
Metryczka Szlaku Kulinarnego 

 

Nazwa szlaku 

 

Szlak Smaków Krainy Lessowych Wąwozów 

 

strona www szlaku  

 

www.kraina.org.pl 

 

Koordynator szlaku 

 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” 

 

 

Dane kontaktowe  

koordynatora 

 

Osoba do 

kontaktu 

 

Wiesław Czerniec  

Adres 

Al. Kasztanowa 2 

24-150 Nałęczów 

Numer 

Telefonu 

 

 

81 50 16 594 

 

e-mail 

info@kraina.org.pl 

 

Jaka idea legła u 

podstaw powstania 

szlaku? 

Celem istnienia szlaku jest, aby podróżujący po terenie Krainy Lessowych 

Wąwozów turysta uzyskał możliwość poznania tradycji kulinarnych tego 

regionu i posmakowania miejscowych przysmaków. 

 

 

Opis szlaku  Oferta  “Szlaku Smaków Krainy Lessowych Wąwozów” związana jest z  

dziedzictwem kulinarnym regionu, tradycjami związanymi ze  sposobem 

serwowania potraw, unikalnymi  recepturami dań, które turysta może spotkać 

w lokalach gastronomicznych i gospodarstwach agroturystycznych na terenie 

Krainy Lessowych Wąwozów.  Lokale gastronomiczne w swoim menu oferują 

wybrane  niepospolite potrawy kuchni regionalnej znajdujące się na „Liście 

potraw tradycyjnych Krainy Lessowych Wąwozów”, eksponują je w karcie 

jadłospisu oraz promują ideę współpracy pod wspólnym szyldem Krainy 

Lessowych Wąwozów.  

 

 

 

 

 

 

 

Co jest wyróżnikiem 

szlaku? 

(główne atrakcje, stałe 

wydarzenia – 

kalendarium) 

 

 

Pokazanie różnorodności kuchni regionalnej - kuchni ziemiańskiej, 

szlacheckiej, mieszczańskiej oraz promowanie zasad dobrego odżywiania 

opartego  o produkty kuchni regionalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

Jaką kuchnię promuje 

szlak 

(można zaznaczyć 

Regionalną 

 

x 

Polską 

 

 

Międzynarodową 

 

 

Tradycyjną x 



więcej niż 1 odpowiedź)  

Związaną z danym 

produktem, jakim? 

 

 

Inną, jaką? 

 

 

 

Kiedy powstał szlak? 

(proszę podać datę) 

 

Październik 2008 r. 

 

 

 

Kto był pomysłodawcą 

szlaku? 

 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” 

 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

Koodrydnatorem 

jest LOT KLW 

 

Kto jest głównym 

decydentem?  

Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” 

 

 

Jaki jest roczny budżet   

Działania związane z funkcjonowaniem Szlaku są finansowane w ramach 

budżetu LOT KLW i nie są wyodrębnione. Są satutowymi działaniami 

LOT 

 

 

Kto dysponuje 

budżetem? 

Koordynator Członkowie szlaku Inne rozwiązanie, 

jakie? 

 

 

 

  

 

 

 

Na co budżet jest 

rozdysponowywany? 

Działania 

marketingowe (jakie) 

Infrastruktura, szkolenia 

(jakie) 

Inne,  jakie? 

   

 

 

 

 

Jakie działania 

marketingowe są 

Strona 

www 

Portale 

społ. 

Udział w 

targach 

Wydaw-

nictwa 

Inne, jakie? 



podejmowane?  x  x x Szlak smaków jest 

promowany między innymi 

poprzez organizację 

degustacji podczas imprez 

promocyjnych (targów 

turystycznych, imprez 

organizowanych w samej 

Krainie Lessowych 

Wąwozów). Został wydany 

folder “Szlak smaków Krainy 

Lessowych Wąwozów” 

 

 

 

Czy szlak jest 

rozwijany w oparciu o 

strategię, program, 

plan rozwoju? 

Działania są ustalane na bieżąco przez uczestników produktu 

 

Jeśli tak, kto opracowuje taki plan? 

 

Jeśli nie, kto podejmuje decyzje o działaniach 

promujących czy rozwijających szlak? 

 

  

Działania są ustalane na bieżąco przez 

uczestników produktu 

 

 

CZŁONKOWIE SZLAKU 

 

 

Ilu jest członków szlaku? 

 

15 

 

Kto jest członkiem szlaku?  

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)  

 

 

Ilość 

Restauracje i inne lokale gastronomiczne 

 

15 

Producenci i wytwórcy produktów 

 

 

Atrakcje turystyczne 

 

 

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?) 

 

Warunkiem przystąpienia do projektu „Szlak smaków Krainy 

Lessowych Wąwozów” jest złożenie deklaracji uczestnictwa wraz ze 

zobowiązaniem przestrzegania postanowień regulaminu. 

 

Uczestnik projektu  prowadzi działalność na terenie Krainy Lessowych 

Wąwozów i jest członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina 

Lessowych Wąwozów” lub zadeklaruje przystąpienie do Organizacji. 

 

 

Czy udział w szlaku jest płatny? 

 

Nie 

 

Czy istnieje forma certyfikacji, sprawdzania 

jakości usług/produktów członków, którzy chcą 

wstąpić na szlak? 

 

Tak 

 

Jeśli tak, kto ustala te normy? 

 

Kapituła Szlaku Smaków Krainy Lessowych 

Wąwozów 

 

 

Czy normy te są sformalizowane, czy 

uznaniowe? 

 

Sformalizowane 

Jeśli sformalizowane, to w oparciu o jaki 

dokument przeprowadzana jest certyfikacja? 

(karty certyfikacyjne, ankiety, wywiady, wizyty, 

audyty) 

Karty zgłoszeniowe, wizyty 

 

DOSTĘPNOŚĆ SZLAKU ( stopień komercjalizacji) 

 

 

Czy szlak posiada gotową 

ofertę turystyczną  

z ceną do zakupienia przez 

klienta ? 

(prosimy dołączyć)  

 

Nie 

Czy oferta jest całoroczna 

czy sezonowa (terminy) ? 

Całoroczna 

 

Gdzie można tę ofertę zakupić?  

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)  

 

 

 

Biuro Turystyczne  

Organizacja lokalna? Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina 

Lessowych Wąwozów” 

Inny podmiot ?  

Sprzedaż przez Internet ? 

 

 



Inny sposób sprzedaży, jaki? 

 
 

Czy oferta jest dostępna tylko na zamówienie ? 

 

Tak 

Czy oferta jest dostępna dla grup (jeśli tak min. 

czy max. liczba osób w grupie jednorazowo) ?  

Tak – w wybranych obiektach na zamówienie 

mogą być organizowane warsztaty i pokazy 

kulinarne.  

Czy jest dostępna dla turystów indywidualnych ? Tak 

Jeżeli tak, to na jakich warunkach można ją 

zamówić/ zakupić ? 

Polecane regionalne potrawy dostępne są na 

bieżąco w restauracjach i lokalach 

gastronomicznych należących do Szlaku. 

 

Jaka jest wielkość sprzedaży (ilość osób/rok, 

miesiąc, sezon) ? 

- 

Jakie kroki są podejmowane w kierunku 

komercjalizacji szlaku ?  

Planowane jest stworzenie oferty dla wycieczek 

zorganizowanych, „Szlakiem Smaków Krainy 

Lessowych Wąwozów”. 

 


