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Synopsis. Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych wp³ywa na zwiêkszenie atrakcyjno�ci turystycznej
obszarów wiejskich, a ich produkcja mo¿e stanowiæ istotne �ród³o dochodów dla lokalnych spo³eczno�ci. Trady-
cyjne, regionalne produkty s¹ doskona³¹ wizytówk¹ regionu. Przedstawiono wyniki badañ, których celem by³o
ukazanie mo¿liwo�ci uatrakcyjnienia oferty agroturystycznej przez oferowanie turystom produktów regional-
nych w gospodarstwach agroturystycznych.

Wstêp
Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych wp³ywa na zwiêkszenie atrakcyjno�ci tury-

stycznej obszarów wiejskich, a ich produkcja mo¿e stanowiæ istotne �ród³o dochodów dla lokal-
nych spo³eczno�ci. Przede wszystkim przez zaanga¿owanie �rodków i pracê mieszkañców nastê-
puje zjawisko tzw. zwielokrotnienia dochodów z turystyki, które polega na tym, ¿e mieszkañcy
regionu wydaj¹ na miejscu pieni¹dze zarobione na turystach i tym samym przyczyniaj¹ siê do
pomno¿enia ca³kowitego dochodu. Dziêki mno¿nikowi z turystyki zostaj¹ zwielokrotnione wydatki
przez turystów [Pender, Sharpley  2008].

Zmieniaj¹cy siê rynek turystyczny kreuje nowe miejsca pracy oraz nowe profile zawodowe.
Ochrona nazw produktów przyczynia siê do rozwoju obszarów wiejskich przez zwiêkszenie docho-
dów rolników wytwarzaj¹cych ¿ywno�æ z certyfikatem, stwarza mo¿liwo�ci zdobywania pozarolni-
czych �róde³ utrzymania, dziêki temu na tereny wiejskie przyci¹ga siê inwestorów, co zapobiega
opuszczaniu wsi przez mieszkañców, Wszystkie te czynniki wp³ywaj¹ na wzrost atrakcyjno�ci tych
obszarów oraz na rozwój turystyki [Swuliñska-Katulska, Szuber 2006].

Ze wzglêdu na wykorzystanie tradycyjnych metod produkcji wytwarzanie produktów lokal-
nych i regionalnych jest pracoch³onne. Sprzyja to zwiêkszeniu zatrudnienia na terenach wiejskich,
ale równie¿ ochronie lokalnych tradycji, dziedzictwa kulturowego, zwiêksza integralno�æ spo³ecz-
no�ci wiejskiej z regionem. Dziêki rozwojowi turystyki kulinarnej nastêpuje wzrost liczby miejsc
pracy nie tylko w turystyce, ale tak¿e w innych dziedzinach, takich jak: marketing, kursy kulinarne,
produkcja ¿ywno�ci, handel.

Na skutek ma³ej skali produkcji, wykorzystywania tylko naturalnych surowców, starych od-
mian ro�lin czy ras zwierz¹t, które czêsto s¹ mniej wydajne, produkcji starodawnymi metodami,
cena takich produktów nie jest niska. Ogólna �wiatowa tendencja powrotu do naturalnych pro-
duktów jest istotn¹ szans¹ dla producentów tradycyjnej, lokalnej  regionalnej ¿ywno�ci. Wspó³-
czesny turysta szuka specyficznych wra¿eñ, chce poznawaæ autentyczn¹ tradycjê regionu, jego
kulturê, a co za tym idzie równie¿ dziedzictwo kulinarne.

Aby dobrze sprzedaæ produkty regionalne i tradycyjne  potrzebne jest w³a�ciwe zaanga¿owa-
nie lokalnych samorz¹dów, które prawid³owo wykorzystaj¹ lokalne zasoby do promocji danego
obszaru. Istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na rozwój regionalny jest tak¿e wspó³praca miêdzy
poszczególnymi gospodarzami, którzy powinni nawi¹zaæ wspó³pracê z lokalnymi gospodami, re-
stauracjami czy innymi punktami gastronomicznymi, aby zaopatrywaæ je w swoje produkty. Dziêki
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temu nie ma konieczno�ci sprowadzania surowców spoza regionu, co zmniejsza koszty transportu
i zapobiega �wyciekowi� dochodu z regionu.

Jak wskazuj¹ badania Instytutu Turystyki kuchnia jest pierwszym ogniwem, jaki ³¹czy turystê
z regionem, a wra¿enia pozostaj¹ce z podró¿y dotycz¹ w du¿ej mierze lokalnych produktów [Or³ow-
ski, Wo�niczko 2007].

Istotn¹ rolê w tym ³añcuchu pe³ni¹ gospodarstwa agroturystyczne, w których wypoczywaj¹cy
tury�ci maj¹ bezpo�redni kontakt z lokaln¹ tradycj¹, kuchni¹ i zwyczajami. Aby gospodarstwa takie
przyci¹ga³y wiêksz¹ liczbê turystów musz¹ siê czym� wyró¿niaæ. Niewystarczaj¹ce jest obecnie
oferowanie noclegu, gdy¿ ludzie zatrzymuj¹cy siê na wsi poszukuj¹ czego� wiêcej, co pozwoli im
poznaæ bli¿ej historiê oraz dziedzictwo kulturalne danego regionu. Kwatery agroturystyczne wy-
twarzaj¹ce produkty regionalne i tradycyjne maj¹ szansê na zdobycie wiêkszego grona klientów.
Przebywaj¹cy w takim gospodarstwie powinni mieæ nie tylko mo¿liwo�æ degustacji lokalnych
produktów oraz ich zakupu, ale równie¿ poznania ich historii, dawnych zapisów tradycyjnej recep-
tury oraz tradycji zwi¹zanych z ich wytwarzaniem. Szczególnym walorem kwater agroturystycz-
nych jest tak¿e oferowanie potraw kuchni regionalnej bazuj¹cych na lokalnych produktach. Sprze-
da¿ produktów rolnych turystom w formie dañ jest najbardziej op³acalna. Warto�æ dodan¹ stanowi
robocizna oraz kulinarne dziedzictwo [Russak 2005] .

Cel i metodyka badañ
Celem opracowania by³o ukazanie mo¿liwo�ci uatrakcyjnienia oferty agroturystycznej przez

oferowanie turystom produktów regionalnych pochodzenia zwierzêcego w gospodarstwach agro-
turystycznych.

Prowadzone w artykule rozwa¿ania s¹ wynikiem badañ przeprowadzonych w 31 gospodar-
stwach agroturystycznych na terenie województwa wielkopolskiego. Badan¹ liczebno�æ uznano
za próbê du¿¹ [Ziela� 2000]. Dokonano celowego doboru próby. Kwatery agroturystyczne zosta³y
wybrane na podstawie danych umieszczonych na stronie internetowej Wielkopolskiego O�rodka
Doradztwa Rolniczego. Wybrano te gospodarstwa agroturystyczne, których w³a�ciciele w opisie
podawali, ¿e oferuj¹ turystom produkty pochodzenia zwierzêcego, b¹d� potrawy regionalnej kuch-
ni. Dodatkowym kryterium by³o wra¿enie zgody przez w³a�ciciela gospodarstwa agroturystyczne-
go na uczestniczenie w badaniach. Badania przeprowadzono telefonicznie za pomoc¹ kwestiona-
riusza wywiad standaryzowanego we wrze�niu 2008 r. Wyniki badañ przedstawiono jako odsetek
odpowiedzi, a respondenci mogli zaznaczyæ po kilka odpowiedzi.

Wyniki badañ
Wywiady przeprowadzono z 27 kobietami i z 4 mê¿czyznami. �redni wiek respondentów wyno-

si³ 47 lat. Najm³odsza osoba mia³a 22 lata, a najstarsza 60 lat. Wiêkszo�æ legitymowa³a siê wykszta³-
ceniem �rednim (62%). Wykszta³cenie wy¿sze i zawodowe deklarowa³o po 19% badanych osób.
�rednia wielko�æ gospodarstwa wynosi³a 17,26 ha UR. Najmniejsze z nich mia³o 1,72 ha, a najwiêk-
sze 54 ha. Rolnicy w badanych gospodarstwach agroturystycznych udostêpniali turystom �red-
nio 4 pokoje, przy czym by³o gospodarstwo, w którym wynajmowano 1 pokój i takie, w którym
oferowano turystom a¿ 9 pokoi. Najczê�ciej rolnicy rozpoczynali dzia³alno�æ agroturystyczn¹ w
roku 2000. Najstarsza kwatera agroturystyczna podjê³a dzia³alno�æ w 1992 r., a najm³odsza w 2005
r. We wszystkich badanych gospodarstwach pracowa³a g³ównie rodzina, natomiast 10% z nich
zatrudnia³o dodatkowo pracowników.

Produkty pochodzenia zwierzêcego, które oferowano w badanych kwaterach agroturystycz-
nych, to przede wszystkim przetwory miêsne (84%), takie jak: kie³basa, wêdliny, smalec czy paszte-
ty. W znacznej czê�ci gospodarstw w zwi¹zku z utrzymywaniem drobiu tury�ci mogli otrzymaæ jaja
(74%). Mleko oferowano w 71% gospodarstw, sery � w 68%, mas³o � w 45%, a miód w 19%
badanych kwater agroturystycznych. Jedynie w 3% gospodarstw wyrabiano w³asne jogurty.

W 68% badanych gospodarstw odwiedzaj¹cy je tury�ci mogli uczestniczyæ w zajêciach zwi¹za-
nych z produkcj¹ i przetwórstwem zwierzêcym. Natomiast w³a�ciciele, którzy nie  zapewniali tego
typu atrakcji (32%), wskazywali jako powody tej sytuacji brak zainteresowania ze strony turystów,
albo rygorystyczne obostrzenia Sanepid-u. Wed³ug nich wymagania Sanepid-u uniemo¿liwiaj¹
oferowanie turystom zajêæ przy przetwórstwie zwierzêcym.
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Tury�ci mogli uczestniczyæ w badanych gospodarstwach w dojeniu zwierz¹t (32%), karmieniu
zwierz¹t (23% gospodarstw) oraz ich pielêgnacji (13%). Niewielu gospodarzy zapewnia³o turystom
zajêcia zwi¹zane z rzeczywistym przetwórstwem zwierzêcym. Tylko w 6% kwater mo¿na by³o same-
mu wyrabiaæ sery. W 6% badanych gospodarstwach organizowane by³y specjalne programy, takie
jak �Wyprawa w XIX wiek�, skierowane szczególnie do m³odzie¿y, podczas których mo¿na by³o
uczestniczyæ w ró¿nego rodzaju pokazach zwi¹zanych z produkcj¹ i przetwórstwem zwierzêcym.
Natomiast w 3% gospodarstw tury�ci mogli sami zbieraæ jaja. Miód pozyskiwaæ mo¿na by³o razem
z gospodarzami w 3% kwater agroturystycznych.

Wy¿ywienie oferowane by³o w zdecydowanej wiêkszo�ci (90%) badanych gospodarstw. Pro-
dukty niezbêdne do przygotowywania posi³ków pochodzi³y g³ównie z w³asnego gospodarstwa
(77%). U s¹siadów w niezbêdne produkty zaopatrywa³o siê 35% gospodarzy, a tylko 10% bada-
nych zaznaczy³o, ¿e produkty do przyrz¹dzania posi³ków kupuj¹ w okolicznych sklepach czy na
targach. Jednak u ¿adnego z kwaterodawców g³ównym �ród³em zaopatrzenia nie by³ supermarket
czy hipermarket.

A¿ 61%  gospodarstw agroturystycznych mog³o pochwaliæ siê oferowaniem specjalno�ci ku-
linarnej. W�ród nich znalaz³y siê takie  wielkopolskie potrawy, jak: golonka po bambersku z warzy-
wami i piwem, golonka w kapu�cie, kaczka peklowana, szare kluski, placki ziemniaczane, pyzy,
domowe pasztety, smalec, a spo�ród zup � polewka, ¿urek, czernina i rosó³. Gospodarstwa ofero-
wa³y te¿ w³asny ser sma¿ony, domowe nalewki i wino, potrawy z ryb czy miêsa króliczego, a tak¿e
bigos i pierogi, które spotkaæ mo¿na w ca³ej Polsce.

We wszystkich gospodarstwach mo¿na by³o kupiæ produkty bezpo�rednio w gospodarstwie.
Jest to najtañszy i najmniej wymagaj¹cy sposób sprzeda¿y. Na festynach b¹d� imprezach swoje
produkty oferowa³o 13% respondentów. Czê�æ kwaterodawców stwierdzi³a, ¿e nie sprzedaje pro-
dukowanej przez siebie ¿ywno�ci na festynach ze wzglêdu na kosztowny transport. Sprzeda¿ na
okolicznych targach zadeklarowa³o 10% badanych, a w miejscowym sklepie jedynie 3%. Tak ma³a
sprzeda¿ produktów poza gospodarstwem mo¿e wynikaæ z ma³ej skali produkcji i obowi¹zku spe³-
nienia wymogów Sanepidu. Spo�ród innych odpowiedzi (10%) odnotowano sprzeda¿ produktów
do punktów skupu oraz w przypadku jednego gospodarstwa sprzeda¿ na telefon (a w przysz³o�ci
tak¿e przez Internet).

A¿ 90% respondentów nie nale¿a³o do ¿adnej organizacji promuj¹cej produkty lokalne, regio-
nalne b¹d� tradycyjne. Wed³ug respondentów stowarzyszenia agroturystyczne nie podejmowa³y
dzia³añ na rzecz takich produktów. Wyj¹tkiem by³o Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycz-
nych Wschodniej Wielkopolski, które organizowa³o ró¿ne konkursy zwi¹zane z lokalnymi produk-
tami i Stowarzyszenie ��wiatowid�, które wydawa³o ulotki dotycz¹ce lokalnych specja³ów, organi-
zowa³o targi wiejskie, oraz mapê � �szlak smaku�, na której oznaczone by³o wystêpowanie lokalnych
produktów.

G³ówn¹ przyczyn¹ oferowania produktów pochodzenia zwierzêcego w badanych gospodar-
stwach by³o zwiêkszenie jego atrakcyjno�ci (58%). W przypadku 29% kwater agroturystycznych
wytwarzanie tych produktów by³o wynikiem kontynuacji wieloletniej tradycji. Natomiast 29% go-
spodarzy zaznaczy³o, ¿e skoro maj¹ takie produkty w gospodarstwie, to oferuj¹ je turystom i dziel¹
siê nimi, nie przywi¹zuj¹c do tego specjalnie uwagi. W³a�ciciel jednego gospodarstwa stwierdzi³
natomiast, ¿e jest to dla niego �sposób na ¿ycie�. Czê�æ badanych (26%) traktowa³a sprzeda¿
swoich produktów jako dodatkowe �ród³o dochodów. Za� 6% rolników zajê³o siê wytwarzaniem
w³asnych produktów pochodzenia zwierzêcego w odpowiedzi na potrzeby turystów.

Najczê�ciej do badanych gospodarstw przyje¿d¿a³y rodziny z dzieæmi (77%). Z wypoczynku w
tych kwaterach agroturystycznych korzystali równie¿ emeryci (29%), m³odzie¿ i studenci (23%),
indywidualni tury�ci (19%) oraz pary bezdzietne (13%). W 10% przypadków przyje¿d¿a³y tak¿e
grupy zorganizowane takie, jak wycieczki szkolne.

W zdecydowane wiêkszo�ci (84%) badanych kwater agroturystycznych tury�ci  przyje¿d¿ali
przez ca³y rok. Jedynie w przypadku 16% by³ to wypoczynek przede wszystkim w okresie wakacji.
Zaobserwowano, i¿ w badanych kwaterach dominuje wypoczynek kilkudniowy (87%). Przyjazdy
turystów na tydzieñ wystêpowa³y w 65%, a dwutygodniowe w 32% badanych gospodarstw.
Zdarza³y siê te¿ popyty miesiêczne, co odnotowano u 6% respondentów.

W okolicy 55% badanych gospodarstw odbywa³y siê ró¿ne imprezy, b¹d� festyny zwi¹zane z
lokalnymi, regionalnymi lub tradycyjnymi produktami. Najczê�ciej wymienianymi przez respon-
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dentów wydarzeniami, na których spotkaæ mo¿na by³o lokalne produkty, by³y do¿ynki. Inne takie
imprezy to na przyk³ad: ��wiêto ogórka�, ��wiêto cebuli�, ��wiêto pieczonego ziemniaka�, ��wiêto
podgrzybka�, �Dzieñ chleba�, Targi w Szamocinie, w Ko�cielcu, w Sielinku, w Poznaniu, w Marsze-
wie, czy inne lokalne festyny b¹d� jarmarki.

Wed³ug opinii respondentów (58%) oferowanie produktów lub potraw lokalnych, regional-
nych lub tradycyjnych wp³ynê³o na zwiêkszenie liczby turystów odwiedzaj¹cych kwaterê agrotu-
rystyczn¹. W³a�ciciele zaznaczali, ¿e ludzie czêsto przyje¿d¿aj¹ do gospodarstwa pod warunkiem
zapewnienia im pe³nego wy¿ywienia, przyrz¹dzanego przez gospodyniê.

Az 77% respondentów stwierdzi³o, ¿e ich gmina nie dzia³a na rzecz promocji lokalnych, regional-
nych czy tradycyjnych produktów i nie wykorzystuje ich do uatrakcyjnienia swojej oferty. Dzia³ania
promocyjne gminy w tym kierunku odnotowano jedynie 23% badanych. Gospodarze zaznaczali
jednak, ¿e jest to dzia³alno�æ niewielka i ogranicza siê do jednorazowego wydania folderu o produk-
tach, b¹d� do prowadzenia strony internetowej gminy, na której wspomniane s¹ lokalne produkty.

Zakoñczenie
Tradycyjne, regionalne produkty s¹ doskona³¹ wizytówk¹ regionu. Przyk³adem promocji regionu

przez takie produkty jest w³oska miejscowo�æ Parma znana z wytwarzania tradycyjnej szynki (Prosciut-
to di Parma) oraz sera (Parmigiano Reggiano). S¹ one eksportowane na ca³y �wiat, a równocze�nie
rozprzestrzenia siê informacja na temat miejsca ich pochodzenia [Swuliñska-Katulska, Szuber 2006].

W rozwoju regionu istotna jest tak¿e wspó³praca miêdzy gospodarstwami agroturystycznymi,
korzystanie z zasobów jakimi dysponuj¹, wymienianie siê us³ugami oferowanymi turystom, sprze-
da¿ produktów z s¹siaduj¹cego gospodarstwa itp.

Wytwarzanie i oferowanie produktów regionalnych i tradycyjnych w regionie mo¿e przyczyniæ
siê do jego rozwoju, jednak niezbêdna jest wspó³praca poszczególnych jednostek takich, jak: w³adze
lokalne, lokalni przedsiêbiorcy, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne i inne. Wspólne dzia-
³ania przynie�æ mog¹ wiele ciekawych inicjatyw sprzyjaj¹cych rozwojowi regionu, tak jak to siê
odbywa we W³oszech. Bogactwo polskiego dziedzictwa kulinarnego stanowi istotn¹ si³ê w promocji
regionów. Produkcja regionalnych specja³ów zapewnia dodatkowe �ród³o dochodów, generuje nowe
miejsca pracy, chroni lokaln¹ kulturê i to¿samo�æ. Produkty z certyfikatami jako�ci w jeszcze wiêk-
szym stopniu zwiêkszaj¹ dochody w regionie, a przez promocjê i ich zwi¹zek z regionem staj¹ siê
popularne i rozpoznawalne w ca³ej Europie, a razem z nimi ich miejsce pochodzenia.
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Summary
 The protection of regional and traditional products influences on enlargement of the tourist country areas

attractiveness, and their production can become the essential source of benefits for local communities. The
traditional, regional products are the perfect visiting-card of the region. The article shows the results of the
investigation which aim was to introduce the possibility of making the agritourist offer more attractive giving the
tourists the regional products on agritouristic farms.
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