendacje w zakresie oferty dla wegetarian i wegan: 



 60   
 

1. Posiadanie specjalnego menu dla wegetarian i wegan nie jest konieczne, ale 
warto zadbać o stałą dostępność przynajmniej kilku dań wegetariańskich 
i wegańskich. 

2. Eksponowanie dań tradycyjnych i regionalnych na podstawie lokalnych  
warzyw i nabiału, np. sery zagrodowe, hummus, gryczaki, pierogi. 

3. Organizacja wieczorów wegańskich ze specjalnym menu, degustacją oraz 
pokazem przygotowania dań tradycyjnych ze składników wege. 

Rekomendacje w zakresie działań podejmowanych w celu przeciwdziałaniu 
marnowaniu żywności (w duchu less/zero waste): 

1. Ograniczenie marnowania żywności poprzez racjonalne planowanie dostaw, 
kompostowanie resztek, wykorzystywanie wszystkich części warzyw (np. liści), 
dopasowywanie menu do posiadanych zapasów i niegotowanie na zapas. 

2. Ograniczenie wykorzystania plastiku poprzez rezygnację z plastikowych 
słomek i sztućców, korzystanie z opakowań biodegradowalnych, papierowych 
i szklanych (w przypadku napojów butelkowanych). 

3. Promocja filozofii zero waste np. poprzez specjalnie ułożone menu, nie 
dłuższe niż 15 pozycji, w których te same składniki pojawiają się w kilku 
daniach. 

4. Wspieranie lokalnych dostawców i tym samym redukcja kosztów transportu 
żywności. 

 

2.4. Badania dotyczące dziedzictwa kulinarnego w Lublinie 

Aby zrekonstruować dotychczasowe badania dotyczące dziedzictwa kulinarnego 
w Lublinie, przeprowadzono research internetowy i w tym celu przeszukano zbiory 
cyfrowe Biblioteki Narodowej Polona. 

Poszukując informacji nt. wspomnianych badań nawiązano kontakt z ekspertem, który 
według dostępnej autorom wiedzy jest najbardziej uznawanym autorytetem zdziedziny 
dziedzictwa kulinarnego w Polsce. Mowa o dr. hab. nauk historycznych, prof. 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Jarosławie Dumanowskim. Obecnie Dumanowski 
pełni funkcję kierownika Centrum Dziedzictwa Kulinarnego na Wydziale Nauk 
Historycznych UMK w Toruniu. Jako visiting professor pracował na Uniwersytecie 
w Bordeaux, w Centrum Norberta Eliasa w L'École des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales oraz w katedrze UNESCO Europejskiego Instytutu Historii i Kultur Wyżywienia 
(IEHCA), wykładał także na Sorbonie w Paryżu13.  

Profesor jest członkiem prestiżowego Klubu Szefów Kuchni14 oraz wykładowcą 
Akademii Kulinarnej w Krakowie15. Posiada także największy, zdaniem autorów, 
dorobek badawczy i wydawniczy w zakresie polskiego dziedzictwa kulinarnego. Jest 

 

13 https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_Dumanowski/. Dostęp: 30.08.2020 
14http://www.klubszefowkuchni.pl/fundacja/czlonkowie/czlonkowie/jaroslaw-
dumanowski. Dostęp: 30.08.2020 
15 https://akademiakulinarna.edu.pl/wykladowcy . Dostęp: 30.08.2020 
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pomysłodawcą i redaktorem serii Monumenta Poloniae Culinaria wydawanej przez 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie16. W ramach tego cyklu profesor opracowuje 
kolejny tom poświęcony kuchni rodów związanych z Lubelszczyzną i Lublinem – 
Pociejów i Lubomirskich.  

W celu identyfikacji badań dotyczących dziedzictwa kulinarnego w Lublinie 
przeprowadzono także konsultacje z przedstawicielem Lubelskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej (LROT). Organizacja od 2004 roku aktywnie wspiera branżę 
turystyczną regionu lubelskiego i w toku swoich działań zrealizowała kilkadziesiąt 
projektów. Wiele z nich obejmowało także turystykę kulinarną. Z tej racji autorzy 
uważają ją jako wiarygodne źródło wiedzy w tym zakresie. 

Według przeprowadzonych rozmów, jak i podjętych na własną rękę poszukiwań nadal 
nie powstało monograficzne badanie dotyczące dziedzictwa kulinarnego w Lublinie, do 
tej pory jest ono elementem działań przy okazji innych projektów. Należy w tym 
miejscu przywołać Europejski Festiwal Smaku, który regularnie odwołuje się do 
dziedzictwa kulinarnego miasta. 

Należy jednak zauważyć, że temat badań dziedzictwa kulinarnego w Lublinie jest 
niezwykle obszerny i powinien stanowić element odrębnego przedsięwzięcia. Być może 
nawet stałego programu badawczego. Wzorem niektórych miejsc na świecie można 
rozważyć stworzenie fundacji prowadzącej badania w tym zakresie jako swój cel 
statutowy, jak np. Basque Culinary Center. Zdaniem prof. Dumanowskiego Lublin ma 
bogatą tradycję kulinarną, którą można i należy opracować w formie monografii. 

Ponadto uzyskano informacje dotyczące planowanego wydania publikacji autorstwa 
prof. Jarosława Dumanowskiego nt. historycznego dziedzictwa kulinarnego Lublina 
i Lubelszczyzny. Publikacja profesora będzie nawiązywała do rękopiśmiennej książki 
kucharskiej Zbiór dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robienia. Zdaniem 
Dumanowskiego: „chyba najbardziej niezwykłej staropolskiej książki kucharskiej, którą 
przygotowujemy do wydania jako kolejny tom opracowywanej przez Centrum 
Dziedzictwa Kulinarnego UMK i wydawanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie serii Monumenta Poloniae Culinaria”17. 

Pewne rekonstrukcje kulinarne wypływające wprost z dziedzictwa kulinarnego Lublina 
zapisanego w omawianej księdze zostały użyte już podczas 12. edycji Europejskiego 
Festiwalu Smaku. Na podstawie badań dziedzictwa kulinarnego Lublina, prowadzonych 
przez prof. Dumanowskiego, Maciej Nowicki (rekonstruktor smaku w Muzeum Pałacu 
Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie) z Maciejem Bartonem (szefem kuchni w Ostoja 
Chobienice) oraz Marcinem Nieznajem (szefem kuchni restauracji BelEtage w IBB Grand 
Hotel Lublinianka) odtworzyli 7 potraw według receptur z zabytkowej księgi. 

Podczas wyszukiwania internetowego wykorzystano takie hasła jak: 

• dziedzictwo kulinarne Lublin badania, 

• dziedzictwo kulinarne badania, 

• turystyka kulinarna Lublin badania, 

• turystyka kulinarna badania. 

 

16 https://sklep.wilanow-palac.pl/seria-monumenta-poloniae-culinaria-c-11.html  
17 https://europejskifestiwalsmaku.pl/uczta-pociejow/. Dostęp: 30.09.2020 



 62   
 

 
Efektem internetowych poszukiwań były artykuły przedstawiające badania własne 
autorów: 

• D. Orłowski, M. Woźniczko, Turystyka kulinarna w Polsce – wstępne badania 
nad fenomenem zjawiska, „Turystyka Kulturowa” 2016, nr 5, s. 60–100. 

• J. Krupa, Dziedzictwo kulinarne elementem atrakcyjności turystycznej regionu, 
„Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. 
Problemy Ekologii Krajobrazu” 2010, t. XXVII, s. 451–455. 

 

Biorąc pod uwagę przywołane informacje, można stwierdzić, że dziedzictwo kulinarne 
Lublina staje się coraz bardziej interesującym przedmiotem badań.  

Szczególnie ciekawym z punktu widzenia zarządzania turystyką kulinarną w Polsce jest 
tekst Orłowskiego i Woźniczko, gdyż przynosi konkretne wnioski dla zarządzających. 
Takie badania przeprowadzone w skali lokalnej, obejmujące swym zasięgiem Lublin 
i jego dziedzictwo, dostarczyłyby przydatnych konkluzji dla branży. Badania te mogłyby 
być prowadzone przez Urząd Miasta Lublin, np. wraz z corocznym Barometrem 
Turystycznym, lub przez nową lokalną organizację turystyczną. 

 

2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1. Turystyka kulinarna w Polsce Turystyka kulinarna w Polsce Turystyka kulinarna w Polsce Turystyka kulinarna w Polsce ––––    wstępne badania nad wstępne badania nad wstępne badania nad wstępne badania nad 
fenomenem zjawiskafenomenem zjawiskafenomenem zjawiskafenomenem zjawiska    

Autorzy wyszczególnili przykładowe atrakcje turystyki kulinarnej w Polsce, które mogą 
decydować „o podjęciu podróży tematycznej przez turystę zainteresowanego 
bezpośrednim kontaktem z dziedzictwem kulinarnym na poziomie krajowym, 
regionalnym lub lokalnym”18. Wśród nich znalazły się takie atrakcje znajdujące się lub 
mające miejsce w Lublinie jak: 

• Europejski Festiwal Smaku,  

• Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie (jako obiekt promujący dziedzictwo 
kulinarne), 

• restauracja Mandragora w Lublinie. 
 

Autorzy artykułu przeprowadzili badanie ankietowe na próbie 600 osób będących 
uczestnikami dwóch imprez targowych o tematyce turystycznej w Warszawie. Celem 
badania było określenie zainteresowania respondentów turystyką kulinarną. 
Ankietowani byli pytani także o lubelskie atrakcje turystyki kulinarnej. 75% 
respondentów zadeklarowało chęć wzięcia udziału w wyjeździe o  charakterze 
kulinarnym – tylko tej części badanych (N=450) zadano kolejne pytania19. 

 

18 D. Orłowski, M. Woźniczko, Turystyka kulinarna w Polsce – wstępne badania nad 
fenomenem zjawiska, „Turystyka Kulturowa” 2016, nr 5, s. 68. 
19 Tamże, s. 60–100. 
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Dla 3% respondentów Lubelszczyzna byłaby regionem, który najbardziej odpowiadałby 
im w celu odbycia podróży kulinarnej. Trzema najchętniej wybieranymi regionami były 
Górny Śląsk (14%), Kaszuby (12%) i województwo podkarpackie (10%)20.  

Respondenci zostali zapytani także o znajomość wybranych atrakcji turystyki 
kulinarnej, w tym dwóch z Lublina – Europejskiego Festiwalu Smaku i Muzeum Wsi 
Lubelskiej w Lublinie. 

Wyniki dotyczące Europejskiego Festiwalu Smaku: 

• 20% respondentów słyszało o festiwalu, 

• 19% respondentów uczestniczyło w nim, 

• 31% respondentów chciałoby wziąć w nim udział. 
 

Spośród dziewięciu badanych festiwali, Europejski Festiwal Smaku znalazł się 
w czołówce najbardziej rozpoznawalnych festiwali w Polsce. Jest to także jeden 
z festiwali, w którym respondenci wzięliby udział najchętniej21. 

 
Wyniki dotyczące Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie: 

• 17% respondentów słyszało o muzeum, 

• 19% respondentów zwiedzało muzeum, 

• 24% respondentów chciałoby zwiedzić muzeum. 
 

Z kolei wśród 10 muzeów skansenowskich w Polsce Muzeum Wsi Lubelskiej znalazło 
się na 7. miejscu pod kątem rozpoznawalności i na 8. miejscu pod kątem deklarowanej 
chęci zwiedzania22. 

 

2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2. Dziedzictwo kulinarne elementem atrakcyjności turystycznej Dziedzictwo kulinarne elementem atrakcyjności turystycznej Dziedzictwo kulinarne elementem atrakcyjności turystycznej Dziedzictwo kulinarne elementem atrakcyjności turystycznej 
regionuregionuregionuregionu    

Celem artykułu jest „przedstawienie dziedzictwa kulinarnego jako atrakcji turystycznej 
oraz potencjalnego produktu turystycznego, na przykładzie lokalnych i regionalnych 
potraw z województwa lubelskiego”23. Przedstawione zostały także wyniki badania 
ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Lublina i okolic oraz 
restauratorów w zakresie zainteresowania potrawami kuchni staropolskiej. Badanie 
służyło m.in. „ocenie świadomości konsumentów i restauratorów w zakresie 
znajomości i preferencji potraw kuchni regionalnej”24. W badaniu wzięły udział osoby 

 

20 Tamże. 
21 Tamże. 
22 Tamże. 
23 J. Krupa, Dziedzictwo kulinarne elementem atrakcyjności turystycznej regionu, 
„Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy 
Ekologii Krajobrazu” 2010, t. XXVII, s. 451–452. 
24 Tamże, s. 453.  
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odwiedzające wybrane lokale serwujące dania kuchni regionalnej w wydaniu 
staropolskim takie jak Gospoda Sielsko Anielsko, Karczma Bida, Chata Swojska Strawa. 

Respondenci (N=50) byli klientami wybranych lokali gastronomicznych w Lublinie. 55% 
procent respondentów stwierdziło, że promowanie kuchni staropolskiej 
w województwie lubelskim jest potrzebne. Ich zdaniem jest to istotne z uwagi na cechy 
tej kuchni – jest polska, dobra i zdrowa. Prawie wszyscy respondenci (95%) zgodzili się 
ze stwierdzeniem, że w regionie jest dużo restauracji, w których serwowana jest 
tradycyjna kuchnia staropolska. Pomimo iż badanie posługiwało się nieco inną 
metodologią i nazewnictwem oraz dotyczyło odczuć respondentów w zakresie kuchni 
staropolskiej, należy wziąć je pod uwagę. Kuchnia staropolska według prowadzących 
badania jest elementem dziedzictwa kulinarnego regionu.  

 

 

3. CZĘŚĆ STRATEGICZNA 

Strategia to nie taktyka. Ta pierwsza odwołuje się do długoterminowych celów, 
opisując je i stwarzając warunki do ich realizacji. Podczas gdy druga wskazuje konkretne 
sposoby ich osiągania. Strategia nie musi być widoczna dla odbiorców docelowych, za 
to taktyka już tak. 

W przypadku Strategii komunikacji marketingowej w promowaniu dziedzictwa 
kulinarnego Lublina musimy określić właśnie strategię. Rozumiemy ją jako długotrwałe 
zorientowanie na osiągnięcie określonych celów w zakresie oferty kulinarnej miasta 
kierowanej zarówno do turystów, jak i mieszkańców.  

Strategia ma pomóc zbudować konkurencyjny wizerunek iStrategia ma pomóc zbudować konkurencyjny wizerunek iStrategia ma pomóc zbudować konkurencyjny wizerunek iStrategia ma pomóc zbudować konkurencyjny wizerunek i    ofertę Lublina jako ofertę Lublina jako ofertę Lublina jako ofertę Lublina jako 
destynacji kulinarnej i odróżnić ofertę Lublina od mdestynacji kulinarnej i odróżnić ofertę Lublina od mdestynacji kulinarnej i odróżnić ofertę Lublina od mdestynacji kulinarnej i odróżnić ofertę Lublina od miast konkurencyjnych w Polsce iast konkurencyjnych w Polsce iast konkurencyjnych w Polsce iast konkurencyjnych w Polsce 
iiii    EuropieEuropieEuropieEuropie,,,,    stwarzastwarzastwarzastwarzając powód wyboru miasta przez turystów. jąc powód wyboru miasta przez turystów. jąc powód wyboru miasta przez turystów. jąc powód wyboru miasta przez turystów.     

Ma także podnieść jakość dostępnej w mieście oferty i wzmocnić zainteMa także podnieść jakość dostępnej w mieście oferty i wzmocnić zainteMa także podnieść jakość dostępnej w mieście oferty i wzmocnić zainteMa także podnieść jakość dostępnej w mieście oferty i wzmocnić zainteresowanie resowanie resowanie resowanie 
nią wśród mieszkańcównią wśród mieszkańcównią wśród mieszkańcównią wśród mieszkańców....         

Zdaniem Erika Wolfa, dyrektora wykonawczego World Food Travel Association, każda 
destynacja kulinarna, w tym kraj, region czy miasto może być określona poprzez cykl 
życia, w którym się obecnie znajduje. Z analiz Wolfa wynika, że Polska może być 
obecnie w fazie 2A. Charakteryzuje się ona między innymi tym, że rozwijana jest 
wyjątkowość oferty kulinarnej, a zainteresowanie nią nabiera tempa. Następną fazę 
atrakcyjności – fazę 3 – cechuje wzrost liczby odwiedzających destynację, przyciąganych 
ofertą napojów i lokalnej kuchni. W fazie tej zdaniem badacza są obecnie np. Florencja 
we Włoszech lub Barcelona w Hiszpanii. Być może w fazę tę wkracza również Kraków. 
Kolejne fazy, przez które może przechodzić destynacja kulinarna, to faza 4 – następuje 
w niej utrata wyjątkowości i atrakcyjności – i faza 5 – kiedy turyści nie przejawiają 
dłużej zainteresowania ofertą kulinarną miejsca25. 

 

25 Erik Wolf, The Role of Culinary Tourism in Regional Development, 
V Międzynarodowa Konferencja naukowa poświęcona turystyce kulinarnej, Vistula 
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa, Warszawa 2020. 
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Na potrzeby Strategii przyjęliśmy, że lubelską ofertę gastronomiczną można określić 
jako znajdującą się w fazie 2A – pojawiają się zasoby żywności i napojów lokalnych, 
rośnie zainteresowanie nimi, budowana jest wyjątkowość.  
Celem długoterminowym, jaki stawiamy przed Strategią, jest rozwój Lublina jako 
miejsca świadomie wykorzystującego i promującego tożsamość kulinarną do fazy 3A 
w przeciągu 5 lat. Zdaniem Wolfa kulinaria są elementem kultury miejsca, podobnie jak 
muzyka czy teatr. Są one w większej mierze oparte na lokalnej tożsamości i stanowią 
efektywną drogę do poznania unikatowości miejsca. Ponadto są sposobem na dodanie 
największej wartości do produktów lokalnego i regionalnego rolnictwa, przetwórstwa 
żywności i alkoholi. Dlatego też ich promocja powinna być w interesie każdego 
zarządzającego marką miejsca26.  
 

 

Źródło: Erik Wolf, The Role of Culinary Tourism in Regional Development, V Międzynarodowa Konferencja 
naukowa poświęcona turystyce kulinarnej, Vistula Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa, Warszawa 2020. 

Aby możliwy był rozwój Lublina jako jednego z najciekawszych miejsc na kulinarnej 
mapie Polski, konieczna jest konsolidacja działań realizujących następujące cele 
strategiczne: 

• odkrywanie unikatowości i wybór lubelskiej klasyki smaków, 

• stworzenie trwałych wzorców współpracy, 

• wybór i wdrożenie narzędzi marketingowych. 

3.1. Wizja i misja 

 

26 Tamże. 

Cykl życia destynacji turystyki kulinarnej Cykl życia destynacji turystyki kulinarnej Cykl życia destynacji turystyki kulinarnej Cykl życia destynacji turystyki kulinarnej     
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Dziedzictwo kulinarne Lublina należy potraktować jako wspólną ofertę markową. 
W celu określenia wizji i misji warto zapożyczyć narzędzia z nowoczesnych teorii 
marketingu i przywództwa. Mowa tu bowiem o realizacji wspólnego celu przez wielu 
aktorów, którzy formalnie nie są ze sobą powiązani. Poniższa metodologia bazuje na 
teoriach Simona Sineka27. Podstawą funkcjonowania oferty, która będzie interesowała 
i przyciągała odbiorców, a co za tym idzie będzie chętnie przez nich nabywana, jest 
określenie sensu jej istnienia poprzez odpowiedź na kluczowe pytanie „dlaczego?”. Ma 
to wskazać na to,, co jest powodem oferowania danego produktu, jakie korzyści 
chcemy zaproponować odbiorcom, co chcemy im ułatwić i w czym pomóc. Według 
Simona Sineka pytanie „dlaczego?” powinno poprzedzać wszystkie pozostałe, 
ponieważ „ludzie nie kupują tego, co robisz, ludzie kupują powód, dla którego to 
robisz”. W jego koncepcji złotego kręgu pytanie „dlaczego?” zajmuje centralne miejsce, 
a dopiero po nim przychodzi czas na pytanie „jak?” i „co?”.  

Odpowiedź na pytanie „jak?” określa, w jaki sposób chcemy wykonywać naszą 
działalność, jakie są unikalne cechy naszej oferty, które wyróżniają nas spośród 
konkurentów.  

Zaś odpowiedź na pytanie „co?” wskazuje, czym konkretnie się zajmujemy, co 
oferujemy oraz do jakiej grupy docelowej chcemy dotrzeć. 

Misja jest zatem określeniem sensu działania organizacji. Jej identyfikacja wymaga 
odpowiedzi na najważniejsze pytanie „dlaczego?”.  

Z kolei wizja przedstawia, jak nasza organizacja będzie wyglądała  
w następnych latach. To swoista „pocztówka z przyszłości” pokazująca, jak marka ma 

wyglądać, jak funkcjonować i czym 
być dla swojego odbiorcy. Wizja 
określa przede wszystkim cechy 
marki, które będzie ona nosić 
w przyszłości, jak będzie kojarzyć 
się odbiorcom i jakich korzyści im 
będzie dostarczać. 

Misja i wizja firmy czy marki nie są 
tylko narzędziami przekazu głównej 
idei odbiorcom, ale także sposobem 
zarządzania. Określając misję 

i wizję, wskazujemy kierunek 
działania organizacji, pokazujemy 
nasz nadrzędny cel, który powinien 

także przyświecać działaniom pracowników, a w przypadku oferty kulinarnej Lublina 
bazującej na dziedzictwie – partnerom projektu. Misja i wizja dają podstawy do 
planowania długoterminowego i tworzenia strategii działania organizacji, z której 
wynikają wszelkie projekty i działania operacyjne. Dzięki określeniu takich podstaw 
podejmowane działania będą uporządkowane i nakierowane na osiąganie 
postawionych sobie celów. Dodatkowo wyznaczenie aspiracji marki w dwóch odrębnych 

 

27 S. Sinek, Zaczynaj od dlaczego. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania, 
Gliwice 2009. 

Źródło: opracowanie własne 

Chaos działań lub działania ukierunkowane Chaos działań lub działania ukierunkowane Chaos działań lub działania ukierunkowane Chaos działań lub działania ukierunkowane 
zgodne z wizjązgodne z wizjązgodne z wizjązgodne z wizją    
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obszarach – odbiorcy (turyści) i partnerzy (samorządy, usługodawcy i operatorzy 
atrakcji) – pozwoli na dookreślenie misji marki. 

Dlaczego?Dlaczego?Dlaczego?Dlaczego?    

Lublin kocha swoją tradycjęLublin kocha swoją tradycjęLublin kocha swoją tradycjęLublin kocha swoją tradycję    kulinarną i chce dzielić się kulinarną i chce dzielić się kulinarną i chce dzielić się kulinarną i chce dzielić się nią z miesznią z miesznią z miesznią z mieszkańcami kańcami kańcami kańcami 
iiii    turystami. turystami. turystami. turystami.     

Jak?Jak?Jak?Jak?    

Odpowiedź na pytanie „jak?” określa, w jaki sposób chcemy wykonywać naszą Odpowiedź na pytanie „jak?” określa, w jaki sposób chcemy wykonywać naszą Odpowiedź na pytanie „jak?” określa, w jaki sposób chcemy wykonywać naszą Odpowiedź na pytanie „jak?” określa, w jaki sposób chcemy wykonywać naszą 
działalność, jakie są unikalne cechy naszej oferty, które wyróżniają nas spośród działalność, jakie są unikalne cechy naszej oferty, które wyróżniają nas spośród działalność, jakie są unikalne cechy naszej oferty, które wyróżniają nas spośród działalność, jakie są unikalne cechy naszej oferty, które wyróżniają nas spośród 
konkurentów. konkurentów. konkurentów. konkurentów.     

    

• Lublin to miastoLublin to miastoLublin to miastoLublin to miasto,,,,    gdzie można dobrze zjeść.gdzie można dobrze zjeść.gdzie można dobrze zjeść.gdzie można dobrze zjeść. Oznacza to, że każdy zarówno 
mieszkaniec, jak i turysta może liczyć na świetne jedzenie. Zdrowe, bazujące 
na regionalnych produktach, nawiązujące do tradycji kuchni oraz dostępne 
w rozsądnej cenie. 

• Tożsamość kulinarna Lublina inspiruje branżę do codziennej pracy (menu 
lunchowe, fast food), jak i odświętnych wydarzeń (festiwale, kolacje 
degustacyjne). Dania tradycyjne można znaleźć w menu lokali 
gastronomicznych począwszy od street foodu, a skończywszy na najbardziej 
eleganckich w mieście. Pozwala to zainteresować tradycyjnym smakiem 
zarówno mieszkańców od najmłodszych po seniorów, jak i gości z różnych 
stron świata. 

• W mieście trwa stały dialog z tożsamością kulinarną, a smak budowany W mieście trwa stały dialog z tożsamością kulinarną, a smak budowany W mieście trwa stały dialog z tożsamością kulinarną, a smak budowany W mieście trwa stały dialog z tożsamością kulinarną, a smak budowany 
jest jest jest jest na podstawiena podstawiena podstawiena podstawie    krótkikrótkikrótkikrótkichchchch    łańcuchłańcuchłańcuchłańcuchówówówów    dostaw.dostaw.dostaw.dostaw. Tradycja i dobrej jakości 
składniki są paliwem do budowania ciągle nowych, często innowacyjnych dań. 
Wśród szefów kuchni i mieszkańców Lublina rośnie świadomość smaków 
pochodzących wprost od regionalnym wytwórców. 

• Miasto dostrzega w swojej tradycji aspekt regionalny oraz historyczny.Miasto dostrzega w swojej tradycji aspekt regionalny oraz historyczny.Miasto dostrzega w swojej tradycji aspekt regionalny oraz historyczny.Miasto dostrzega w swojej tradycji aspekt regionalny oraz historyczny. 
Czerpie garściami z bogactwa wyrobów i tradycji regionu. Wciąż eksploruje 
wielowątkowość historii i wpływów kulinarnych krajów sąsiadujących.  

• Pomiędzy szefami kuchni z Lublina oraz wytwórcami i producentami 
jakościowych kulinariów zachodzi stały transfer wiedzy. Wymieniają się nią 
podczas wspólnego gotowania, warsztatów kulinarnych, targów, festiwali 
i innych wydarzeń.  

• Lublin jest oknem na smaki Lublin jest oknem na smaki Lublin jest oknem na smaki Lublin jest oknem na smaki WWWWschodu, w szczególności Ukrainy.schodu, w szczególności Ukrainy.schodu, w szczególności Ukrainy.schodu, w szczególności Ukrainy. Wspólne 
przedsięwzięcia kulinarne z restauratorami z Równego i Lwowa są stałym 
elementem lubelskiego kalendarza kulinarnego.  

• Miasto chętnie współpracujeMiasto chętnie współpracujeMiasto chętnie współpracujeMiasto chętnie współpracuje z gminami z regionu, jak i z samorządem 
województwa, tworząc wspólne inicjatywy promujące dziedzictwo kulinarne. 

• Coraz szersze grono partnerów rozumie chęć współpCoraz szersze grono partnerów rozumie chęć współpCoraz szersze grono partnerów rozumie chęć współpCoraz szersze grono partnerów rozumie chęć współpracy, stałego racy, stałego racy, stałego racy, stałego 
siesiesiesieciowania iciowania iciowania iciowania i    mówienia jednym głosemmówienia jednym głosemmówienia jednym głosemmówienia jednym głosem. Dzięki temu udaje się łączyć interesy 
różnych środowisk działających wokół smaków Lublina: restauratorów, 
kucharzy, producentów i wytwórców, organizatorów imprez oraz samorządów 
różnych szczebli. Pozwala to na osiągnięcie specjalizacji i unikanie konkurencji. 
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Działania różnych ośrodków nie konkurują, tylko uzupełniają się, co pozwala 
na osiąganie efektów synergii.  

Co? Co? Co? Co?     

Zaś Zaś Zaś Zaś odpowiedź na pytanie „co?” wskazuje, czym konkretnie się zajmujemy, co odpowiedź na pytanie „co?” wskazuje, czym konkretnie się zajmujemy, co odpowiedź na pytanie „co?” wskazuje, czym konkretnie się zajmujemy, co odpowiedź na pytanie „co?” wskazuje, czym konkretnie się zajmujemy, co 
oferujemy oraz do jakiej grupoferujemy oraz do jakiej grupoferujemy oraz do jakiej grupoferujemy oraz do jakiej grupy docelowejy docelowejy docelowejy docelowej    chcemy dotrzećchcemy dotrzećchcemy dotrzećchcemy dotrzeć....    

• Lublin inspiruje młodych i starszych mieszkańców Lublin inspiruje młodych i starszych mieszkańców Lublin inspiruje młodych i starszych mieszkańców Lublin inspiruje młodych i starszych mieszkańców orazorazorazoraz    gości poprzez gości poprzez gości poprzez gości poprzez 
dzielenie się swoimi smakadzielenie się swoimi smakadzielenie się swoimi smakadzielenie się swoimi smakami na stronach internetowych, mi na stronach internetowych, mi na stronach internetowych, mi na stronach internetowych, 
wwww    wydawnictwach, imprezach. wydawnictwach, imprezach. wydawnictwach, imprezach. wydawnictwach, imprezach.     

• Wszystkie imprezy kulinarne i z elementami kuchni wskazane i opisane są Wszystkie imprezy kulinarne i z elementami kuchni wskazane i opisane są Wszystkie imprezy kulinarne i z elementami kuchni wskazane i opisane są Wszystkie imprezy kulinarne i z elementami kuchni wskazane i opisane są 
wwww    jjjjednym miejscuednym miejscuednym miejscuednym miejscu w sieci internetowej, przez co odbiorcy mogą z łatwością 
zaplanować w nich udział. 

• W mieście wydawany jest przewodnik kulinarnyW mieście wydawany jest przewodnik kulinarnyW mieście wydawany jest przewodnik kulinarnyW mieście wydawany jest przewodnik kulinarny, który jest drogowskazem 
do najsmaczniejszych miejsc opartych na dziedzictwie kulinarnym. 

• Miasto żyje sezonowościąMiasto żyje sezonowościąMiasto żyje sezonowościąMiasto żyje sezonowością    w kulinariach.w kulinariach.w kulinariach.w kulinariach. Celebruje każdą porę roku, 
odnajdując w niej inne smaki wynikające z dostępnych produktów i dań.  

• W mieście istnieje także kanon smaków, który jest jego niezmienną W mieście istnieje także kanon smaków, który jest jego niezmienną W mieście istnieje także kanon smaków, który jest jego niezmienną W mieście istnieje także kanon smaków, który jest jego niezmienną 
wizytówką.wizytówką.wizytówką.wizytówką. W restauracjach i hotelach można kupić lubelskie pamiątki 
smakowe. Należą do nich między innymi wypieki, oleje, miody, alkohole, sery. 

• Lublin jest ambasadorem kuchni zakorzenionej Lublin jest ambasadorem kuchni zakorzenionej Lublin jest ambasadorem kuchni zakorzenionej Lublin jest ambasadorem kuchni zakorzenionej w tradycji miastaw tradycji miastaw tradycji miastaw tradycji miasta,,,,    jak jak jak jak 
również wrównież wrównież wrównież w    smakach regionu.smakach regionu.smakach regionu.smakach regionu. Bycie ambasadorem zobowiązuje także do 
promocji poza granicami miasta i podejmowania inicjatyw w innych częściach 
kraju. Mowa tu o organizacji różnorodnych mikroeventów podczas wydarzeń 
kulinarnych w innych miastach, np. targów śniadaniowych i festiwali smaku.  

• Dzięki współpracy wytwórców z miasta i regionu z restauratorami skrócone Dzięki współpracy wytwórców z miasta i regionu z restauratorami skrócone Dzięki współpracy wytwórców z miasta i regionu z restauratorami skrócone Dzięki współpracy wytwórców z miasta i regionu z restauratorami skrócone 
zostają łańcuchy dostawyzostają łańcuchy dostawyzostają łańcuchy dostawyzostają łańcuchy dostawy, , , , co powoduje zwiększenie rentowności 
ekonomicznej. Cała wartość dodana wytwarzana w kulinariach pozostaje 
w regionie.  

• Realizowanie wspólnych działań Realizowanie wspólnych działań Realizowanie wspólnych działań Realizowanie wspólnych działań pod agendą miasta przyczynia się do pod agendą miasta przyczynia się do pod agendą miasta przyczynia się do pod agendą miasta przyczynia się do 
podniesienia jakości serwowanej kuchnipodniesienia jakości serwowanej kuchnipodniesienia jakości serwowanej kuchnipodniesienia jakości serwowanej kuchni między innymi poprzez odwołanie 
się do tradycji oraz autentyczności produktów. 

Dlatego wizją Lublina, czyli pocztówką z przyszłości z roku 2025 opisującą współpracę 
i komunikację marketingową w promowaniu dziedzictwa kulinarnego, jest: 

Lublin jest miastem o wyrazistej i dobrze znanej tożsamości kulinarnejLublin jest miastem o wyrazistej i dobrze znanej tożsamości kulinarnejLublin jest miastem o wyrazistej i dobrze znanej tożsamości kulinarnejLublin jest miastem o wyrazistej i dobrze znanej tożsamości kulinarnej....    Opiera się Opiera się Opiera się Opiera się 
ona ona ona ona nananana    kuchnikuchnikuchnikuchni    tradycyjntradycyjntradycyjntradycyjnejejejej, którą tworzą dania: kuchni regionalnej staropolskiej, którą tworzą dania: kuchni regionalnej staropolskiej, którą tworzą dania: kuchni regionalnej staropolskiej, którą tworzą dania: kuchni regionalnej staropolskiej, , , , 
kuchnikuchnikuchnikuchni    mieszczańskmieszczańskmieszczańskmieszczańskiej, kuchniiej, kuchniiej, kuchniiej, kuchni    żydowskżydowskżydowskżydowskiej oraz kuchni autorskiej iej oraz kuchni autorskiej iej oraz kuchni autorskiej iej oraz kuchni autorskiej bazującej nabazującej nabazującej nabazującej na    
certyfikowancertyfikowancertyfikowancertyfikowanychychychych    iiii    lokalnlokalnlokalnlokalnychychychych    składnikskładnikskładnikskładnikachachachach    pochodzącpochodzącpochodzącpochodzącychychychych    z regionu Lubelszczyzny z regionu Lubelszczyzny z regionu Lubelszczyzny z regionu Lubelszczyzny 
(Lista Produktów Tradycyjnych, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Chronione (Lista Produktów Tradycyjnych, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Chronione (Lista Produktów Tradycyjnych, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Chronione (Lista Produktów Tradycyjnych, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Chronione 
Miejsce Pochodzenia).Miejsce Pochodzenia).Miejsce Pochodzenia).Miejsce Pochodzenia).    Wynika toWynika toWynika toWynika to    zzzz    umiejętnego i zorganizowanegoumiejętnego i zorganizowanegoumiejętnego i zorganizowanegoumiejętnego i zorganizowanego    czerpania czerpania czerpania czerpania 
zzzz    tradycji kulinarnej miasta i regionutradycji kulinarnej miasta i regionutradycji kulinarnej miasta i regionutradycji kulinarnej miasta i regionu    poprzez podmioty tworzące ofertę kulinarną poprzez podmioty tworzące ofertę kulinarną poprzez podmioty tworzące ofertę kulinarną poprzez podmioty tworzące ofertę kulinarną 
miastamiastamiastamiasta. . . . W mieście funkcjonują zarówno miejscaW mieście funkcjonują zarówno miejscaW mieście funkcjonują zarówno miejscaW mieście funkcjonują zarówno miejsca,,,,    jak i wydarzenia, które jak i wydarzenia, które jak i wydarzenia, które jak i wydarzenia, które oferują oferują oferują oferują 
smaki zakorzenione w historii smaki zakorzenione w historii smaki zakorzenione w historii smaki zakorzenione w historii orazorazorazoraz    te, które te, które te, które te, które z niej czerpią z niej czerpią z niej czerpią z niej czerpią we współczesny sposób. we współczesny sposób. we współczesny sposób. we współczesny sposób. 
Szerokie grono partnerów korzysta ze wspólnych narzędzi komunikacji Szerokie grono partnerów korzysta ze wspólnych narzędzi komunikacji Szerokie grono partnerów korzysta ze wspólnych narzędzi komunikacji Szerokie grono partnerów korzysta ze wspólnych narzędzi komunikacji 
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marketingowej, współpracując i integrując wzajemne działania.marketingowej, współpracując i integrując wzajemne działania.marketingowej, współpracując i integrując wzajemne działania.marketingowej, współpracując i integrując wzajemne działania.    Turysta Turysta Turysta Turysta 
iiii    mieszkaniec mieszkaniec mieszkaniec mieszkaniec zzzz    łatwością odnajdują informacje nt. atrakcyjnej oferty opartej łatwością odnajdują informacje nt. atrakcyjnej oferty opartej łatwością odnajdują informacje nt. atrakcyjnej oferty opartej łatwością odnajdują informacje nt. atrakcyjnej oferty opartej 
nananana    dziedzictwdziedzictwdziedzictwdziedzictwieieieie    kulinarnkulinarnkulinarnkulinarnymymymym....    

Misja określa, co należy robić, w jaki sposób działać, żeby móc osiągnąć stan zapisany 
w wizji. Misją Lublina w zakresie komunikacji marketingowej w promowaniu 
dziedzictwa kulinarnego jest: 

W mieście działa stała platforma W mieście działa stała platforma W mieście działa stała platforma W mieście działa stała platforma współdziałaniawspółdziałaniawspółdziałaniawspółdziałania, , , , umożliwiająca realizacjumożliwiająca realizacjumożliwiająca realizacjumożliwiająca realizacjęęęę    zadazadazadazadańńńń    
strategicznych i taktycznych w zakresie współpracstrategicznych i taktycznych w zakresie współpracstrategicznych i taktycznych w zakresie współpracstrategicznych i taktycznych w zakresie współpracyyyy    i komunikacji komunikacji komunikacji komunikacjiiii    marketingowmarketingowmarketingowmarketingowejejejej    
wwww    promowanipromowanipromowanipromowaniu u u u dziedzictwa kulinarnegodziedzictwa kulinarnegodziedzictwa kulinarnegodziedzictwa kulinarnego. Platforma posiada umocowanie . Platforma posiada umocowanie . Platforma posiada umocowanie . Platforma posiada umocowanie 
instytucjonalneinstytucjonalneinstytucjonalneinstytucjonalne,,,,    gwarantujące możliwość efektywnej współpracy z kluczowymi gwarantujące możliwość efektywnej współpracy z kluczowymi gwarantujące możliwość efektywnej współpracy z kluczowymi gwarantujące możliwość efektywnej współpracy z kluczowymi 
aktorami sceny kulinarnej opartejaktorami sceny kulinarnej opartejaktorami sceny kulinarnej opartejaktorami sceny kulinarnej opartej    na na na na tradycjtradycjtradycjtradycji,i,i,i,    takimi jak: takimi jak: takimi jak: takimi jak: UUUUrząrząrząrząd Md Md Md Miastaiastaiastaiasta    Lublina, Lublina, Lublina, Lublina, 
UUUUrząrząrząrząd Md Md Md Marszałkowskiarszałkowskiarszałkowskiarszałkowski    Województwa LubelskiegoWojewództwa LubelskiegoWojewództwa LubelskiegoWojewództwa Lubelskiego, restauratorzy, właściciele sklepó, restauratorzy, właściciele sklepó, restauratorzy, właściciele sklepó, restauratorzy, właściciele sklepów w w w 
zzzz    tradycyjną tradycyjną tradycyjną tradycyjną i regionalną i regionalną i regionalną i regionalną żywnością, organizatorzy wydarzeń kulinarnychżywnością, organizatorzy wydarzeń kulinarnychżywnością, organizatorzy wydarzeń kulinarnychżywnością, organizatorzy wydarzeń kulinarnych,,,,    
producenci iproducenci iproducenci iproducenci i    wytwórcy żywności tradycyjnejwytwórcy żywności tradycyjnejwytwórcy żywności tradycyjnejwytwórcy żywności tradycyjnej, badacze , badacze , badacze , badacze zjawiska orazzjawiska orazzjawiska orazzjawiska oraz    autorzy autorzy autorzy autorzy 
literaturyliteraturyliteraturyliteratury. Platforma posiada osobowo. Platforma posiada osobowo. Platforma posiada osobowo. Platforma posiada osobowość prawną, stałość finansowania iść prawną, stałość finansowania iść prawną, stałość finansowania iść prawną, stałość finansowania i    określone określone określone określone 
zadania. Azadania. Azadania. Azadania. A    podmiotypodmiotypodmiotypodmioty    zainteresowane współpracą i komunikacją marketingową zainteresowane współpracą i komunikacją marketingową zainteresowane współpracą i komunikacją marketingową zainteresowane współpracą i komunikacją marketingową 
dziedzictwa kulinarnego ponoszą wspólnie odpowiedzialność za jej działania.dziedzictwa kulinarnego ponoszą wspólnie odpowiedzialność za jej działania.dziedzictwa kulinarnego ponoszą wspólnie odpowiedzialność za jej działania.dziedzictwa kulinarnego ponoszą wspólnie odpowiedzialność za jej działania.    

 

3.2. Cele i zadania w określonej perspektywie czasowej. Stan obecny oraz 

propozycja zmian 

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. Stan obecnyStan obecnyStan obecnyStan obecny    

Obecnie dziedzictwo kulinarne Lublina może być rozpoznawane przez odbiorców 
poprzez pryzmat miejsc działań opisanych szerzej w rozdziale Badanie stanu 
dziedzictwa kulinarnego Lublina. Zaliczają się do nich między innymi: wydarzenia, 
sklepy i bazary, literatura, listy certyfikujące i oczywiście restauracje. Brakuje jednak 
jednego miejsca, które integrowałoby niezbędne informacje dotyczące atrakcyjności 
dziedzictwa kulinarnego miasta. Mowa tutaj zarówno o miejscu jako o instytucji, która 
zajmowałaby się koordynacją zadań związanych z zagadnieniem, jak i miejsca 
prezentacji dziedzictwa kulinarnego w sieci. 

Być może miejscem takim stanie się nowa strona internetowa turystycznego Lublina 
dostępna pod adresem www.miastoinspiracji.lublin.eu, która zawiera między innymi: 

• Miejsca Inspiracji, czyli lokale gastronomiczne, które uczestniczą w projekcie 
Miejsce Inspiracji, 

• Przewodników Inspiracji – z możliwością rezerwacji spaceru on-line, 

• przepisy kulinarne inspirowane regionem. 
 

Restauracje wyróżnione w programie Miejsce Inspiracji włączały się w promowanie 
dziedzictwa kulinarnego Lublina. Jak wynika z deklaracji przekazywanych przez 
przedstawicieli restauracji uczestniczących w programie oraz odpowiedzi w ankiecie 
badawczej, są one chętne do jeszcze szerszej współpracy w ramach wspólnych akcji 
promujących dziedzictwo kulinarne miasta i oczekują współpracy od innych restauracji 
biorących udział w programie.  
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Obecnie jednak nie istnieje przepływ informacji i wiedzy pomiędzy potencjalnie 
kluczowymi partnerami, którzy mogliby współpracować w ramach dziedzictwa 
kulinarnego miasta. Z perspektywy odbiorcy docelowego takiego jak turysta brakuje 
kompleksowego zaprezentowania dziedzictwa kulinarnego miasta. Przeprowadzone 
badanie stanu dziedzictwa, którego zapis znajduje się na kilkudziesięciu stronach 
Strategii, pokazuje jego bogactwo. Informacje zebrane w dokumencie mogą być 
podstawą do komunikacji dziedzictwa kulinarnego w sposób uporządkowany 
i skoordynowany. 

W okresie realizacji dokumentu, podczas pandemii COVID-19, miasto Lublin aktywnie 
wspierało lokale gastronomiczne poprzez koordynację akcji „Ratujemy Gastro 
w Lublinie”.  

Sytuację obecną można zatem określić jako realizującą działania taktyczne, jednak nie 
cele strategiczne. Z tego powodu warto uporządkować działania w wymiarze 
strategicznym. 

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. Cele strategiczne oraz zadania do realizacji w perspektywie Cele strategiczne oraz zadania do realizacji w perspektywie Cele strategiczne oraz zadania do realizacji w perspektywie Cele strategiczne oraz zadania do realizacji w perspektywie 
2025202520252025    rokurokurokuroku    

Poniżej opisane zostały cele strategiczne gwarantujące realizację misji i wizji rozwoju 
dziedzictwa kulinarnego Lublina. Dodatkowo wskazano na integrujący wszystkie 
działania cel nadrzędny: rozwój Miasta Lublina jako destynacji turystyki kulinarnej do 
fazy 328 w perspektywie do 2025 roku. 

Do każdego z celów strategicznych przypisano konkretne zadania do realizacji. 
Każdemu z celów wskazano także perspektywę czasową. Część z zadań to gotowe 
przedsięwzięcia do realizacji przez Zamawiającego. Mogą być przedmiotem zadań 
własnych Biura Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta. Inne muszą być realizowane 
wspólnie przez możliwie szeroki kolektyw partnerów współpracujących w ramach 
wykorzystywania i komunikowania dziedzictwa kulinarnego miasta.  

Mechanika Strategii opiera się na założeniu trzech głównych kroków, w których 
uporządkowano działania i cele. Można je opisać jako:  

• krok 1 – odkryj, wybierz, zaangażuj, 

• krok 2 – stwórz warunki do wzrostu, 

• krok 3 – komunikuj. 
 

Strategia nie określa wprost, w jakiej formie organizacyjnej nastąpi ich realizacja. 
Możliwych modeli wdrożenia jest bowiem kilka. Nie mogą być one sztywno zapisane, 
powinny zostać wypracowane wspólnie w toku spotkań partnerów współpracujących 
wokół tematu. Koniecznym wydaje się jednak przypisanie kompetencji koordynacji 
wdrażania celów i działań strategii do podmiotu mającego realne możliwości 
przedsięwzięć interdyscyplinarnych i zasoby czasu i finansów. Proponowanym 
podmiotem jest LOT Metropolia Lublin lub Biuro Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta 
Lublin. 
 

28 Według Erika Wolfa fazę 3 cechuje wzrost liczby odwiedzających destynację 
przyciąganych ofertą napojów i lokalnej kuchni. 
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Perspektywa czasowa realizacPerspektywa czasowa realizacPerspektywa czasowa realizacPerspektywa czasowa realizacji celów Strategii współpracy iji celów Strategii współpracy iji celów Strategii współpracy iji celów Strategii współpracy i    komunikacji komunikacji komunikacji komunikacji 
marketingowej w promowaniu dziedzictwa kulinarnego Lublina marketingowej w promowaniu dziedzictwa kulinarnego Lublina marketingowej w promowaniu dziedzictwa kulinarnego Lublina marketingowej w promowaniu dziedzictwa kulinarnego Lublina     

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Cel nadrzędnyCel nadrzędnyCel nadrzędnyCel nadrzędny    

Wszystkie zapisane w dokumencie cele i działania mają służyć realizacji celu 
nadrzędnego, jakim jest: 

Ewolucja Ewolucja Ewolucja Ewolucja Miasta LublinMiasta LublinMiasta LublinMiasta Lublinaaaa    jako jako jako jako destynacji turystyki kulinarnej do fazy destynacji turystyki kulinarnej do fazy destynacji turystyki kulinarnej do fazy destynacji turystyki kulinarnej do fazy 
3333wwww    perspektywie do 2025 rokuperspektywie do 2025 rokuperspektywie do 2025 rokuperspektywie do 2025 roku,,,,    kkkkiedyiedyiedyiedy    rośnie dostępnośćrośnie dostępnośćrośnie dostępnośćrośnie dostępność    i pojawiają się nowe i pojawiają się nowe i pojawiają się nowe i pojawiają się nowe 

propozycje dań i napojów opartych propozycje dań i napojów opartych propozycje dań i napojów opartych propozycje dań i napojów opartych nananana    dziedzictwdziedzictwdziedzictwdziedzictwieieieie    kulinarnkulinarnkulinarnkulinarnymymymym,,,,    cocococo    pociąga za sobą pociąga za sobą pociąga za sobą pociąga za sobą 
pojawianie się nowych turystów.pojawianie się nowych turystów.pojawianie się nowych turystów.pojawianie się nowych turystów.    

 

Opis celów strategicznych i zadań służących ich realizacji: 

1.1.1.1. Odkrywanie unikatowości i wybór lubelskiej klasyki smaków Odkrywanie unikatowości i wybór lubelskiej klasyki smaków Odkrywanie unikatowości i wybór lubelskiej klasyki smaków Odkrywanie unikatowości i wybór lubelskiej klasyki smaków ––––    2022022022021111––––2022022022022222    

Zakłada się, że jest to okres prZakłada się, że jest to okres prZakłada się, że jest to okres prZakłada się, że jest to okres przejściowy. zejściowy. zejściowy. zejściowy. 
W mieście nie działa W mieście nie działa W mieście nie działa W mieście nie działa jeszcze jeszcze jeszcze jeszcze 
dedykowana struktura ułatwiająca dedykowana struktura ułatwiająca dedykowana struktura ułatwiająca dedykowana struktura ułatwiająca 
współpracę wszystkicwspółpracę wszystkicwspółpracę wszystkicwspółpracę wszystkich podmiotów. h podmiotów. h podmiotów. h podmiotów. 
Liderem działaLiderem działaLiderem działaLiderem działańńńń    ––––    odkrywanie odkrywanie odkrywanie odkrywanie 
unikatowości i wybór lubelskiej klasyki unikatowości i wybór lubelskiej klasyki unikatowości i wybór lubelskiej klasyki unikatowości i wybór lubelskiej klasyki 
smakówsmakówsmakówsmaków    2021202120212021––––2022202220222022    ––––    jest jest jest jest Biuro Rozwoju Biuro Rozwoju Biuro Rozwoju Biuro Rozwoju 
Turystyki Urzędu Miasta LublinTurystyki Urzędu Miasta LublinTurystyki Urzędu Miasta LublinTurystyki Urzędu Miasta Lublin....    

ODKRYWANIE UNIKATOWO-
ŚCI I WYBÓR LUBELSKIEJ KLA-
SYKI SMAKÓW  

1.1. UpowszechnienieUpowszechnienieUpowszechnienieUpowszechnienie    wyników audytu zasobów dziedzictwa kulinarnego wyników audytu zasobów dziedzictwa kulinarnego wyników audytu zasobów dziedzictwa kulinarnego wyników audytu zasobów dziedzictwa kulinarnego 
LublinaLublinaLublinaLublina (miejsc zakupów, miejsc serwujących, baz wiedzy, imprez, literatury, 
przepisów itp.) wśród mieszkańców, turystów i szefów kuchni poprzez 
zebranie i aktualizację informacji dotyczących dziedzictwa kulinarnego i ich 
prezentację np. w formie strony internetowej. Architektura strony może być 
analogiczna do wymienionych kategorii audytu – rozdział 2.3 Strategii. 
Funkcjonująca strona będzie oznaką rangi, jaką miasto przypisuje dziedzictwu 
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kulinarnemu i jednocześnie stale aktualizowanym kompendium wiedzy na 
jego temat.  

1.2. Mapa tradycyjnych smaków miasta.Mapa tradycyjnych smaków miasta.Mapa tradycyjnych smaków miasta.Mapa tradycyjnych smaków miasta. Tworzymy mapę tradycyjnych smaków 
Lublina. Zachęcenie mieszkańców Lublina i lubelskich szefów kuchni do 
dzielenia się dziedzictwem kulinarnym z ich domów, rodzin i restauracji. 
Działanie dla restauratorów i mieszkańców  prześlij nam swój przepis na 
danie oparte na dziedzictwie, opisz swoją historię a my opublikujemy go na 
mapie tradycyjnych smaków miasta. Działanie skupione na odnalezieniu 
smaków konkretnych dzielnic i ulic miasta. Działanie ma na celu wzmocnienie 
tożsamości kulinarnej małych ojczyzn, ulic, podwórek, dzielnic. Ma zachęcić 
lokalnych do opowiadania o własnych historiach smaku. 

1.3. Wydanie książki pt. Wydanie książki pt. Wydanie książki pt. Wydanie książki pt. Smaki Lublina na przestrzeni wiekówSmaki Lublina na przestrzeni wiekówSmaki Lublina na przestrzeni wiekówSmaki Lublina na przestrzeni wieków. Byłaby próbą 
spisania w jednym miejscu posiadanej wiedzę nt. tego, jak gotowano 
w Lublinie na przestrzeni ponad siedmiu wieków jego historii.     

1.4. Lubelska Klasyka Smaków.Lubelska Klasyka Smaków.Lubelska Klasyka Smaków.Lubelska Klasyka Smaków. Ustalenie kanonu tradycyjnych lubelskich dań 
i potraw obejmujący kategorie najbardziej reprezentatywnych dań pod nazwą 
Lubelska Klasyka Smaków. Działanie to wspólny wysiłek lubelskiego 
środowiska gastronomicznego: Gminy Miasta Lublin, restauratorów, 
prowadzących Listę Produktów Lokalnych, badaczy smaku, organizatorów 
imprez, historyków. Opisanie Klasyki oraz podział dań na charakterystyczne 
dla dziedzictwa kulinarnego miasta kategorie i podkategorie takie jak: dania 
mięsne, drób, ryby, gryczaki, cebularze, potrawy z regionalnym nabiałem, żur 
lubelski, cebulowa z Goraja, forszmak, pierogi, potrawy inspirowane kuchnią 
żydowską29 lub kuchnia regionalna staropolska, kuchnia mieszczańska, 
kuchnia żydowska oraz kuchnia autorska na bazie certyfikowanych i lokalnych 
składników pochodzących z regionu Lubelszczyzny. Stworzenie kanonu dań 
będzie podstawą do strategicznego podejścia do współpracy i komunikacji 
marketingowej dziedzictwa kulinarnego miasta. W każdej z kategorii 
zostanie wybrane danie lub dania „sygnaturowe” jako reprezentanci 
lubelskich smaków związanych z dziedzictwem kulinarnym.  

1.5. Lubelska Klasyka SmakówLubelska Klasyka SmakówLubelska Klasyka SmakówLubelska Klasyka Smaków    Wege.Wege.Wege.Wege. Opracowanie unikatowej selekcji dań 
wegańskich i wegetariańskich opartych na dziedzictwie kulinarnym miasta 
i  regionu oraz lokalnych składnikach, m.in. kaszach (gryczanej i jaglanej), 
miodach, mące regionalnej, warzywach, orzechach, jabłkach, malinach, 
nabiale, olejach i tych znajdujących się na Liście Produktów Tradycyjnych 
z regionu lubelskiego. Będzie to pionierskie na skalę kraju działanie, 
pokazujące potencjał kuchni tradycyjnej w zakresie dostarczania ciekawych 
propozycji dla rosnącej grupy wegan i wegetarian. Działanie powiązane 
z Lubelską Klasyką Smaków i komplementarne w stosunku do niej. 
Proponowana nazwa przedsięwzięcia – Lubelska Klasyka Smaków Wege lub 
Wege Klasyka Smaku Lublina.  

 

 

29 Wskazane dania i kategorie zaczerpnięto z badania dostępności regionalnych 
i tradycyjnych potraw przeprowadzonych na potrzeby Strategii.  
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2.2.2.2. CCCCel strategicznyel strategicznyel strategicznyel strategiczny: : : : stworzenie trwałych wzorców współprastworzenie trwałych wzorców współprastworzenie trwałych wzorców współprastworzenie trwałych wzorców współpracycycycy    2022202220222022––––2023202320232023    
    
Przedmiotem strategii jest Przedmiotem strategii jest Przedmiotem strategii jest Przedmiotem strategii jest 
współpraca i komunikacja współpraca i komunikacja współpraca i komunikacja współpraca i komunikacja 
marketingowa. Już w samym marketingowa. Już w samym marketingowa. Już w samym marketingowa. Już w samym 
określeniu określeniu określeniu określeniu zadania kluczowazadania kluczowazadania kluczowazadania kluczowa    
jest współpraca. Myśląc jest współpraca. Myśląc jest współpraca. Myśląc jest współpraca. Myśląc 
oooo    podejściu strategicznym podejściu strategicznym podejściu strategicznym podejściu strategicznym 
dodododo    współpracywspółpracywspółpracywspółpracy,,,,    należy należy należy należy 
realistycznie założyć, że realistycznie założyć, że realistycznie założyć, że realistycznie założyć, że 
efektywność współpracy zależy efektywność współpracy zależy efektywność współpracy zależy efektywność współpracy zależy 
od dedykowanych jeod dedykowanych jeod dedykowanych jeod dedykowanych jej zasobów. j zasobów. j zasobów. j zasobów. 
Mowa tutaj Mowa tutaj Mowa tutaj Mowa tutaj zarówno zarówno zarówno zarówno oooo    zasobiezasobiezasobiezasobie    
kadrowymkadrowymkadrowymkadrowym,,,,    jak i finansowym. Aby stwojak i finansowym. Aby stwojak i finansowym. Aby stwojak i finansowym. Aby stworzyć warunki do długotrwałego rzyć warunki do długotrwałego rzyć warunki do długotrwałego rzyć warunki do długotrwałego 
iiii    strategicznego rozwoju oferty kulinariów opartych strategicznego rozwoju oferty kulinariów opartych strategicznego rozwoju oferty kulinariów opartych strategicznego rozwoju oferty kulinariów opartych nananana    dziedzictwdziedzictwdziedzictwdziedzictwieieieie    w w w w 
LublinieLublinieLublinieLublinie,,,,    należy utworzyć dedykowaną strukturę, zapisać sposób należy utworzyć dedykowaną strukturę, zapisać sposób należy utworzyć dedykowaną strukturę, zapisać sposób należy utworzyć dedykowaną strukturę, zapisać sposób 
finansowania działań oraz zasady współpracy pomiędzy różnorodnymi finansowania działań oraz zasady współpracy pomiędzy różnorodnymi finansowania działań oraz zasady współpracy pomiędzy różnorodnymi finansowania działań oraz zasady współpracy pomiędzy różnorodnymi 
partnerami.partnerami.partnerami.partnerami.    
    
 
2.1. Forum dziedzictwa kulinarnego Lublina.Forum dziedzictwa kulinarnego Lublina.Forum dziedzictwa kulinarnego Lublina.Forum dziedzictwa kulinarnego Lublina. Zdiagnozowanie i zaproszenie do 

współpracy wszystkich partnerów i beneficjentów działających w spektrum 
odtwarzania, rozwoju, wykorzystania i promocji dziedzictwa kulinarnego 
Lublina. Takim zaproszeniem może być organizacja Forum Dziedzictwa 
Kulinarnego Lublina, imprezy branżowej, która byłaby miejscem corocznych 
spotkań, dzielenia się dobrymi praktykami oraz wynikami badań. Na bazie 
zainteresowania i chęci współpracy w ramach forum może powstać docelowa 
platforma współpracy. 
 

2.2. Platforma współpracy i komunikacji dziedzictwa kulinarnego Lublina. Platforma współpracy i komunikacji dziedzictwa kulinarnego Lublina. Platforma współpracy i komunikacji dziedzictwa kulinarnego Lublina. Platforma współpracy i komunikacji dziedzictwa kulinarnego Lublina. 
Wybór formuły organizacyjno-prawnej platformy integrującej całość działań 
dotyczących dziedzictwa kulinarnego Lublina. Rekomenduje się rozważenie 
afiliacji takiej platformy np. przy LOT Metropolia Lublin lub Biurze Rozwoju 
Turystyki Urzędu Miasta Lublin. Możliwe jest także stworzenie nowej 
struktury, np. stowarzyszenia. Decyzja należy do współpracujących 
podmiotów (Forum). Celem działania jest przeznaczenie należytych zasobów 
kadrowych i profesjonalizacja działań (przynajmniej jedna osoba biegła 
w temacie dziedzictwa kulinarnego i współpracy z gastronomią). Taki 
podmiot powinien koordynować współpracę, realizować działania dotyczące 
komunikacji marketingowej, tworzyć roczne plany działania, utrzymywać 
relacje z partnerami i wydatkować środki wspólne przeznaczone na działania. 

 
2.3. StworStworStworStworzenie stabilnych zasad finansowaniazenie stabilnych zasad finansowaniazenie stabilnych zasad finansowaniazenie stabilnych zasad finansowania    platformyplatformyplatformyplatformy.... Zapewnienie 

modelu finansowania platformy opartego na realnym udziale wszystkich 
partnerów w dzieleniu się kosztami przedsięwzięć. Dobrym modelem 
współpracy jest np. uiszczanie rocznej opłaty za udział w wieloletnim 
programie promocji dziedzictwa kulinarnego przez restauratorów w zamian 
za pakiet korzyści marketingowych. Z kolei Miasto Lublin jako partner 

2022-
2023

STWORZENIE 
TRWAŁYCH WZORCÓW 

WSPÓŁPRACY



 74   
 

inicjujący współpracę powinien zabezpieczyć stały dopływ środków na 
działania kluczowe związane z promocją i koordynacją współpracy. 

 
2.4. Ustanowienie trwałych powiązań między producentami a konsumentami Ustanowienie trwałych powiązań między producentami a konsumentami Ustanowienie trwałych powiązań między producentami a konsumentami Ustanowienie trwałych powiązań między producentami a konsumentami 

pośrednimi (restauratorzy) pośrednimi (restauratorzy) pośrednimi (restauratorzy) pośrednimi (restauratorzy) prodprodprodproduktów dziedzictwa kulinarnego uktów dziedzictwa kulinarnego uktów dziedzictwa kulinarnego uktów dziedzictwa kulinarnego 
wwww    LublinieLublinieLublinieLublinie.... W zakresie powiązania szefów kuchni z producentami surowców 
opartych na dziedzictwie kulinarnym proponuje się zbudowanie możliwie 
kompletnej bazy danych teleadresowych zawierających kontakty i sposób 
zamawiania bezpośredniego produktów od nich. W tym zakresie wskazana 
jest dalsza integracja i utworzenie jednorodnej platformy zakupowej 
z możliwością dowozu produktów do restauracji bazującej na produktach 
dziedzictwa kulinarnego pochodzących z regionu. Dobrym partnerem w tym 
działaniu może być np. Lubelski Spichlerz opisany w rozdziale Badanie stanu 
dziedzictwa kulinarnego (2.3.7.). Niezbędne jest zrozumienie specyfiki 
działalności szefów kuchni i restauracji – utrzymania w dostępności 
produktów przez okres co najmniej obowiązywania menu sezonowego (3–4 
miesiące) oraz dostaw przynajmniej raz w tygodniu, optymalnie 
z możliwością zamówienia z dnia na dzień. Utrwaleniem powiązania 
restaurator–dostawca może być prezentacja dostawców produktów, 
z których wykonane są dania. Forma takiej promocji może pozostawać 
dowolna, od wymienienia w nazwie dania w menu, po wkładkę do menu czy 
dodanie informacji o dostawcach na tylnej jego okładce. Ważne, żeby 
wskazywani dostawcy pochodzili z regionu i wytwarzali na podstawie 
dziedzictwa kulinarnego. 
 

2.5. Ustanowienie trwałych powiązań mięUstanowienie trwałych powiązań mięUstanowienie trwałych powiązań mięUstanowienie trwałych powiązań między producentami dzy producentami dzy producentami dzy producentami 
aaaa    konsumentamikonsumentamikonsumentamikonsumentami    docelowymi (mieszkańcy idocelowymi (mieszkańcy idocelowymi (mieszkańcy idocelowymi (mieszkańcy i    turyści) prodturyści) prodturyści) prodturyści) produktów uktów uktów uktów 
dziedzictwa kulinarnego wdziedzictwa kulinarnego wdziedzictwa kulinarnego wdziedzictwa kulinarnego w    LublinieLublinieLublinieLublinie.... Mowa tutaj o uproszczeniu dotarcia do 
oferty dziedzictwa kulinarnego dla konsumentów docelowych takich jak 
mieszkańcy Lublina, turyści oraz odwiedzający. W tym przypadku zaleca się 
stworzenie platformy komercjalizacji szeroko rozumianych produktów 
dziedzictwa kulinarnego Lublina, obejmujących także przeżycia i aktywności 
oparte na tradycjach związanych ze smakiem. Są to zarówno zakupy 
przetworów (sklepy) i posiłków (restauracje), ale także odwiedzenie muzeum 
związanego ze smakiem (Muzeum Wsi Lubelskiej, Regionalne Muzeum 
Cebularza), zwiedzanie zakładu produkcyjnego lub browaru (np. podziemia w 
Browarze Perła), jak i uczestnictwo w wydarzeniu (np. Lubelskie Święto Cydru 
lub Europejski Festiwal Smaku). Platforma mogłaby działać on-line 
i wykorzystywać gotowe technologie sprzedaży bezpośredniej na zasadzie 
Micro On-line Travel Agency, dzięki nim można dokonać zakupów poprzez 
click to buy z rezerwacją terminów i płatnością internetową. Stworzenie takiej 
platformy i jej wypromowanie znacząco i w sposób trwały powiąże 
dostawców produktów dziedzictwa kulinarnego z ich odbiorcami docelowymi.  

2.6. Wprowadzenie menu Lubelska Klasyka SmakówWprowadzenie menu Lubelska Klasyka SmakówWprowadzenie menu Lubelska Klasyka SmakówWprowadzenie menu Lubelska Klasyka Smaków. . . . Wsparcie restauratorów 
we wdrożeniu menu bazujących na daniach z LubelskLubelskLubelskLubelskiejiejiejiej    KlasykKlasykKlasykKlasykiiii    Smaków Smaków Smaków Smaków 
iiii    LubelskLubelskLubelskLubelskiejiejiejiej    KlasykKlasykKlasykKlasykiiii    Smaków WegeSmaków WegeSmaków WegeSmaków Wege, które polegałoby na umożliwieniu 
udziału w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach organizowanych przez 
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renomowanych szefów kuchni z udziałem wytwórców i producentów oraz 
badaczy historii dziedzictwa kulinarnego Lublina. Szkolenia byłyby 
finansowane przez Urząd Miasta jako działanie wynikające ze Strategii. 
Kolejnym elementem zachęcającym do udziału w nich będzie pakiet wsparcia 
medialnego obejmujący relacje z warsztatów w lokalnych mediach (np. 
reportaż w gazecie, audycja w radio i telewizji, wpis na bloga). Uczestnictwo 
w szkoleniu będzie oznaczało chęć wprowadzenia do menu potraw zawartych 
w Lubelskiej Klasyce Smaków. Działanie to ma na celu poszerzenie 
dostępności dań czerpiących z tradycji w większej liczbie lokali, podniesienie 
jakości dań tradycyjnych oraz stworzenie wśród mieszkańców mody na 
potrawy bazujące na dziedzictwie.  

 
2.7. Badania nad Badania nad Badania nad Badania nad postrzeganiem stanupostrzeganiem stanupostrzeganiem stanupostrzeganiem stanu    dziedzictwa kulinarnego miastadziedzictwa kulinarnego miastadziedzictwa kulinarnego miastadziedzictwa kulinarnego miasta. Stały 

element badawczy prowadzony np. przez Barometr Turystyczny, który 
obejmuje profesjonalne badania ilościowe prowadzone wśród turystów, jak 
i jakościowe prowadzone wśród liderów branży turystycznej 
i gastronomicznej. Badanie powinno obejmować uszczegółowienie pytań 
dotyczących motywów podróży do Lublina, deklarowanych głównych grup 
zakupowych, satysfakcji z pobytu oraz o zagadnienia związane 
z dziedzictwem kulinarnym. W zakresie pytań do przedstawicieli branży 
gastronomicznej należy uwzględnić zagadnienia takie jak popularność oferty 
kulinarnej opartej na dziedzictwie wśród gości, wagę, jaką restauracja 
przywiązuje do potraw tradycyjnych lub bazujących na produktach 
regionalnych. Badanie pozwoli na pomiar osiągnięcia celu nadrzędnego 
Strategii, tj. rozwoju Lublina jako destynacji turystyki kulinarnej opartej 
na dziedzictwie (monitoring). Badanie może być realizowane 
z częstotliwością raz na dwa lata, choć optymalny byłby pomiar coroczny 
w pierwszych trzech latach (2021–2023).  
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3.3.3.3. CCCCel strategicznyel strategicznyel strategicznyel strategiczny: : : : wybór i wdrożenie narzędzi marketingowychwybór i wdrożenie narzędzi marketingowychwybór i wdrożenie narzędzi marketingowychwybór i wdrożenie narzędzi marketingowych    2023202320232023––––2025202520252025    

    
Zbudowanie wachlarza Zbudowanie wachlarza Zbudowanie wachlarza Zbudowanie wachlarza 
narzędzinarzędzinarzędzinarzędzi    marketingowychmarketingowychmarketingowychmarketingowych    
iiii    form promocji optymalnie form promocji optymalnie form promocji optymalnie form promocji optymalnie 
komunikującyckomunikującyckomunikującyckomunikujących dziedzictwo h dziedzictwo h dziedzictwo h dziedzictwo 
kulinarnkulinarnkulinarnkulinarne Lublina. Mowa e Lublina. Mowa e Lublina. Mowa e Lublina. Mowa 
tutaj zarówno otutaj zarówno otutaj zarówno otutaj zarówno o    działaniach działaniach działaniach działaniach 
autorskichautorskichautorskichautorskich,,,,    rodzimych rodzimych rodzimych rodzimych 
realizowanych jako eferealizowanych jako eferealizowanych jako eferealizowanych jako efekt kt kt kt 
współpracy między współpracy między współpracy między współpracy między 
partnerami, jak również partnerami, jak również partnerami, jak również partnerami, jak również 
wykorzystaniwykorzystaniwykorzystaniwykorzystaniuuuu    dostępnych na rynku narzędzi promocyjnych skierowanych do dostępnych na rynku narzędzi promocyjnych skierowanych do dostępnych na rynku narzędzi promocyjnych skierowanych do dostępnych na rynku narzędzi promocyjnych skierowanych do 
odbiorcy zewnętrznego. Ten cel opiera siodbiorcy zewnętrznego. Ten cel opiera siodbiorcy zewnętrznego. Ten cel opiera siodbiorcy zewnętrznego. Ten cel opiera się ę ę ę na dorobku zadań zapisanych na dorobku zadań zapisanych na dorobku zadań zapisanych na dorobku zadań zapisanych 
wwww    dwóch poprzednichdwóch poprzednichdwóch poprzednichdwóch poprzednich    celachcelachcelachcelach. Przed jego realizacją niezbędne. Przed jego realizacją niezbędne. Przed jego realizacją niezbędne. Przed jego realizacją niezbędne    sąsąsąsą    działania działania działania działania 
przygotowawcze. To odpowiednia sekwencja ich realizacji zapewni przygotowawcze. To odpowiednia sekwencja ich realizacji zapewni przygotowawcze. To odpowiednia sekwencja ich realizacji zapewni przygotowawcze. To odpowiednia sekwencja ich realizacji zapewni 
strategiczne podejście do komunikacji dziedzictwa kulinarnego miastastrategiczne podejście do komunikacji dziedzictwa kulinarnego miastastrategiczne podejście do komunikacji dziedzictwa kulinarnego miastastrategiczne podejście do komunikacji dziedzictwa kulinarnego miasta    
iiii    zagwarantuje efektywzagwarantuje efektywzagwarantuje efektywzagwarantuje efektywność współpracyność współpracyność współpracyność współpracy....    
    
    
3.1. Nowe autorskie eventy skierowane na dziedzictwo kulinarne miasta, w tym 

Lubelska Klasyka Smaków Lubelska Klasyka Smaków Lubelska Klasyka Smaków Lubelska Klasyka Smaków z wydarzeniem towarzyszącym, LubelskLubelskLubelskLubelskąąąą    
KlasykKlasykKlasykKlasykąąąą    Smaków WegeSmaków WegeSmaków WegeSmaków Wege. Wydarzenie odbywające się w restauracjach 
lubelskich, które zgłosiłyby chęć uczestnictwa. Kwalifikacją do wzięcia 
udziału będzie posiadanie w menu dań z Lubelskiej Klasyki Smaków oraz 
deklaracja udziału we wspólnym gotowaniu na jednym z centralnych placów 
miasta. Wydarzenie mogłoby trwać cały miesiąc – proponowany miesiąc 
to listopad z kulminacją przypadającą na weekend najbliższy 11 listopada, 
kiedy odbywałoby się główne wydarzenie, czyli gotowanie w plenerze. 
Połączenie celebracji lokalnej, tradycyjnej kuchni z obchodami Święta 
Niepodległości może nadać radosny charakter obu okazjom, a także 
przyczynić się do budowania postaw patriotyzmu kulinarnego. Jest to również 
możliwość stworzenia mody na aktywność wśród mieszkańców oraz 
turystów. 
 

3.2. KonkursKonkursKonkursKonkurs    LubelskaLubelskaLubelskaLubelska    KlasyKlasyKlasyKlasykakakaka    SmakSmakSmakSmakówówówów. Prowadzenie corocznego działania 
służącego promocji sygnaturowych potraw wchodzących w skład LubelskLubelskLubelskLubelskiejiejiejiej    
KlasykKlasykKlasykKlasykiiii    SmakówSmakówSmakówSmaków. Wydarzenie niezależne lub będące częścią opisanego 
powyżej festiwalu. Polega ono na przygotowaniu przez restauratorów 
konkursowych potraw zgodnie ze wskazaną przez organizatorów kategorią 
dania, np. żur lubelski lub danie z gryczakiem, które później będą oceniane 
przez profesjonalne jury branżowe. Każda z propozycji spełniająca kryteria 
dotyczące tradycyjnego smaku otrzyma możliwość posługiwania się godłem 
konkursu i będzie promowana. W konkursie będą przyznawane wyróżnienia 
oraz trzy pierwsze nagrody dla najlepiej zdaniem kapituły przygotowanych 
dań. Co roku wydarzenie będzie dotyczyć innego dania, dzięki czemu z każdą 

2023-
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edycją będzie rosnąć świadomość tradycyjnych kulinariów u odbiorców 
docelowych. 

 
3.3. Dni otwartych drzwi. LublinDni otwartych drzwi. LublinDni otwartych drzwi. LublinDni otwartych drzwi. Lublin    ––––    tradycja od kuchni. tradycja od kuchni. tradycja od kuchni. tradycja od kuchni. Organizacja dni 

otwartych w lubelskich restauracjach, lokalach i miejscach związanych 
z tradycjami smaków. Może być elementem większego wydarzenia, np. 
Lubelskiej Klasyki Smaków opisanej w punkcie 3.1.    W ramach projektu każde 
z miejsc mogłoby podzielić się dziedzictwem kulinarnym w dowolnej formie, 
np. kolacji tradycyjnej z opowieścią o daniach, pokazu kulinarnego, prelekcji, 
warsztatów kulinarnych lub zwiedzania miejsc na co dzień niedostępnych. 
Jako element spajający powstałby kalendarz ze wskazaniem, w jakim dniu 
konkretna restauracja będzie miała swoją unikalną ofertę.  
 

3.4. Lubelskie Kalendarium Tradycyjnych Smaków.Lubelskie Kalendarium Tradycyjnych Smaków.Lubelskie Kalendarium Tradycyjnych Smaków.Lubelskie Kalendarium Tradycyjnych Smaków. Zebranie dat istniejących 
wydarzeń uwzględniających dziedzictwo kulinarne Lublina, które utworzyłoby 
wspólny kalendarz imprez. Plan współpracy na rok z góry obejmujący zarówno 
sezonowość w gastronomii, festiwale i wydarzenia kulinarne, jak i akcenty 
kulinarne w innych przedsięwzięciach. Byłaby to próba integracji 
i generowania oddolnych inicjatyw w Lublinie, np. lubelska wiosna w kuchni, 
ustanowienie listopada miesiącem kuchni lubelskiej, podczas którego każdy 
dzień poświęcony byłby innemu produktowi lokalnemu. Kalendarium 
zawierałoby optymalnie cykl czterech wydarzeń sezonowych organizowanych 
wspólnie z restauracjami lubelskimi, które polegałaby np. na gotowaniu 
w duchu less waste i zero waste, przygotowaniu krótkiej listy dań bazujących 
na lokalnych składnikach. W ramach wydarzeń nastąpiłaby integracja menu, 
warsztatów kulinarnych, przepisów, zamawiania on-line, konkursów na 
najlepsze dania. Pozwoli to połączyć środowisko producentów, restauratorów 
oraz organizatorów wydarzeń we wspólnym wysiłku. 

 

3.5. HaloHaloHaloHalo,,,,    Polska Polska Polska Polska ––––    jjjjak nasak nasak nasak nas    widaćwidaćwidaćwidać????    Budowanie wizerunku Lublina jako destynacji 
kulinarnej z silnie reprezentowaną kuchnią tradycyjną oraz wegetariańską 
opartą na dziedzictwie kulinarnym. To działanie skierowane głównie do 
odbiorcy zewnętrznego. Zakłada ono posłużenie się narzędziami 
zewnętrznymi takimi jak gotowe formaty kulinarne sygnowane przez 
promotorów kuchni tradycyjnej o ogólnopolskiej rozpoznawalności, np. Karola 
Okrasy, Roberta Makłowicza, Grzegorza Łapanowskiego. W ramach realizacji 
tego działania wskazana jest także współpraca z blogerami i krytykami 
kulinarnymi zajmującymi się opisywaniem tradycyjnej strony polskiej 
gastronomii oraz nowych trendów wzorowanych na niej, np. Taste Poland by 
Wojtek Osiński, Minta Eats, Krytyka Kulinarna, Krytyk Kulinarny Artur 
Michna. Dobór narzędzia docelowego uzależniony jest od otrzymanej oferty, 
profilu odbiorów autora, zasięgów oferowanych w ramach współpracy.  

 
3.6. Przewodnik Przewodnik Przewodnik Przewodnik hybrydowyhybrydowyhybrydowyhybrydowy....    Lublin tradycja smaku Lublin tradycja smaku Lublin tradycja smaku Lublin tradycja smaku ––––    smak tradycji.smak tradycji.smak tradycji.smak tradycji. Coroczne 

przygotowanie wydawnictwa hybrydowego: papierowego i on-line. Z uwagi 
na wciąż ważną rolę papieru jako środka dotarcia do gościa w restauracjach, 
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punktach informacji turystycznej czy miejscach noclegowych rekomenduje się 
opracowanie kompaktowej i kieszonkowej formy publikacji. Może to być 
np. mapka składana do formatu karty kredytowej. Na mapie zostaną 
oznaczone wszystkie miejsca oferujące produkty i atrakcje związane 
z dziedzictwem kulinarnym: sklepy, targi, restauracje, atrakcje oraz opis 
głównych wydarzeń. Dodatkowo przy każdej z atrakcji zostanie umieszczony 
kod QR umożliwiający przejście do poszerzonego opisu on-line. Mapa ma być 
łącznikiem ze stroną internetową będącą kontynuacją tej opisanej 
w działaniu 1.1. Dzięki takiemu rozwiązaniu corocznie będzie mieć miejsce 
premiera nowego wydawnictwa, którego publikacja nie będzie kosztowna 
z uwagi na kieszonkowe wymiary. Aktualizacja informacji nt. restauracji czy 
innych miejsc oferujących produkty kuchni tradycyjnej będzie możliwa 
w czasie rzeczywistym. Jest to bardzo istotny aspekt z uwagi na częste 
zmiany menu, szefów kuchni, jak i otwieranie się i zamykanie restauracji.  

 
3.7. Odczarowanie tradycji Odczarowanie tradycji Odczarowanie tradycji Odczarowanie tradycji ––––    ugotujmy to razem. ugotujmy to razem. ugotujmy to razem. ugotujmy to razem. Akcja skierowana do młodego 

odbiorcy. Niegdyś to kuchnia rodzinna z babcią na czele odpowiadały za 
przekazanie dziedzictwa nowemu pokoleniu, jednakże obecnie powstała luka, 
którą należy wypełnić. Organizowane będą warsztaty kulinarne 
w restauracjach (dla dzieci, rodzin z dziećmi, studentów) z przygotowywania 
potraw tradycyjnych, np. cebularzy, dziodów30, forszmaków, gryczaków, 
potraw żydowskich, potraw świątecznych itp. W ramach inicjatywy ogłoszony 
zostanie przez miasto konkurs dla mieszkańców i restauratorów na lubelski 
tradycyjny street food. Działanie ma przyczynić się do promowania 
tradycyjnych potraw kulinarnych i przekazywania wiedzy najmłodszemu 
pokoleniu.  
 

3.8. Smak Lublina na wyciągnięcie rękiSmak Lublina na wyciągnięcie rękiSmak Lublina na wyciągnięcie rękiSmak Lublina na wyciągnięcie ręki. Przygotowanie oferty wycieczek 
kulinarnych obejmujących kluczowe miejsca związane z tradycyjnymi 
smakami. Food toury, czyli wycieczki z przewodnikiem oferujące 
doświadczenie smaków miejsca stały się popularne w USA i na zachodzie 
Europy. Niektóre polskie miasta również mogą pochwalić się już tego typu 
atrakcjami (Warszawa, Gdańsk, Kraków)31. Żeby umożliwić ich realizację, 
należy przeszkolić przewodników miejskich lub inne zainteresowane osoby. 
Profesjonale szkolenie nt. zbudowania tego typu oferty powinno obejmować 
dwa moduły. Pierwszy to przygotowanie przeżycia kulinarnego na 
światowym poziomie, a drugi to znajomość lokalnych ofert aktywności 
związanych z tradycyjnymi kulinariami. W Lublinie także można znaleźć kilka 
intersujących przeżyć ukazujących smak i jego historię – wizyta 
w Regionalnym Muzeum Cebularza, zwiedzanie podziemi Browaru Perła czy 
spacer z przewodnikiem po lubelskich pubach i restauracjach. Koniecznym 
jest zebranie ich w jedną ofertę. Dobrym podmiotem do współpracy może być 
organizacja Food Tour Pros z Chicago, która posiada globalne doświadczenie 
w szkoleniu profesjonalnych przewodników turystyki kulinarnej oraz 
układaniu programów food tourów, a ponadto świadczy usługi szkoleniowe 

 

30 Potrawa regionalna przygotowywana z buraków cukrowych 
31 https://eatpolska.com/pl/. Dostęp: 30.08.2020 
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dla przedsiębiorców oraz samorządów lokalnych 
(http://www.foodtourpros.com/). 

 

3.3. Innowacje i trendy w rozwoju branży gastronomicznej w Lublinie 

Branża gastronomiczna w Lublinie musi podążać za trendami i innowacjami. Poniżej 
wskazano, w jaki sposób branża gastronomiczna w Lublinie może zaadaptować 
rozwiązania związane z trendami takimi jak lokalność, ekologia, slow food 
i zmniejszenie odpadów. 

3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1. Kuchnia inKuchnia inKuchnia inKuchnia inspirowana lokalnymi tradycjamispirowana lokalnymi tradycjamispirowana lokalnymi tradycjamispirowana lokalnymi tradycjami    

Lokalne tradycje to zarówno kuchnia historyczna, jak i tradycja lubelskich rodzin, 
obyczaje i dania oraz produkty pochodzące z Lubelszczyzny. Lokalność w turystyce jest 
silnym trendem widocznym przede wszystkim w aktywnościach wybieranych przez 
gości, którzy odwiedzając nowe miejsca, chcą żyć jak lokalni.  

RekomendacjaRekomendacjaRekomendacjaRekomendacja,,,,    wwww    jaki sposób można wpisać się jaki sposób można wpisać się jaki sposób można wpisać się jaki sposób można wpisać się 
wwww    trendtrendtrendtrend    

Cel strategiczny i dCel strategiczny i dCel strategiczny i dCel strategiczny i działania ziałania ziałania ziałania 
uwzględniające trend uwzględniające trend uwzględniające trend uwzględniające trend 
wwww    SSSStrategii trategii trategii trategii     

W zakresie kuchni historycznej wskazany jest dialog 
z rekonstruktorami i badaczami, np. organizacja kolacji 
degustacyjnych dla gości inspirowanych kuchnią Pociejów czy 
Lubomirskich. Przykład takich inspiracji miał miejsce podczas 
12. Europejskiego Festiwalu Smaku. 

Cel: odkrywanie 
unikatowości i wybór 
Lubelskiej Klasyki Smaków   

Działanie: 1.3. Wydanie 
książki pt. Smaki Lublina na 
przestrzeni wieków 

W zakresie kuchni domowej możliwe jest pozyskanie 
przepisów kulinarnych od lublinian, szefów kuchni i 
restauratorów, a nawet kół gospodyń wiejskich z 
Lubelszczyzny. Ich popularyzacja i odtworzenie w 
powtarzalnej formule w restauracjach. Tego typu kwerenda 
przepisów może mieć miejsce podczas interaktywnej zbiórki 
organizowanej np. w trakcie miesiąca kuchni lubelskiej 
realizowanego co roku w listopadzie (szerzej opisanego 
w podrozdziale Formy proFormy proFormy proFormy promocji dziedzictwa kulinarnegomocji dziedzictwa kulinarnegomocji dziedzictwa kulinarnegomocji dziedzictwa kulinarnego 
w ramach punktu kalendarz wspólnych imprez). 

Cel: odkrywanie 
unikatowości i wybór 
Lubelskiej Klasyki Smaków 

Działanie: 1.2. Mapa 
tradycyjnych smaków miasta 

Wzmocnienie łączności lubelskiej gastronomii z produktami 
i wyrobami lokalnymi i regionalnymi może mieć miejsce przez 
szerokie i świadome gotowanie ze składników pochodzących 
z Lubelszczyzny (szerzej na ten temat w podrozdziale 
Ustanowienie trwałych powiązań między producentami a Ustanowienie trwałych powiązań między producentami a Ustanowienie trwałych powiązań między producentami a Ustanowienie trwałych powiązań między producentami a 
konsumentakonsumentakonsumentakonsumentami produktów dziedzictwami produktów dziedzictwami produktów dziedzictwami produktów dziedzictwa kulinarnego w kulinarnego w kulinarnego w kulinarnego w 
LublinieLublinieLublinieLublinie). 

Cel: stworzenie trwałych 
wzorców współpracy 

Działanie: 2.4. Ustanowienie 
trwałych powiązań między 
producentami 
a konsumentami pośrednimi 
(restauratorzy) produktów 
dziedzictwa kulinarnego 
w Lublinie 
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3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2. EkoloEkoloEkoloEkologia w gastronomiigia w gastronomiigia w gastronomiigia w gastronomii    

To trend silnie związany z innymi kluczowymi aspektami zmian w postawach 
konsumenckich takimi jak clean lifers32. Tym określeniem oznacza się młodych, 
świadomych konsumentów, którzy wierzą, że przez swoje decyzje są w stanie zmienić 
świat. Często odżegnują się od zakupu produktów szkodliwych dla planety czy dań 
pochodzenia zwierzęcego. Ekologia w gastronomii wiązać się będzie z różnorodnymi 
aspektami, w tym z lokalnym pochodzeniem produktów, wegetarianizmem 
i weganizmem oraz fair trade. 

 

RekomendacjaRekomendacjaRekomendacjaRekomendacja,,,,    wwww    jaki sposób można wpisać się jaki sposób można wpisać się jaki sposób można wpisać się jaki sposób można wpisać się 
wwww    trendtrendtrendtrend    

Cel strategiczny i działania Cel strategiczny i działania Cel strategiczny i działania Cel strategiczny i działania 
uwzględniające trend uwzględniające trend uwzględniające trend uwzględniające trend 
wwww    StrategiiStrategiiStrategiiStrategii    

Będzie to coraz mocniej widoczny trend w gastronomii. 
Ten, kto będzie w stanie zaspokoić „dociekliwych 
konsumentów”, tzw. sloughty shopperssloughty shopperssloughty shopperssloughty shoppers, wygra dostęp 
do powiększającej się grupy świadomych klientów. 
Poszukują oni pewności, że na każdym z etapów 
wytwarzania produktów dochowano standardów 
ekologicznej uprawy, chowu, przetwórstwa. Z czasem 
bardzo istotne będzie posiadanie certyfikatów tak 
popularnych w krajach Europy Zachodniej jak Bio lub 
Organic. Ekologia stanie się kartą przetargową zarówno 
dla mieszkańca, jak również turysty polskiego i 
zagranicznego.  

Ekologia może być także związana z lokalnością, często 
bowiem lokalni dostawcy zabiegają i posiadają 
certyfikaty ekologiczne. Poza tym ważnym jest również 
fakt, że surowce do gotowania nie podróżują z drugiego 
końca świata, tylko wykorzystywane są lokale zasoby. 
Pozwala to skracać łańcuchy dostaw, a tym samym 
ograniczyć emisję CO2222. 

Cel: stworzenie trwałych 
wzorców współpracy 

Działanie: 2.4. Ustanowienie 
trwałych powiązań między 
producentami 
a konsumentami pośrednimi 
(restauratorzy) produktów 
dziedzictwa kulinarnego 
w Lublinie 

 

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Slow foodSlow foodSlow foodSlow food    

Idea slow food wywodzi się z Włoch, gdzie w latach 80.h XX wieku krytyk kulinarny 
Carlo Petrini rozpoczął ruch przeciwstawiający się globalizacji w kuchni. Obecnie Slow 
Food to także fundacja33, która działa w ponad 40 krajach, tworząc różnorodne 
inicjatywy takie jak: Arki Smaku, Stowarzyszenia Slow Szefów (Slow Food Cooks’ 
 

32 https://blog.euromonitor.com/clean-lifers-top-consumer-trend-2018/. Dostęp: 
30.08.2020 
33 https://www.fondazioneslowfood.com/en/ . Dostęp: 30.08.2020 
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Alliance), prezydia lokalne, Rynki Ziemi. Lider stowarzyszenia współtworzy w Bra we 
Włoszech Uniwersytet Nauk Gastronomicznych34. W Polsce stowarzyszenie jest 
reprezentowane między innymi przez Jacka Szklarka, który organizował w minionych 
latach między innymi wydarzenia w Lublinie i w innych miastach Polski. Najbardziej 
znanym eventem koordynowanym przez polski Slow Food jest listopadowa impreza 
Gęsina na Świętego Marcina, polegająca między innymi na gotowaniu tradycyjnych 
potraw z gęsi i serwowaniu polskich win przez restauracje uczestniczące w akcji. Co 
roku wybierany jest także szef najlepiej zdaniem organizatorów serwujący gęsinę, który 
otrzymuje tytuł króla gęsiny. W 2019 roku w Lublinie odbył się IX Festiwal 
Nieskończonych Form Mleka i Wina organizowany właśnie przez Slow Food, jego 
kolejna edycja prawdopodobnie zostanie zorganizowana podczas Europejskiego 
Festiwalu Smaku.  

Rozpatrując slow food jako ideę, należy zauważyć, że opiera się ona na takich filarach 
jak: dobre, czyste i sprawiedliwe, a niektórzy dodają także lokalne. Chcąc 
zaimplementować ideę slow food w lubelskiej ofercie gastronomicznej opartej na 
dziedzictwie kulinarnym, należy rozwinąć znaczenia poszczególnych słów: 

• dobre – broni się smakiem; smakuje tak, że chętnie wrócilibyśmy w dane 
miejsce i zjedli danie raz jeszcze, 

• czyste – przygotowane w zgodzie z podejściem zero waste, doprawione 
z rozwagą, przygotowane w czystej kuchni, podane w czystym lokalu, 

• sprawiedliwe – uwzględniające założenia fair trade, pozwalające na 
sprawiedliwy udział w zyskach z wytwarzania i sprzedaży żywności 
wytwórcom i producentom, 

• Lokalne – pochodzące z regionu, oparte na lokalnej recepturze. 
 

Tak rozumiane rozwinięcie założeń slow food może stać się manifestem lubelskiej 
oferty gastronomicznej czerpiącej z dziedzictwa kulinarnego. Należy zauważyć, że 
niemal wszystkie zadania rekomendowane do realizacji w ramach celów strategicznych 
wpisują się w ideę slow food. W szczególności następujące cele i działania Strategii 
uwzględniają podejście związane z trendem slow food: 

 

RekomendacjaRekomendacjaRekomendacjaRekomendacja,,,,    w jaki sposób w jaki sposób w jaki sposób w jaki sposób 
można wpisać się w trendmożna wpisać się w trendmożna wpisać się w trendmożna wpisać się w trend    

Cel strategiczny i działania uwzględniające Cel strategiczny i działania uwzględniające Cel strategiczny i działania uwzględniające Cel strategiczny i działania uwzględniające 
trend w strategii trend w strategii trend w strategii trend w strategii     

Wpisanie się w ideę kuchni, która  Wpisanie się w ideę kuchni, która  Wpisanie się w ideę kuchni, która  Wpisanie się w ideę kuchni, która  
broni się smakiem. Smakuje tak, broni się smakiem. Smakuje tak, broni się smakiem. Smakuje tak, broni się smakiem. Smakuje tak, 
że chętnie wrócilibyśmy w dane że chętnie wrócilibyśmy w dane że chętnie wrócilibyśmy w dane że chętnie wrócilibyśmy w dane 
miejsce i zjedli danie raz jeszcze miejsce i zjedli danie raz jeszcze miejsce i zjedli danie raz jeszcze miejsce i zjedli danie raz jeszcze 
(pierwszy postulat slow food ierwszy postulat slow food ierwszy postulat slow food ierwszy postulat slow food ––––    
dobreobreobreobre).... 
    

Cel: odkrywanie unikatowości i wybór Lubelskiej 
Klasyki Smaków 
 
Działania: 
1.2. Mapa tradycyjnych smaków miasta 
1.3. Wydanie książki pt. Smaki Lublina na 
przestrzeni wieków 
1.4. Lubelska Klasyka Smaków 
 

 

34 https://www.unisg.it/en/. Dostęp: 30.08.2020 
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Cel: wybór i wdrożenie narzędzi marketingowych 

Działania: 3.2. Konkurs Lubelska Klasyka 
Smaków   

Wypełnienie idei kuchni lokalnej Wypełnienie idei kuchni lokalnej Wypełnienie idei kuchni lokalnej Wypełnienie idei kuchni lokalnej 
popopopochodzącej z regionu opartejchodzącej z regionu opartejchodzącej z regionu opartejchodzącej z regionu opartej    
na    lokalnlokalnlokalnlokalnych    recepturrecepturrecepturrecepturach.... 
 

Cel: stworzenie trwałych wzorców współpracy 
 
Działania: 
2.4. Ustanowienie trwałych powiązań między 
producentami a konsumentami pośrednimi 
(restauratorzy) produktów dziedzictwa 
kulinarnego w Lublinie 
2.5. Ustanowienie trwałych powiązań między 
producentami a konsumentami docelowymi 
(mieszkańcy i turyści) produktów dziedzictwa 
kulinarnego w Lublinie 
2.6. Wprowadzenie menu Lubelska Klasyka 
Smaków 

 
 

3.3.4.3.3.4.3.3.4.3.3.4. Zmniejszenie odpadów Zmniejszenie odpadów Zmniejszenie odpadów Zmniejszenie odpadów (zero waste)(zero waste)(zero waste)(zero waste)    

Gastronomia jako jeden z elementów gospodarki konsumpcyjnej może generować 
spore ilości odpadów. Marnowanie żywności jest także sporym problemem branży, 
która ją przetwarza. Aby uświadomić przedstawicieli branży, jak i gości lokali o wadze 
zagadnienia, należy wdrożyć pięć fundamentalnych postulatów, którymi kieruje się 
ruch zero wate (zero odpadów)35, tak zwane „5 R”: 

• Refuse (odmawiaj) – zarówno kucharze, jak i klienci powinni odmawiać 
zakupów produktów i dań zapakowanych w jednorazowe opakowania oraz 
wszelkich produktów wytworzonych ze szkodą dla środowiska. 
W szczególności chodzi tu o opakowania z nierozkładających się materiałów 
jak folia. W gastronomii ma to szczególne zastosowanie do jednorazowych 
kubków, talerzyków, słomek, sztućców, toreb, doniczek do ziół, wody 
mineralnej, soków itp. Pod tę kategorię można także podpiąć nadmierną 
konsumpcję mięsa, którego produkcja jest głównych źródłem emisji CO2. 
Gastronomia jest miejscem wyznaczania trendów – przykłady zastosowań 
podejrzane w lokalu są później kopiowane przez nabywców w ich domach. 

• Reduce (ograniczaj) – jeśli nie ma możliwość całkowitej rezygnacji 
z zastosowania produktów nieprzyjaznych środowisku, powinno się znacznie 
ograniczyć ich konsumpcję. Gastronomia prowadzona w duchu slow food 
z uwzględnieniem lokalności może bardzo wyraźnie zredukować produkcję 
odpadów. Korzystanie z własnej pracy, np. przy wyrobie pieczywa, frytek, 
samodzielnym wytwarzaniu dań, a nie kupowanie pozycji wstępnie 
przygotowanych, pomoże zmniejszyć ilość szkodliwych śmieci.  

• Reuse (wykorzystaj ponownie) – ponowne wykorzystanie zasobów to 
odpowiedź na nieuleganiu modom kulinarnym dotyczącym sprzętów 

 

35 https://pl.wikipedia.org/wiki/Zero_Waste. Dostęp: 30.08.2020 
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w gastronomii oraz rozsądniejsze zmiany zastawy. Najlepszym przykładem 
tego postulatu jest ponowne użycie zasobów w nowej roli, np. użycie butelki 
po piwie jako elementu wystroju czy oświetlenia.  

• Recycle (recyklingu) – czyli zapewnienie, że możliwie największa ilość odpadów 
będzie przypisana do kategorii zapewniających ich ponowne użycie 
w gospodarce.  Konieczna jest świadomość tego, gdzie np. należy wyrzucić 
odpadki zwierzęce, a gdzie roślinne, w jakim koszu ma znaleźć się nakrętka, 
a w jakim szklany słoik. Dokładne prowadzenie procesu segregacji śmieci 
w restauracjach zapewni możliwie niewielki procent śmieci, które znajdą się na 
składowisku czy w spalarni. W tym zakresie powinny być wprowadzone 
standardy i szkolenia.  

• Rot (kompostuj) – gastronomia pomimo wielkich starań zawsze będzie 
produkować odpadki organiczne w postaci niezjedzonego jedzenia, fusów po 
kawie czy herbacie. Unikanie zmieszania tychże w pojemniku na śmieci 
i zbieranie ich w pojemnikach na  odpady organiczne pozwoli na późniejsze 
kompostowanie. Modelowym rozwiązaniem byłoby kompostowanie 
odpadków z gastronomii i ich ponowne użycie np. w postaci ziemi do ziół. Taką 
ziemię mogą używać sami restauratorzy lub otrzymywać goście, np. jako 
prezent do rachunku. W tym celu wskazana jest polityka miejska w zakresie 
odbioru odpadków organicznych.  

Trend zero waste powinien być jednym z manifestów lubelskiej gastronomi opierającej 
się na dziedzictwie kulinarnym, który wykazuje również troskę o przyszłe pokolenia 
i stan planety, jaki dla nich pozostawimy.  

RekomendacjaRekomendacjaRekomendacjaRekomendacja,,,,    w jaki sposób można wpisać w jaki sposób można wpisać w jaki sposób można wpisać w jaki sposób można wpisać 
się w trendsię w trendsię w trendsię w trend    

Cel strategiczny i działania Cel strategiczny i działania Cel strategiczny i działania Cel strategiczny i działania 
uwzględniające trend w strategii uwzględniające trend w strategii uwzględniające trend w strategii uwzględniające trend w strategii     

Wspieranie trendu zero waste jest możliwe 
także poprzez serwowanie krótkiego, 
sezonowego menu. Menu do 15 pozycji, które 
są wewnętrznie powiązane, pozwala na 
optymalizację procesu przygotowania dań i 
zakupów, a z praktyki restauracji jest 
wystarczające, żeby zaspokoić wymagania 
gości. Jest także gwarancją dla foodies, że 
dania są przygotowywane na świeżo na bazie 
dostępnych lokalnie składników. 

Cel: wybór i wdrożenie narzędzi 
marketingowych 

 

Działania:  3.4. Lubelskie 
Kalendarium Tradycyjnych Smaków 

Gastronomia prowadzona na podstawie 
dziedzictwa może przypominać w dużym 
stopniu gospodarowanie w obiegu 
zamkniętym. Przyjęcie postawy rzemiosła (a 
nie produkcji) kulinarnego jest kluczem do 
uszczelnienia procesu produkcji odpadów. Szef 
i jego kucharze samodzielnie przygotowują 
większość lub wszystkie składniki dań, 
czerpiąc z surowców pochodzenie lokalnego i 
ekologicznego. W kuchni wykorzystują 
możliwie wszystkie części ziół czy zwierząt, 

Cel: wybór i wdrożenie narzędzi 
marketingowych 
 
3.9. Działania: Przygotowanie cyklu 

szkoleń on-line „Gotuj 
tradycyjnie – gotuj less waste”   
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zarówno łodygi (sosy), jak i podroby oraz kości 
(podstawa sosów francuskich). Taka postawa i 
jej propagowanie może wesprzeć szerzenie się 
trendu zero waste nie tylko w gastronomii 
lubelskiej, ale także w kuchniach w lubelskich 
domach.    

 

4. CZĘŚĆ WDROŻENIOWA 

Część wdrożeniowa powstała po to, żeby zmaksymalizować szansę na wprowadzenie 
w życie zapisów części strategicznej. W szczególności odnosi się ona do konkretnych 
działań zapisanych jako rozwinięcie realizacji celów strategicznych opisanych 
w dokumencie. 

Perspektywa czasowa wdrożenia zakłada jego rozpoczęcie jeszcze w roku 2020, czyli 
tuż po zakończeniu prac nad Strategią. Wdrożenie zostało podzielone na 3 zasadnicze 
etapy, z których każdy realizuje jeden z celów strategicznych. Dla poszczególnych 
etapów wskazano kamienie milowe, których osiągnięcie będzie miernikiem sukcesu 
w realizacji działań przyporządkowanym celom strategicznym. 

Dokument jest strategią współpracy i komunikacji marketingowej w promowaniu 
dziedzictwa kulinarnego. Natura dziedzictwa kulinarnego jest taka, że jest ono 
rozłożone pomiędzy różnorodnymi partnerami, co zostało wykazane w części 
analitycznej dokumentu, dlatego też wdrożenie zapisów Strategii musi być realizowane 
w partnerstwie. Te działania, które mogą być koordynowane jednostronnie np. przez 
Urząd Miasta lub nową platformę współpracy, zostały wskazane w tabeli poniżej jako 
działania własne (DW). Pozostałe to działania realizowane w partnerstwie (DP). Nie 
oznacza to, że działania własne są realizowane w próżni. W nich także istotna jest 
współpraca ze środowiskiem restauracyjnym, mieszkańcami, autorytetami 
kulinarnymi, producentami i innymi podmiotami z branży turystycznej. Jednak mogą 
być to projekty koordynowane jednostronnie przez Gminę Miasta Lublina. Ciężar ich 
finansowania i koordynacji będzie leżał po stronie samorządu. Ich wdrożenie 
warunkować będzie przyjęcie odpowiednich uchwał przez Radę Miasta i zapewnienie 
środków finansowania z należytym wyprzedzeniem w budżecie miasta. 
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 Kluczowe działania realizowane w poszczególnych et apach, podmiot 
odpowiedzialny, kamienie milowe w realizacji 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Etap I Etap I Etap I Etap I ––––    kalibracja. Wspólne rozumienie tożsamości kulinarnejkalibracja. Wspólne rozumienie tożsamości kulinarnejkalibracja. Wspólne rozumienie tożsamości kulinarnejkalibracja. Wspólne rozumienie tożsamości kulinarnej    

Kluczowe działaniaKluczowe działaniaKluczowe działaniaKluczowe działania    

    

KKKKamienie milowe amienie milowe amienie milowe amienie milowe w realizacjiw realizacjiw realizacjiw realizacji    Sposób Sposób Sposób Sposób 
realizacjirealizacjirealizacjirealizacji    

Upowszechnienie Upowszechnienie Upowszechnienie Upowszechnienie 
wyników audytu wyników audytu wyników audytu wyników audytu 
zasobów dziedzictwa zasobów dziedzictwa zasobów dziedzictwa zasobów dziedzictwa 
kulinarnego Lublinakulinarnego Lublinakulinarnego Lublinakulinarnego Lublina    

Uruchomienie działającego serwisu DW 

Mapa tradycyjnych Mapa tradycyjnych Mapa tradycyjnych Mapa tradycyjnych 
smaków miastasmaków miastasmaków miastasmaków miasta    

Powstanie i aktualizacja mapy 
tradycyjnych smaków miasta 

DW 

Wydanie książki pt. Wydanie książki pt. Wydanie książki pt. Wydanie książki pt. 
Smaki Lublina na Smaki Lublina na Smaki Lublina na Smaki Lublina na 
przestrzeni wiekówprzestrzeni wiekówprzestrzeni wiekówprzestrzeni wieków    

Książka w dystrybucji DW 

Lubelska Klasyka Lubelska Klasyka Lubelska Klasyka Lubelska Klasyka 
SmakówSmakówSmakówSmaków    i i i i Lubelska Lubelska Lubelska Lubelska 
Klasyka Smaków Klasyka Smaków Klasyka Smaków Klasyka Smaków 
WegeWegeWegeWege    

Rozpowszechnienie listy w środowisku 
profesjonalistów branży gastronomicznej i 
turystycznej; miasto liderem 
i koordynatorem współpracy 

DW 

 

2021
-

2022

Etap I –
kalibracja

Wspólne 
rozumienie 
tożsamości 
kulinarnej

2022
-

2023

Etap II –
konsolidacja

Efektywne 
modele 

współpracy

2023
-

2025

Etap III –
wspólny 

marketing

Optymalny

marketing    



 86   
 

Etap II Etap II Etap II Etap II ––––    konsolidacjakonsolidacjakonsolidacjakonsolidacja....    Efektywne modeleEfektywne modeleEfektywne modeleEfektywne modele    współpracywspółpracywspółpracywspółpracy 

Kluczowe działaniaKluczowe działaniaKluczowe działaniaKluczowe działania    

    

KKKKamienie milowe w realizacjiamienie milowe w realizacjiamienie milowe w realizacjiamienie milowe w realizacji    Sposób Sposób Sposób Sposób 
realizacjirealizacjirealizacjirealizacji    

Forum dziedzictwa Forum dziedzictwa Forum dziedzictwa Forum dziedzictwa 
kulinarnego Lublinakulinarnego Lublinakulinarnego Lublinakulinarnego Lublina    

Realizacja pierwszego spotkania Forum DW 

Platforma współpracy Platforma współpracy Platforma współpracy Platforma współpracy     
i komunikacji i komunikacji i komunikacji i komunikacji 
dziedzictwa dziedzictwa dziedzictwa dziedzictwa 
kulinarnego Lublinakulinarnego Lublinakulinarnego Lublinakulinarnego Lublina    

Wybór docelowej formuły organizacyjnej 
platformy 

DP 

Stworzenie stabilnych Stworzenie stabilnych Stworzenie stabilnych Stworzenie stabilnych 
zasad finansowania zasad finansowania zasad finansowania zasad finansowania 
platformyplatformyplatformyplatformy    

Zapisanie w wieloletnich planach 
inwestycyjnych miasta finansowania 
współpracy i promocji dziedzictwa 
kulinarnego 

Opracowanie możliwości partycypacji 
finansowej innych partnerów 

DW 

 

 

DP   

Ustanowienie Ustanowienie Ustanowienie Ustanowienie 
trwałych powiązań trwałych powiązań trwałych powiązań trwałych powiązań 
między producentmiędzy producentmiędzy producentmiędzy producentami ami ami ami     
a konsumentami a konsumentami a konsumentami a konsumentami 
pośrednimi pośrednimi pośrednimi pośrednimi 
iiii    docelowymi docelowymi docelowymi docelowymi 
(restauratorzy(restauratorzy(restauratorzy(restauratorzy,,,,    
mieszkańcy i turyści) mieszkańcy i turyści) mieszkańcy i turyści) mieszkańcy i turyści) 
prodprodprodproduktów uktów uktów uktów 
dziedzictwa dziedzictwa dziedzictwa dziedzictwa 
kulinarnego wkulinarnego wkulinarnego wkulinarnego w    LublinieLublinieLublinieLublinie    

Stworzenie i aktualizacja bazy danych 
kontaktów do producentów surowców 
dziedzictwa kulinarnego 

Stworzenie platformy komercjalizacji 
aktywności związanych z dziedzictwem 
kulinarnym   

 DP 

 

 

DP 

Wprowadzenie menu Wprowadzenie menu Wprowadzenie menu Wprowadzenie menu 
Lubelska Klasyka Lubelska Klasyka Lubelska Klasyka Lubelska Klasyka 
Smaków i Lubelska Smaków i Lubelska Smaków i Lubelska Smaków i Lubelska 
Klasyka Smaków Klasyka Smaków Klasyka Smaków Klasyka Smaków 
WegeWegeWegeWege    

Opracowanie systemu zachęt dla 
restauracji obejmującego wsparcie 
szkoleniowe i promocyjne 

DW 

Badania nad Badania nad Badania nad Badania nad 
postrzeganiem stanu postrzeganiem stanu postrzeganiem stanu postrzeganiem stanu 
dziedzictwa dziedzictwa dziedzictwa dziedzictwa 
kulinarnego miastakulinarnego miastakulinarnego miastakulinarnego miasta    

Stworzenie ankiety badawczej  
i przeprowadzenie pierwszej edycji 
badania  

DW 
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Etap III Etap III Etap III Etap III ––––    wspólny marketingwspólny marketingwspólny marketingwspólny marketing....    OptymalnyOptymalnyOptymalnyOptymalny    marketing marketing marketing marketing  

Kluczowe działaniaKluczowe działaniaKluczowe działaniaKluczowe działania    KKKKamienie milowe w realizacjiamienie milowe w realizacjiamienie milowe w realizacjiamienie milowe w realizacji    Sposób Sposób Sposób Sposób 
realizacjirealizacjirealizacjirealizacji    

Nowe autorskie Nowe autorskie Nowe autorskie Nowe autorskie 
eventy skierowane na eventy skierowane na eventy skierowane na eventy skierowane na 
dziedzictwo kulinarne dziedzictwo kulinarne dziedzictwo kulinarne dziedzictwo kulinarne 
miastamiastamiastamiasta,,,,    w tym w tym w tym w tym 
Lubelska Klasyka Lubelska Klasyka Lubelska Klasyka Lubelska Klasyka 
Smaków Smaków Smaków Smaków 
zzzz    wydarzeniem wydarzeniem wydarzeniem wydarzeniem 
towarzyszącymtowarzyszącymtowarzyszącymtowarzyszącym, , , , 
LubelskLubelskLubelskLubelskąąąą    KlasykKlasykKlasykKlasykąąąą    
Smaków WegeSmaków WegeSmaków WegeSmaków Wege    

Opracowanie formuły pierwszego 
wydarzenia i jego organizacja 

DW 

Konkurs Lubelska Konkurs Lubelska Konkurs Lubelska Konkurs Lubelska 
Klasyka SmakówKlasyka SmakówKlasyka SmakówKlasyka Smaków    

Realizacja pierwszej edycji konkursu DW 

Dni otwartych drzwi.  Dni otwartych drzwi.  Dni otwartych drzwi.  Dni otwartych drzwi.  
LublinLublinLublinLublin    ––––    tradycja od tradycja od tradycja od tradycja od 
kuchnikuchnikuchnikuchni    

Opracowanie regulaminu akcji i realizacja 
pierwszej edycji 

DP 

Lubelskie Lubelskie Lubelskie Lubelskie Kalendarium Kalendarium Kalendarium Kalendarium 
Tradycyjnych SmakówTradycyjnych SmakówTradycyjnych SmakówTradycyjnych Smaków    

Zabranie i opublikowanie wszystkich dat 
wydarzeń kulinarnych 

Stworzenie formuły czterech cykli 
sezonowych zmian w menu 

DW 

 

DP 

 

HaloHaloHaloHalo,,,,    Polska Polska Polska Polska ––––    jak nas jak nas jak nas jak nas 
widać?widać?widać?widać?    

Stworzenie briefu zamówienia ze 
wskazaniem parametrów dotarcia do 
odbiorców docelowych 

DW 

Przewodnik Przewodnik Przewodnik Przewodnik 
hybrydowyhybrydowyhybrydowyhybrydowy....    Lublin Lublin Lublin Lublin 
tradycja smaku tradycja smaku tradycja smaku tradycja smaku ––––    
smak tradycjismak tradycjismak tradycjismak tradycji    

Przygotowanie briefu wydawnictwa 

Wyłonienie wykonawcy 

Publikacja pierwszej edycji 

DW 

Odczarowanie tradycji Odczarowanie tradycji Odczarowanie tradycji Odczarowanie tradycji 
––––    ugotujmy to razemugotujmy to razemugotujmy to razemugotujmy to razem    

Opracowanie harmonogramu akcji 

Wybór wykonawców i tematyki 

Realizacja pierwszej edycji  

DW 

Smak Lublina na Smak Lublina na Smak Lublina na Smak Lublina na 
wyciągnięcie rękiwyciągnięcie rękiwyciągnięcie rękiwyciągnięcie ręki    

Opracowanie i realizacja szkoleń dla 
operatorów turystyki kulinarnej opartej 
na dziedzictwie 

DW 
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4.1. Wskazanie najefektywniejszych form promocji na podstawie 

przykładów  

W Polsce od 2008 roku rozwijane są różnorodne inicjatywy miejskie i regionalne mające 
na celu ułatwianie współpracy i komunikacji marketingowej dziedzictwa kulinarnego. 
Nie sposób omówić je wszystkie na łamach Strategii, jednak warto wspomnieć przy tej 
okazji o projektach, które mogą być źródłem wielu inspiracji:  

• Szlak Śląskie Smaki (https://www.slaskiesmaki.pl/),  

• Szlak Kulinarny Centrum Gdyni (https://www.kulinarnagdynia.pl/), 

• Podlaski Szlak Kulinarny (http://www.podlaskiszlakkulinarny.pl/), 

• Podkarpackie Smaki (http://www.podkarpackiesmaki.pl/).  
 

Poniżej znajduje się omówienie wybranych dobrych praktyk realizowanych przez różne 
formalnie podmioty zajmujące się koordynacją działań strategicznych w zakresie 
współpracy i promocji dziedzictwa kulinarnego na swoim obszarze. Są to zarówno 
organizacje branżowe (stowarzyszenia) mające w swoim statucie wpisane działania 
związane z integracją branży turystycznej i gastronomicznej, promocją atrakcyjności 
obszaru, dbaniem o wizerunek i komunikowaniem jego oferty, takie jak Poznańska 
Lokalna Organizacja Turystyczna czy Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, 
jak i reprezentujący samorząd Urząd Miasta Krakowa. Niektóre z dobrych praktyk 
przywołanych poniżej stały się inspiracją dla działań proponowanych w Strategii. 
Należy pamiętać, że pewne działania służące współpracy oraz promowania w ramach 
dziedzictwa kulinarnego są uniwersalne. 

 

Nazwa Nazwa Nazwa Nazwa 
PodmiotuPodmiotuPodmiotuPodmiotu    

Nazwa Nazwa Nazwa Nazwa 
działania działania działania działania     

Dobra praktykaDobra praktykaDobra praktykaDobra praktyka    

Pomorska Pomorska Pomorska Pomorska 
Regionalna Regionalna Regionalna Regionalna 
Organizacja Organizacja Organizacja Organizacja 
TurystycznaTurystycznaTurystycznaTurystyczna    

Pomorskie 
Culinary 
Prestige – 
Food Stories   

Prowadzenie kompleksowej strony internetowej 
promującej regionalną ofertę kulinarną opartą 
na dziedzictwie.  
Bardzo współczesny język komunikacji. Wysokiej 
jakości zdjęcia. Wpisy blogowe z wizyt 
w restauracjach.  
Kompleksowe podejście do prezentacji całości 
istotnych informacji dotyczących dziedzictwa 
kulinarnego między innymi: lokalni dostawcy, 
oferty dla touroperatorów, browary rzemieślnicze, 
regionalne produkty, wydarzenia, trendy kulinarne, 
znajdź restaurację, rekomendowane restauracje, 
znajdź stolik. 
Rekomendacja do wdrożenia w działaniu 
1.1. Upowszechnienie wyników audytu zasobów 
dziedzictwa kulinarnego Lublina 
(https://pomorskie-prestige.eu/) 

Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta 
KrakowaKrakowaKrakowaKrakowa    

Kulinarny 
Kraków 

Strategiczne podejście do wspierania, rozwoju, 
promocji dziedzictwa kulinarnego miasta zebrane 
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Nazwa Nazwa Nazwa Nazwa 
PodmiotuPodmiotuPodmiotuPodmiotu    

Nazwa Nazwa Nazwa Nazwa 
działania działania działania działania     

Dobra praktykaDobra praktykaDobra praktykaDobra praktyka    

pod wspólną marką Kulinarny Kraków. Działania 
miasta obejmują między innymi: 
Krakowskie Menu Stołeczne, wybór menu dań 
tradycyjnych inspirowanych historią miasta 
i produktami lokalnymi, wprowadzenie 
ich do oferty w ponad 20 restauracjach, współpraca 
z renomowanym szefem kuchni Adamem 
Chrząstowskim36. 
Rekomendacja do wdrożenia w działaniu 
1.4 Lubelska Klasyka Smaków. 
Kraków Europejską Stolicą Kultury 
Gastronomicznej 2019. Miasto dzięki bogatej 
ofercie dziedzictwa kulinarnego i jej wysokiemu 
poziomowi zostało uznane za pierwszą w Europie 
Stolicę Kultury Gastronomicznej37.  
Realizacja kompleksowego projektu promocji 
dziedzictwa kulinarnego w ramach Slow Food 
Central Europe38. 
 

Poznańska Poznańska Poznańska Poznańska 
Lokalna Lokalna Lokalna Lokalna 
Organizacja Organizacja Organizacja Organizacja 
TurystycznaTurystycznaTurystycznaTurystyczna    

Restauracje, 
bary i 
kawiarnie w 
Poznaniu i 
okolicy 
Poznańscy 
Szefowie 
Razem 
 
Tutej na... 
 

Wydawnictwo opracowanie przez PLOT, którego 
sponsorem jest Makro Cash & Carry. 
Dystrybuowane w wersji papierowej. Obejmuje 
także kategorie kuchni tradycyjnej39.  
Rekomendacja do wdrożenia w działaniu 1.3. 
Wydanie książki pt. Smaki Lublina na przestrzeni 
wieków. 
Wspólne gotowanie szefów kuchni z kilkunastu 
restauracji w Poznaniu. Częstym tematem 
przygotowywanych kolacji degustacyjnych jest 
poznańska i wielkopolska kuchnia tradycyjna40. 
Cykliczne wydarzenie. Konkurs organizowany 
wspólnie z Festiwalem Dobrego Smaku 
w Poznaniu. Polega on na zgłoszeniu przez 
restauratorów dań tradycyjnych, które są oceniane 

 

36 
http://kulinarny.krakow.pl/aktualnosci/229588,2030,komunikat,krakowskie_menu_st
oleczne__sprobuj_specjalnych_dan.html. Dostęp 30.08.2020 
37 
http://kulinarny.krakow.pl/aktualnosci/223331,2030,komunikat,krakow_europejska_st
olica_kultury_gastronomicznej_2019_.html. Dostęp 30.08.2020 
38 
http://kulinarny.krakow.pl/aktualnosci/223350,2030,komunikat,slow_food_central_eu
rope_-_europejski_projekt_promujacy_dziedzictwo_kulinarne.html. Dostęp 30.08.2020 
39 https://poznan.travel/pl/r/gdzie-zjesc/przewodnik-po-poznanskich-restauracjach. 
Dostęp 30.08.2020 
40 http://poznanscykucharze.pl/kucharze/. Dostęp 30.08.2020 
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Nazwa Nazwa Nazwa Nazwa 
PodmiotuPodmiotuPodmiotuPodmiotu    

Nazwa Nazwa Nazwa Nazwa 
działania działania działania działania     

Dobra praktykaDobra praktykaDobra praktykaDobra praktyka    

przez kapitułę oraz promowane przez PLOT i 
oznaczane specjalnym logo41. Rekomendacja do 
wdrożenia w działaniu 3.2. Konkurs Lubelska 
Klasyka Smaków. 

4.2. Współpraca w promowaniu polsko-ukraińskiego dziedzictwa 

kulinarnego 

Założeniem było wskazanie do realizacji działań, które są w podobnym stopniu 
wykonalne zarówno w Lublinie, jak i Równem. W tym celu wzięto pod uwagę 
uwarunkowania społeczne, modę oraz trendy w gastronomii w Polsce i na Ukrainie. 
Przedstawione poniżej pomysły to propozycje, które zostały skonsultowane 
i uzgodnione z operatorem planowanego działania w Równem, Vsevolodem 
Polishchukiem.  

• Festiwal Dwóch Kuchni – ukraińskiej w restauracjach w Lublinie i polskiej 
w restauracjach w Równem.  
Wspólne wydarzenie odbywające się w ustalonym terminie, np. w miesiącu 
październiku, podczas którego w restauracjach biorących udział 
w przedsięwzięciu pojawia się dedykowana wkładka do menu zawierająca trzy 
pozycje. W Równem są to dania z Lublina, a w Lublinie są to dania z miasta 
i regionu Równego. 

Dania te pochodzą z rekomendacji przygotowywanych przez kucharzy 
z danego miasta, którzy wskazują ich receptury i nagrywają filmiki 
z przygotowania. Jest to reprezentacja smaku regionu w danym roku. 
W mieście partnerskim dania te mogą ulegać nieznacznym modyfikacjom, po 
czym wchodzą do menu. Podczas trwania festiwalu popołudniami 
i w weekendy odbywają się warsztaty kuchni polskiej w Równem i kuchni 
ukraińskiej w Lublinie. Wydarzenia mają miejsce w restauracjach. Niektóre 
z nich prowadzone są przez profesjonalnych szefów kuchni zgodnych z krajem 
pochodzenia potraw, zaś inne prowadzą amatorzy, którzy potrafią 
przygotować danie. Optymalnie Polacy prowadzą warsztaty dla Ukraińców 
i Ukraińcy dla Polaków. 

• Street Food Fest Na Dwie Kuchnie – street foodowy event popularyzujący 
kuchnie polską w Równem i ukraińską w Lublinie, który odbywa się w ramach 
Festiwalu Dwóch Kuchni jako wydarzenie inaugurujące. Na wyznaczonym 
placu w mieście, np. w Lublinie w kompleksie Browaru Perła lub w innej 
przestrzeni publicznej, kucharze z renomowanych restauracji gotują dania 
regionalne w street foodowej odsłonie, np. tworząc wariacje na temat 
gryczaków, cebularzy czy podając pierogi na sztuki. Wydarzenie odbywa się 
w formule konkursu, gdzie każdy z gości otrzymuje kartę do degustacji dań 
i głosowania na swoją ulubioną potrawę. W wydarzeniu udział biorą szefowie 
ze znanych restauracji z Lublina i Równego. 

 

41 https://poznan.travel/pl/r/gdzie-zjesc/tutej-na-kaczke-2020. Dostęp 30.08.2020 


