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 Grzyby uprawiane były od tysiącleci, zwłaszcza w 

Azji. W Japonii i Chinach uprawiano od dawna grzyby 

uszakowate  a także shii-take - (Lentinus edodes). W 

Europie, w krajach śródziemnomorskich, próby 

uprawy grzybów truflowatych notowano już w XVI w. 

pne.  

Święty Antoni szuka 

trufli 
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Najczęściej uprawiane grzyby to: 

- pieczarki  

- boczniaki, głownie boczniaka ostrygowaty ( 

- pierścieniaki  

- twardziak jadalny -"shii- take" 

- zimówka aksamitnotrzonowa  

- trufla czarnozarodnikowa  

- pochwiak 
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Historia pieczarek  

Rodowód – Francja. 

W czasach Ludwika XIV hodował je w ogrodach i 

serwował w Wersalu królewski ogrodnik Jean-

Baptiste de La Quintinie, potem w czasach 

Napoleona III uprawiane w katakumbach Paryża.  

Gdy budowano metro, hodowle przeniesiono do 

Saumur w Dolinie Loary gdzie była szkoła 

kawalerii a więc dużo końskiego nawozu – pożywki 

dla pieczarek. 

- 
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Zbiór pieczarek w kamieniołomach 

- 
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Trufla – Sławny grzyb o 

wybornym smaku 
 

„Jakkolwiek dobra jest 

potrawa główna, prezentuje 

się licho, jeśli nie wzbogacają 

jej trufle” – Anthelme Brillat-

Savarin „Fizjologia smaku” 

(1825). 

Trufle – ulubiony przysmak 

faraona Cheopsa, biblijne 

„jabłko miłości”, które dała 

Rachela Jakubowi. Pisał o nich 

Plutarch, Pliniusz Starszy. 

Wykwintny dodatek do 

pasztetu strasburskiego z 

gęsich wątróbek (foie gras).  
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Uprawa trufli 
 

Trufli nie można siać do woli – pisał Savarin. 

W XIX w. zbierano we Francji ok. 2000 t, obecnie 20-

50 t rocznie. 

Trufle tworzą mikoryzę z niektórymi drzewami (n. 

dęby, buki, topole, wierzby). Obecnie przenosi się 

korzenie wraz z zarodnikami, tworząc „ogrody 

truflowe” 

W Polsce doświadczalny w IBL w Sękocinie. 

Do poszukiwania trufli używane są psy lub (obecnie 

rzadziej) świnie a czasem specjalny rodzaj much. 

Najsłynniejsze europejskie trufle to biała z 

włoskiego Piemontu i czarna z francuskiego  

Perigueux.  

Trufle rosną też m.in. w Chinach (wschodzący rynek 

upraw, w Afryce Południowej, Nowej Zelandii. 



GRZYBY LEŚNE I 

UPRAWOWE W POLSKIM 

KULINARNYM DZIEDZICTWIE 
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Grzyby w staropolskiej kuchni 

W wydanym w XVII wieku „Compendium 

ferculorum albo zebranie potraw”, napisanym 

przez Stanisława Czernieckiego, kuchmistrza 

księcia Aleksandra Mikołaja Lubomirskiego, 

grzyby i potrawy z grzybów, w tym z pieczarek, 

pojawiają się wielokrotnie: 

-jako składnik nieodzowny produktów 

potrzebnych na bankiet („grzyby świeże, grzyby 

suche, rydze świeże, rydze słone, pieczarki, 

smarze (smardze)..” 

- w kulinarnych przepisach: potrawa z 

pieczarkami, ryby z pieczarkami, pasztet 

francuski z pieczarkami, pieczarki do dekoracji 

potraw…  
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Grzyby jako źródło dochodu z XIX wiecznego 

gospodarstwa 
 

„Grzyby we wszelkiej formie zawsze są bardzo 

poszukiwane i dobrze płatne, marynowane trzymają 

pierwszeństwo tak pod względem ceny jak i rzadkości” –

radziła w 1884 roku młodym mężatkom Lucyna 

Ćwierczakiewiczowa w „Podarunku ślubnym” czyli zbiorze 

wszelakich rad dla młodych gospodyń.  „Pieczarki się (…) 

prawie rok cały z taką łatwością mieć je można na 

zawołanie mając troche miejsca po temu lub robiąc to na 

większą skalę, przez zaprowadzenie pieczarek w blizkości 

stajen”  - zachęcała. „Pieczarki (…) bez nakładu dają 

czysty i pewny dochód. Kto nie może świeże nadsyłać, 

niech robi konserwy lub słoje (…).” 

Dokładny sposób uprawy pieczarek podała już w 1880 roku 

na łamach popularnej „Kolędy dla gospodyni”. 

 



Grzyby jako źródło dochodu z gospodarstwa 
 

Ćwierczakiewiczowa radziła pieczarki przeznaczone na 

sprzedaż marynować, suszyć „na lasach” w piecu po 

chlebie lub na płótnie albo papierze na mocnym słońcu ale 

w przewiewnym miejscu. Dobrze wysuszone, popakowane 

w słoje sprzedawane były po rublu za funt (ok. 45 dag), co 

było bardzo korzystną ceną. 

 

Pieczarki marynowane, rydze solone – pojawiają się w 

wydanej w latach 20. ub. wieku „kuchni jarskiej” 

Sos grzybowy i omlet z pieczarkami 

-przepisy w: „Oszczędnej kuchni 

 powojennej” Pani Elżbiety (1922). 

Sos grzybowy i omlet z pieczarkami 

 - Lucyna Ćwierczakiewiczowa „Jedyne 

Praktyczne przepisy konfitur, likierów, 

marynat i ciast” 
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GRZYBY W POLSKIM 

KULINARNYM DZIEDZICTWIE 

Plon konkursu  
na najlepszy  

produkt  

i potrawę 

I 



Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
-Smaki Regionów” 

15 lat identyfikacji 

i promocji produktów i 
potraw tradycyjnych 

 



Konkurs był pierwszą, podjętą w skali 

ogólnopolskiej, próbą  
 

gromadzenia wiedzy oraz stosownej dokumentacji na 

temat polskich regionalnych i tradycyjnych produktów 

żywnościowych 

 

 inspiracji producentów, zwłaszcza z obszarów wiejskich 

do wytwarzania takiej żywności 

 

upowszechnienia wiedzy o możliwościach ochrony 

tradycyjnej żywności na rynkach europejskich i na rynku 

krajowym 

 

Bezpośrednim efektem konkursu było powstanie 

Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego 

(PIPRiL), założonej przez jego laureatów. Od 2005 roku 

organizatorem konkursu jest właśnie PIPRiL 



Efekty 
w czasie XV edycji „Naszego Kulinarnego 

Dziedzictwa” 

  zidentyfikowanych zostało 

około 16 000 regionalnych i tradycyjnych wyrobów 

 

  ponad 200 produktów  

wyróżnionych zostało „Perłą” – najwyższym 

odznaczeniem w konkursie 

  

  nagradzane produkty to elita pośród polskiej 

tradycyjnej żywności, zdobywają prestiż i uznanie 

u konsumentów 
 



Oscypek. Chroniona 

Nazwa Pochodzenia 

Olej rydzowy. 

Gwarantowana Tradycyjna 

Specjalność 

Trochę statystyki: 

 w każdej edycji konkursu pojawiało się 

kilkadziesiąt  produktów i potraw na bazie grzybów: 

grzyby suszone, marynowane, kiszone,jako farsz do 

pierogów, kulebiaków, jako przystawki, baza zup i 

sosów, pasty, dodatek do smalcu (np. śląski „fet” z 

grzybami) 

 Bogactwo „grzybowego dziedzictwa” z: 

-Borów Tucholskich 

- Podlasia 

-Lubuskiego 

-Dolnośląskiego 

-Małopolski, 

-Podkarpacia, 

-Puszczy Kurpiowskiej 

-Puszczy Bolimowskiej 

 

 



Potrawy z grzybów i z grzybami 
laureaci konkursu 

• Sztrucel z 

kapustą i 

grzybami – 

kujawsko-

pomorskie 



Potrawy z grzybów i z grzybami 
laureaci konkursu 

• Bażant 

nadziewany 

kurkami 



Potrawy z grzybów i z grzybami 
laureaci konkursu 

• Świętokrzyskie 

• - grzyby 

suszone 



smalec z grzybami – Suwalszczyzna 

farsz z kurek – Podkarpacie 

farsz z soczewicy, mięsa i grzybów 



Potrawy z grzybów i z grzybami 
laureaci konkursu 

- Pierogi z 

kapustą i 

grzybami 

- Kulebiaki 

-Pasztety 

- zupy 

- sosy 

- przetwory: 

• Marynaty 

• Grzyby 

suszone 

• Grzyby 

kiszone 

Lubuskie plyndze 

 z sosem kurkowym 

 

Karp faszerowany kurkami-

Podkarpacie 



Rydze, maślaki, borowiki, opieńki… 

 

• „Wioska 

Grzybowa” 

      Kujawsko-

pomorskie 

 

     Rydze „spod 

kamienia” – 

Małopolska 

 

    Grzyby leśne 

suszone – 

   Świętokrzyskie 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  


