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Szanowni Państwo!

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb powstało w 2009 r. Obecnie obejmuje obszar 9 gmin: Gołańcz,  
Kiszkowo, Margonin, Oborniki, Rogoźno, Skoki, Szamocin, Wągrowiec, Wyrzysk. 

 Podejmowane działania aktywizacyjne, promocyjne i integracyjne są dążeniem do poprawy warunków życia  
na obszarze, wzrostu znaczenia sektora rybackiego w gospodarce obszaru „7 Ryb” oraz rozwoju turystyki i rekreacji.

 Oddajemy w Państwa ręce folder promocyjny produktów lokalnych, wyłonionych w trakcie organizowanego konkursu 
na Produkt Lokalny 7 Ryb i wpisanych na listę produktów lokalnych Stowarzyszenia. Promowane produkty wytwarzane są 
w sposób indywidualny i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Dzięki wykorzystaniu unikatowych 
walorów są wizytówką naszego obszaru, łącząc smak i bogatą tradycję.

 Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszego obszaru i poznania lokalnych produktów.

   Dorota Knopczyńska
   Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb
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ZASIĘG LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ 7 RYB

GMINA 
OBORNIKI

GMINA 
ROGOŹNO

GMINA 
SKOKI

GMINA 
KISZKOWO

GMINA 
WĄGROWIEC

GMINA 
MARGONIN

GMINA 
GOŁAŃCZ

GMINA 
SZAMOCIN

GMINA 
WYRZYSK
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PRODUKTY SPOŻYWCZE:
1. Janina Kolińska, gmina Wągrowiec: Produkt - Ser podpuszczkowy solankowy

2. Grupa dla Rybna Wielkiego, gmina Kiszkowo: Produkt -  Zupa „Ślepe ryby”

3. Violetta Łochowicz, gmina Wągrowiec: Produkt - Bracholińskie wiatraki

4. Anna Zawierowska, gmina Kiszkowo: Produkt - Krówki kruche 

5. Gospodarstwo Pasieczne Mariusz Kieliszczyk, gmina Wągrowiec: Produkt - Miód  

6. Gospodarstwo Rybacko-Agroturystyczne Winieccy, gmina Gołańcz: Produkt -  Pstrąg wędzony

7. Anna Zawierowska, gmina Kiszkowo: Produkt – Podpiwek

8. Stowarzyszenie Pisanki, gmina Wągrowiec:  Produkt - Masło swojskie

9. Stowarzyszenie Pisanki, gmina Wągrowiec:  Produkt - Kiełbasa swojska

10. Gospodarstwo Rybacko-Agroturystyczne Winieccy, gmina Gołańcz: Produkt - Karp w galarecie

11. Stowarzyszenie Pisanki, gmina Wągrowiec:  Produkt - Twaróg półtłusty

12. Grupa dla Rybna Wielkiego, gmina Kiszkowo: Produkt - Napój orzeźwiający z mięty

13. Grażyna Zawierowska, gmina Kiszkowo: Produkt - Sery kozie twarogowe z ziołami

14. Grażyna Zawierowska, gmina Kiszkowo: Produkt - Sok z Jabłek „Antonówek” tłoczony na zimno

WYROBY RĘKODZIELNICZE  i RZEMIEŚLNICZE:
15. Maria Tomczak, gmina Wągrowiec: Produkt - Haft pałucki 

16. Koło Hafciarskie przy Muzeum Regionalnym w Wągrowcu, działalność gmina Wągrowiec, 

       Rogoźno, Wyrzysk: Produkt - Haft pałucki 

17. Krystyna Bylicka, gmina Wągrowiec: Produkt - Torba ozdobna, haft pałucki

18. Violetta Łochowicz, gmina Wągrowiec: Produkt - Haft pałucki

19. Krystyna Różańska, gmina Wągrowiec: Produkty - Wyroby szydełkowe z nici i wełny, haft pałucki, 

       biżuteria wykonana szydełkiem i na igle (koraliki)

20. Elżbieta Paszek, gmina Wągrowiec: Produkt - Obrazy wyszywane haftem krzyżykowym

21. Elżbieta Paszek, gmina Wągrowiec: Produkt - Poduszki wyszywane haftem krzyżykowym

22. Krystyna Bylicka, gmina Wągrowiec: Produkty - Serweta, bieżnik, haft pałucki

23. Krystyna Bylicka, gmina Wągrowiec: Produkty -  Lalki Pałuckie 

Zdjęcia i treści pochodzą ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” oraz Muzeum Regionalnego w Wągrowcu.

LISTA PRODUKTÓW LOKALNYCH STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA „7 RYB”
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PRODUKTY SPOŻYWCZE

SER PODPUSZCZKOWY SOLANKOWY
Janina Kolińska, Kaliszany, gmina Wągrowiec, tel.: 698599344

Ser podpuszczkowy solankowy pani Janiny wytwarzany jest z mleka  
krowiego, niepasteryzowanego, przy użyciu podpuszczki enzymatycznej. 
Ser konserwowany jest w solance. Jest to powszechny sposób solenia  
i polega na zanurzeniu wyrobów w roztworze soli niejodowanej. 

Ser pozostaje w solance przez określony czas, zależny od masy sera i jego 
twardości, a także od preferencji smakowych. Produkt wyrabiany jest  
z dodatkiem przypraw, ziół, orzechów, pomidorów. Dostępny jest rów-
nież ser wędzony. Sery pani Kolińskiej cieszą się dużym zainteresowa-
niem, ponieważ oprócz doskonałych walorów smakowych są w pełni 
ekologiczne, produkowane bez użycia konserwantów i z mleka krowiego, 
z własnej hodowli.

ZUPA „ŚLEPE RYBY”
Grupa dla Rybna Wielkiego, Rybowo Wielkie, gmina Kiszkowo

Jest to tradycyjna potrawa kuchni wielkopolskiej, dziś już prawie zapomnia-
na, a niegdyś często serwowana na poznańskich stołach. Co ciekawe, nazwa 
zupy nie ma nic wspólnego z rybami. W czasach, gdy brakowało ryb i mięsa, 
na bazie których można by ugotować zupę, używano zasmażki, która dawa-
ła złudne wrażenie pływających oczek tłuszczu.
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MIÓD
Gospodarstwo Pasieczne Mariusz Kieliszczyk, Łekno, gmina Wągrowiec,  
tel.: 609807823, 601075858

      Miód pana Mariusza Kieliszczyka wytwarzany jest w przyrodniczych i ekologicznych  
warunkach rejonu Łekno. Przetwórca podkreśla, że prawdziwe miody w ciągu trzech-czterech 
miesięcy krystalizują, co jest normalnym procesem, wyróżniającym naturalne produkty i to 
charakteryzuje również jego wyroby. Miody z Gospodarstwa Pasiecznego w Łeknie wprost 
z pasieki wlewane są do słoików o różnej pojemności, na zamówienie produkt zdobiony jest 
również ozdobną tkaniną przewiązaną tasiemką z personalizowaną etykietą lub winietką  
(kolory i treść etykietki na życzenie klienta).

BRACHOLIŃSKIE WIATRAKI
Violetta Łochowicz, Bracholin, gmina Wągrowiec, tel.: 695344012

Pierniki pani Violetty ukazują wizerunek wiatraku typu holenderskiego,  
który jest dużą atrakcją krajobrazu wsi Bracholin.  W 2016 roku wieś  
obchodziła 800-lecie istnienia, pierwsze wzmianki o Bracholinie pochodzą 
już z 1216 roku. Wiatrak wieżowy został zbudowany z kamienia i cegły,  
źródła historyczne nie podają dokładnej daty budowy, niemniej jednak  
szacuje się, że była to 2 poł. XIX wieku.

3
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KRÓWKI 
Anna Zawierowska, Rybno Wielkie, gmina Kiszkowo, tel.: 512575061

Krówki to polski przysmak wpisany na „Listę polskich produktów tradycyjnych Ministerstwa  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi”. Te charakterystyczne cukierki jako pierwszy wyprodukował w 1921 
roku Feliks Pomorski, posiadający swoją fabrykę słodyczy w Poznaniu. Cukierki zawijano  
w opakowania z wizerunkiem krowy, co przyczyniło się do spopularyzowania nazwy funkcjonu-
jącej również współcześnie. Pani Anna wykonuje krówki samodzielnie, dobierając precyzyjnie 
produkty - śmietanę, masło i cukier, gotując wszystko na wolnym ogniu.

4
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PRODUKTY SPOŻYWCZE

PODPIWEK 
Anna Zawierowska, Rybno Wielkie, gmina Kiszkowo, tel.: 512575061

Choć dziś mało kto wie, co to za napój, podpiwek ma za sobą aż 200 letnią tradycję produ-
kowania go w naszym kraju. Jest to napój bezalkoholowy, sporządzany z kawy zbożowej, 
chmielu, cukru i drożdży. Pierwszy ślad stosowania nazwy „podpiwek” odnaleźć można 
w jednym z najstarszych polskich słowników, publikowanym w 1806 roku. W 1935 roku 
rozpoczęto wydawanie popularnego miesięcznika pt. „Promień Słońca”, gdzie w jednym  
z numerów opisywano recepturę wytwarzania produktu domowym sposobem. Przedwo-
jenna fabryka BOHMA w 1938 roku stworzyła gotową mieszankę do wyrobu podpiwka, 
który od tego momentu zaczął królować na polskich stołach podczas świąt i letnich żniw, 
jako produkt tani i ogólnodostępny. Przeszedłszy w zapomnienie, ponownie powrócił  
na rynek i w 2011 roku trafił na „Listę Produktów Tradycyjnych”. 

W domu pani Anny Zawierowskiej podpiwek jest produktem przyrządzanym w tradycyj-
ny sposób, przekazywanym w rodzinie od pokoleń, stąd decyzja o zaprezentowaniu go  
na naszym konkursie.

7

PSTRĄG WĘDZONY
Gospodarstwo Rybacko-Agroturystyczne Winieccy,  
Rybowo, gmina Gołańcz, tel.: 693590298

Łowisko Rybowo, należące do Gospodarstwa Rybacko-Agroturystycznego  
państwa Winieckich, to prywatne jezioro z karpiami dochodzą-
cymi do 30 kg. Jezioro okala duży park, chroniący przed hała-
sem, co zachęca do wypoczynku na łonie natury. Łowisko posiada  
8 dwuosobowych stanowisk. Pani Violetta Winiecka na konkursie zaprezentowa-
ła dwie potrawy: pstrąga wędzonego oraz karpia w galarecie. Pstrąg wędzony to 
ryba przyrządzana przez właścicieli w tradycyjny sposób. Ryby pochodzą z własnej 
hodowli Łowiska Rybowo.
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KIEŁBASA SWOJSKA 
Stowarzyszenie Pisanki Runowo, Runowo, gmina Wągrowiec

Swojska kiełbasa przyrządzana przez członkinie Stowarzyszenia Pisanki, poddawa-
na jest wędzeniu na ciepło w dymie z drzewa owocowego. Nie zawiera sztucznych 
barwników, dzięki czemu jest zdrowsza i smaczniejsza.

9

MASŁO SWOJSKIE
Stowarzyszenie Pisanki Runowo, Runowo, gmina Wągrowiec

Masło swojskie wyrabiane przez panie ze Stowarzyszenia Pisanki, istniejącego 
od 2015 roku na terenie wsi Runowo należącej do gminy Wągrowiec, jest pro-
duktem wytwarzanym jedynie z wysokiej jakości surowców naturalnych. Pod-
stawowym komponentem przetworu jest śmietana, uzyskana po odwirowaniu 
świeżego mleka.
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TWARÓG PÓŁTŁUSTY
Stowarzyszenie Pisanki Runowo, Runowo,  
gmina Wągrowiec, tel.:601 075 858

Twaróg półtłusty jest wytwarzany ze świeżego mleka odtłuszcznego i mleka tłuste-
go. Sposób produkcji polega na pozostawieniu mleka do skwaszenia, następnie pro-
dukt jest podgrzewany i odduszany. Biały ser twarogowy znany jest nam od daw-
na, nasze Babcie wykorzystywały go do pieczenia sernika, jako farszu do pierogów,  
a regionalnie do gzika z pyrami. Ten rodzaj sera charakteryzuje wysoka zawartość kultur bakterii 
wspomagających nasz układ odpornościowy, ponadto składa się z wielu innych dobroczynnych skład-
ników takich, jak magnez, cynk czy sód.

NAPÓJ ORZEŹWIAJĄCY Z MIĘTY
Grupa dla Rybna Wielkiego, Rybno Wielkie,  
gmina Kiszkowo tel.: 512170285

Do sporządzenia napoju z mięty potrzebny jest jego główny składnik, czyli syrop z mięty. 
Panie z Kiszkowa do sporządzenia syropu używają łodygi świeżo zerwanej mięty, kwasek  
cytrynowy, wodę z małej, lokalnej hydroforni i cukier. Wyróżnić możemy wiele  
odmian tego zioła, mięta anyżkowa o bardzo ciekawych smaku, imbirowa, i najpopular-
niejsza pieprzowa. Mięta jest bardzo popularną rośliną leczniczą, ma dobroczynny wpływ  
na procesy trawienne naszego organizmu, usprawnia pracę jelit.

PRODUKTY SPOŻYWCZE
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KARP W GALARECIE
Gospodarstwo Rybacko-Agroturystycznego Winieccy,  
Rybowo, gmina Gołańcz, tel.: 693590298

Do przygotowania karpia w galarecie używane są ryby również z własnej hodowli, z Łowiska Rybowo. 
Dodatkiem do dania są świeże warzywa, pozyskiwane od zaprzyjaźnionego gospodarstwa.
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SERY KOZIE TWAROGOWE Z ZIOŁAMI
Pani Grażyna Zawierowska, Kiszkowo, gmina Kiszkowo 

Sery twarogowe pani Grażyny, produkowane są z mleka koziego. Gospodarstwo pani  
Zawierowskiej oraz kozie pastwiska, znajdują się daleko od dróg, dlatego są wolne  
od zanieczyszczeń, stąd niepowtarzalny smak mleka i serów.  Tego typu produkt 
wyrabiany jest jako jedyny w okolicy. 

Mleko jest lekkostrawne, ponieważ nie zawiera laktozy, czyli głównego białka,  
które powoduje alergię. Badania wykazują, że jest również bogatsze w wapń,  
fosfor i magnez.

SOK Z JABŁEK „ANTONÓWEK” TŁOCZONY NA ZIMNO
Grażyna Zawierowska, Rybno Wielkie, gmina Kiszkowo

Sok jabłkowy pani Grażyny, od ponad 50 lat wytwarzany jest w tradycyjny sposób,  
z owoców jabłoni rosnącej w jej ogrodzie. Jest to bardzo stara odmiana owocu,  
o charakterystycznym i niepowtarzalnym smaku oraz złotym kolorze.  Drzewa z tego 
gatunku jabłoni, są bardzo odporne, dlatego sadzi się je szczególnie w rejonach  
zagrożonych mroźnymi zimami i przymrozkami wiosennymi. Klasyczny sposób  
wytwarzania soku ma duży wpływ na jego jakość.
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WYROBY RĘKODZIELNICZE i RZEMIEŚLNICZE

HAFT PAŁUCKI
Koło Hafciarskie przy Muzeum Regionalnym w Wągrowcu, tel.: 672685911

Pałuki są regionem kulturowym położonym na obszarze kujawsko-pomorskim i wielko-
polskim, z którego wywodzi się średniowieczny ród szlachecki Pałukowie. Jednym z waż-
niejszych elementów tej kultury etnograficznej jest haft. Zdobił on wybrane elementy 
damskiego pałuckiego stroju ludowego (czepiec, kryzę, koszulę, fartuch, halkę białą i 
czerwoną). Z czasem był przenoszony na przedmioty użytkowe m.in. obrusy, serwety. 
Głównymi motywami wykorzystywanymi w hafcie pałuckim są różne kompozycje roślin-
ne uzyskiwane przy użyciu białej nici, jednak wyjątkiem jest haft na czerwonej halce tzw. 
piekielnicy, wykonywany czarną nicią. 

Od 2014 roku w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu funkcjonuje Koło Hafciarskie. Na 
spotkaniach członkinie koła rozwijają swoje umiejętności haftując wzory pałuckie na 
obrusach i elementach stroju pałuckiego, a swoje osiągnięcia prezentują na różnego 
rodzaju konkursach odnosząc niemałe sukcesy. 

HAFT PAŁUCKI
Pani Maria Tomczak, Rudnicze, gmina Wągrowiec

Obrus wyhaftowany we wzory pałuckie wykonywanywa-
ne białą nicią na płótnie z lnu. Pani Maria haftuje również  
stroje pałuckie, bieżniki, serwety, torby na zakupy, woreczki, 
poduszki.

1615
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HAFT PAŁUCKI
Pani Violetta Łochowicz, Bracholin, gmina Wągrowiec,   
tel.: 695344012

Haft Pani Violetty wykonywany jest przy użyciu muliny, białego płótna, 
oraz lnianego płótna. Haftem pałuckim pokrywane są bieżniki, serwety, 
i elementy stroju kobiecego, które przed każdym pokazem są dokładnie 
krochmalone i prasowane.  

TORBA OZDOBNA  
Pani Krystyna Bylicka, Koninek, gmina Wągrowiec,   
tel.: 726446740

Wzory wyhaftowane na torbie z szarej dzianiny to współczesne elementy dawne-
go stroju pałuckiego. Produkt wykonany z szarej dzianiny z białym haftem pałuckim. 
Haft wykonany ręcznie białą  nicią, za pomocą ściegu „na okrętkę”, który nanosi się 
na wcześniej przygotowaną fastrygę. 
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WYROBY RĘKODZIELNICZE i RZEMIEŚLNICZE

OBRAZY I PODUSZKI WYSZYWANE HAFTEM KRZYŻYKOWYM 
Pani Elżbieta Paszek, Rąbczyn gmina Wągrowiec, tel.: 666587958

Obrazy i poduszki pani Elżbiety wykonywane są ręcznie przy użyciu kanwy, muliny i kordonek. Sposób wyhaftowania polega na wyszywaniu na materia-
le mającym formę siatki o takiej samej gęstości oczek (kanwie), tzw. „krzyżyków”, które powstają przez przeplecenie kolorowej nici przez oczko kanwy,  
a następnie zrobienie tego samego w taki sposób, aby kolejna część nitki pokryła poprzednią, przecinając ją pod kątem prostym. Niektóre motywy  
przedstawione na obrazach nawiązują do tematyki związanej z życiem na wsi.

WYROBY SZYDEŁKOWE Z NICI I WEŁNY, HAFT PAŁUCKI,  
BIŻUTERIA WYKONANA SZYDEŁKIEM I NA IGŁĘ (KORALIKI)  
Pani Krystyna Różańska, Rgielsko, gmina Wągrowiec, tel.: 606343491

Wykonywanie biżuterii, wyrobów na szydełku jest pasją pani Krystyny. 
Sposób wykonania produktów kultywuje tradycje stylu „Retro”. 
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SERWETA, BIEŻNIK Z MOTYWEM PAŁUCKIM 
Pani Krystyna Bylicka, Koninek, gmina Wągrowiec, tel.: 726446740

Serweta wykonana z białego lnu, obrobiona szydełkiem przy użyciu białej nitki. Wzór zaczerpnięty 
ze zbiorów muzealnych. Haft wykonany ręcznie, uzyskany za pomocą ściegu na „okrętkę”, który nanosi 
się na wcześniej przygotowaną fastrygę.

LALKI PAŁUCKIE 
Pani Krystyna Bylicka, Koninek gmina Wągrowiec, tel.: 726446740

Lalka kobieta (panna) posiada wykonany przez panią Krystynę czerwony wianek, charakterystyczny jako nakrycie głowy mężatek, białą płócienną koszulę, 
serdak z czarnego aksamitu, fartuch z pasiastego płótna. Natomiast lalka mężczyzna  posiada ręcznie zrobiony kapelusz, ozdobiony kwiatkami, czerwoną 
koszulę, czarny żupan. 
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ul. Kolejowa 24
Wągrowiec 62-100

tel.: 67 254 74 41, 506 256 186
e-mail: stowarzyszenie7ryb@wp.pl

biuro@7ryb.pl

www.7ryb.pl


