
Metryczka Szlaku Kulinarnego 

 
Nazwa szlaku 

 
Przystanki kulinarne Suwalszczyzny i Mazur 

 

strona www szlaku  
 

http://www.krainajacwingow.pl 

 
Koordynator szlaku 

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna 
 
 

 
Dane kontaktowe  

koordynatora 
 

Osoba do 
kontaktu 

 

Karolina Górska  
Adres 

Ul. Kościuszki 82/7 
16-400 Suwałki 

Numer 
Telefonu 

 

 
87 566 58 72 

 
e-mail 

sirt@suwalki-
turystyka.info.pl 

 
Jaka idea legła u 

podstaw powstania 
szlaku? 

Przystanki Kulinarne  powstały jako jedno z działań projektu  
pt. Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna- Mazury 
realizowanego przez Suwalską Izbę Rolniczo – Turystyczną w 
partnerstwie z Augustowską Organizacją Turystyczną, Gminą Miastem 
Ełk, Gminą Gołdap, Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Oleckiej.  
Ideą niniejszego działania była promocja kuchni regionalnej, wsparcie 
lokalnych wytwórców i producentów  żywności. 

 
Opis szlaku  Będąc na Suwalszczyźnie lub Mazurach Garbatych warto poznać 

różnorodność kulinarnych specjałów tej krainy. Połączenie zdrowych 
produktów i bogatego dziedzictwa pogranicza oznacza naprawdę 
wyjątkową kuchnię. Zapraszamy do zatrzymania się podczas wędrówki 
po regionie na „Przystankach kulinarnych”. Niniejsze wydawnictwo 
poprowadzi Państwa do obiektów gastronomicznych i gospodarstw 
agroturystycznych, gdzie według starych receptur przyrządza się 
potrawy zgodnie z wieloletnią tradycją, gdzie nie tylko można 
skosztować, ale także zabrać ze sobą odrobinę prawdziwych 
przysmaków naszej krainy. Wiejskie gospodynie i miejscowi kucharze 
są mistrzami w robieniu: kartaczy, babki i kiszki ziemniaczanej, 
soczewiaków, blinów, czebureków, kołdunów, kibinów, czenaków, czy 
praskuce, karmuszki, ślizyki. W wielu domach wypieka się słynne 
sękacze, mrowiska i chleb na kalmusie. Smak tych potraw jest 
niepowtarzalny i gdzie indziej niespotykany. Ryby z suwalskich i 
mazurskich jezior wyróżniają także miejscową kuchnię - do 
najsmaczniejszych należą wędzone sielawy i sieje. Z mleka krowiego i 
koziego wytwarzane są znakomite sery białe i dojrzewające, a 
domowe receptury i metody tradycyjnego przygotowania potraw 



przyjęły często miejscowe restauracje, masarnie i piekarnie. 
  

 

 
Co jest wyróżnikiem 

szlaku? 
(główne atrakcje, 

stałe wydarzenia – 
kalendarium) 

 
Możliwość skosztowania potraw przygotowywanych według starych 
tradycyjnych  receptur 

 
 
 
 

Jaką kuchnię promuje 
szlak 

(można zaznaczyć 
więcej niż 1 
odpowiedź) 

Regionalną 
 

x 

Polską 
 

 

Międzynarodową 
 

 

Tradycyjną 
 

x 

Związaną z danym 
produktem, jakim? 

 

 

Inną, jaką? 
 

 

 
Kiedy powstał szlak? 
(proszę podać datę) 

 
 
Październik 2012r.  

Kto był 
pomysłodawcą 

szlaku? 
 

Przystanki Kulinarne  powstały jako jedno z działań projektu  
pt. Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna- Mazury 
realizowanego przez Suwalską Izbę Rolniczo – Turystyczną w partnerstwie z 
Augustowską Organizacją Turystyczną, Gminą Miastem Ełk, Gminą Gołdap, 
Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Oleckiej. 

 
ZARZĄDZANIE SZLAKIEM I JEGO PROMOCJA 

 

 
 
 

Jaki jest model 
zarządzania szlakiem? 

Zewnętrzny 
(koordynatorem jest 

zewnętrzna 
instytucja, która nie 
współtworzy szlaku) 

Wewnętrzny 
(koordynatorem jest 

jeden z członków 
szlaku) 

 
 

Inny, jaki? 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nie ma modelu 

zarządzania  

Kto jest głównym 
decydentem?  

 
Partnerzy wyżej opisanego projektu w szczególności Suwalska Izba Rolniczo-

Turystyczna 
 

Jaki jest roczny 
budżet  

 
Brak budżetu  

 
 

Kto dysponuje 
budżetem? 

Koordynator Członkowie szlaku Inne rozwiązanie, 
jakie? 

N/d 
 

N/d N/d 

 
 
 

Na co budżet jest 
rozdysponowywany? 

Działania 
marketingowe 

(jakie) 

Infrastruktura, szkolenia 
(jakie) 

Inne,  jakie? 

   
 
 
 
 

Jakie działania 
marketingowe są 
podejmowane?  

Strona 
www 

Portale 
społ. 

Udział w 
targach 

Wydawni
ctwa 

Inne, jakie? 

x x  x  
 
 

Czy szlak jest 
rozwijany w oparciu o 

strategię, program, 
plan rozwoju? 

nie 

 
Jeśli tak, kto opracowuje taki plan? 

 
Jeśli nie, kto podejmuje decyzje o działaniach 

promujących czy rozwijających szlak? 

 
 Partnerzy wyżej opisanego projektu w 

szczególności Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna 
 

CZŁONKOWIE SZLAKU 



 
Ilu jest członków szlaku? 

 

74 

 
Kto jest członkiem szlaku?  

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)  
 

 
Ilość 

Restauracje i inne lokale gastronomiczne 
 

71 

Producenci i wytwórcy produktów 
 

1 

Atrakcje turystyczne 
 

2 

Inne, jakie? 
 

 

Inne, jakie? 
 

 

Inne, jakie? 
 

 

Czy udział w szlaku jest 
sformalizowany? 

tak 

Jeśli tak, w oparciu o jaki 
dokument (umowa, 

deklaracje uczestnictwa, 
porozumienie o 

współpracy, inny- jaki?) 
 

deklaracje uczestnictwa 

 
Czy udział w szlaku jest płatny? 

 

nie 

 
Czy istnieje forma certyfikacji, sprawdzania 
jakości usług/produktów członków, którzy 

chcą wstąpić na szlak? 
 

Nie ma formy certyfikacji usług, obiekty, które 
przystąpiły do szlaku wypełniały deklaracje 
uczestnictwa. „Przystanki kulinarne” to 
podmioty/osoby uznane  w regionie, cieszące 
się dobrą opinią. 

 
Jeśli tak, kto ustala te normy? 

 

 
Normy nie są sformalizowane, przystanki 
kulinarne to miejsca cieszące się dobrą opinią 
oryginalne, miejsca gdzie można smacznie 
zjeść potrawy kuchni regionalnej 

 Uznaniowe 



Czy normy te są sformalizowane, czy 
uznaniowe? 

 

Jeśli sformalizowane, to w oparciu o jaki 
dokument przeprowadzana jest certyfikacja? 

(karty certyfikacyjne, ankiety, wywiady, 
wizyty, audyty) 

N/d 

 
DOSTĘPNOŚĆ SZLAKU ( stopień komercjalizacji) 

 
 

Czy szlak posiada gotową 
ofertę turystyczną  

z ceną do zakupienia przez 
klienta ? 

(prosimy dołączyć)  
 

Przystanki kulinarne to sieciowy produkt turystyczny, każdy z 
„przystanków” posiada  swoją odrębną  ofertę cenową 

Czy oferta jest całoroczna 
czy sezonowa (terminy) ? 

Tak 

 
Gdzie można tę ofertę zakupić?  

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)  
 

 

 

Biuro Turystyczne nie 

Organizacja lokalna?  Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna 

Inny podmiot ? nie 

Sprzedaż przez Internet ? 
 

nie 

Inny sposób sprzedaży, jaki? 
 

nie 

Czy oferta jest dostępna tylko na zamówienie ? 
 

Z większości podmiotów – przystanków 
kulinarnych ( głównie dotyczy to typowych 
lokali gastronomicznych) można skorzystać 
bez specjalnych zamówień. Z oferty 
proponowanej przez kwatery 
agroturystyczne czy producentów żywności 
będzie można skorzystać tylko po 
uzgodnieniu i wcześniejszym zamówieniu 
usług/ usługi.    

Czy oferta jest dostępna dla grup (jeśli tak min. 
czy max. liczba osób w grupie jednorazowo) ?  

Tak, max ok. 50 os. 

Czy jest dostępna dla turystów indywidualnych 
? 

tak 



Jeżeli tak, to na jakich warunkach można ją 
zamówić/ zakupić ? 

Przy każdy przystanku  jest podana 
informacja na jakich warunkach można 
skorzystać z oferty. Przy lokalach 
gastronomicznych najczęściej są podane 
godziny funkcjonowania, przy kwaterach itp. 
nr tel. kontaktowego w celu ustalenia 
szczegółów zakupu oferty 

 
Jaka jest wielkość sprzedaży (ilość osób/rok, 

miesiąc, sezon) ? 

Nie prowadzimy  tego typu statystyk 

Jakie kroki są podejmowane w kierunku 
komercjalizacji szlaku ?  

Każdy z przystanków ma indywidualną 
komercyjną ofertę. Wszystkie przystanki 
razem tworzą sieciowy produkt turystyczny.   

 


