ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN
PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)
ul. 3 Maja 15D; 11-600 Węgorzewo
tel./fax. 87 427 06 17; www.mazurylgd9.pl

Podsumowanie wyników ankiety ewaluacyjnej dotyczącej kuchni regionalnej
Warmii i Mazur.
Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
(LGD9) w Węgorzewie w związku z zakończeniem projektu współpracy o akronimie SZREK
(Smaczna Zdrowa Regionalna Europejska Kuchnia) przygotował ankietę ewaluacyjną mającą na
celu określenie stopnia znajomości praktycznego wykorzystania wiedzy o lokalnych produktach
i tradycjach kulinarnych Warmii i Mazur. PoniŜej przedstawiono krótką analizę ankiety
ewaluacyjnej.
W badaniu wzięło udział 100 osób, w tym 60 kobiet i 40 męŜczyzn. Wśród nich 48 turystów
krajowych, 4 turystów zagranicznych, 28 gestorów bazy turystycznej (20 właścicieli gospodarstw
agroturystycznych i 8 właścicieli baru/restauracji) oraz 20 gospodyń domowych.
Wśród badanych największą grupę stanowiły osoby w wieku od 36 do 55 lat, zamieszkujące tereny
miejskie, posiadające wykształcenie wyŜsze.
Według 58% ankietowanych serwowanie potraw kuchni regionalnej miało zdecydowany wpływ na
wybór lokalu,

w którym spędzali urlop. 22% osób biorących udział w ankiecie zaznaczyło

odpowiedź odmienną (zdecydowane nie), pozostałym to jest 20 % trudno było odpowiedzieć na to
pytanie.
87% ankietowanych stwierdziło, Ŝe serwowane w czasie ich pobytu dania były potrawami
regionalnymi. Pozostałym trudno było stwierdzić, czy dania które spoŜywali faktycznie były
daniami regionalnymi. Wśród tych samych ankietowanych, aŜ 92% stwierdziło, Ŝe dania które
spoŜywali zasługują na miano wizytówki regionu Warmii i Mazur. Ku zaskoczeniu tylko 52%
ankietowanych wskazało, Ŝe promocja kuchni regionalnej na obszarze Warmii i Mazur spełnia ich
oczekiwania, pomimo iŜ zdecydowana większość bo aŜ 74 % nie miała problemu
z natrafieniem na obiekty w których serwuje się potrawy kuchni regionalnej.
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Według ankietowanych do najbardziej rozpoznawalnych potraw kojarzących się z regionem Warmii
i Mazur naleŜą: ryby pod kaŜdą postacią, grzyby, śledzie po GiŜycku, porka oraz kartoflanka.
Sporą grupę ankietowanych stanowili gestorzy bazy turystycznej bo, aŜ 28 % ankietowanych.
Wskazali, Ŝe sporadycznie organizują imprezy, których przewodnim motywem jest mazurska
kuchnia regionalna, oraz wprowadzili by niewielkie zmiany w daniach regionalnych, aby sprostać
oczekiwaniom i potrzebom odwiedzających ich lokale turystów. 51% gestorów uczestniczyło
w prowadzonych w regionie warsztatach kulinarnych dotyczących potraw regionalnych, co nie we
wszystkich przypadkach przełoŜyło się na rodzaj serwowanych w ich lokalach dań. Tylko 5%
wskazało, Ŝe w swoim menu posiada produkt zarejestrowany jako danie kuchni regionu Warmii
i Mazur. 78 % ankietowanych nie planuje rejestracji własnego produktu regionalnego. Tylko 43%
właścicieli lokali gastronomicznych uwaŜa, Ŝe serwowane przez nich potrawy miały wpływ na
wybór właśnie ich lokalu przez turystów.
W odniesieniu do przedstawionych powyŜej wyników ankiety naleŜy stwierdzić, Ŝe pomimo
prowadzonych szkoleń i promocji pozytywnych efektów wynikających z serwowania dań
regionalnych prawie 80 % badanych nie planuje rejestracji takich produktów. Tymczasem 58 %
badanych
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restauratorów/gospodarstwa agroturystyczne, miało zdecydowany wpływ na wybór lokalu.
NaleŜałoby zbadać czy zrejestrowanie produktów wpływa na wzrost ilość gości odwiedzających
restauracje/gospodarstwa agroturystyczne i czy wpływa to pozytywnie na zyski przedsiębiorców,
a takŜe dlaczego restauratorzy nie chcą rejestrować tych produktów. Być moŜe jest to zbyt trudy
proces lub brakuje im wiedzy na ten temat, bądź uwaŜają Ŝe nie ma w ogóle takiej potrzeby
poniewaŜ turyści są usatysfakcjonowani smakiem potraw, które serwują

(92% badanych

stwierdziło, Ŝe dania które spoŜywali zasługują na miano wizytówki regionu Warmii i Mazur).
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