Kie³basa lisiecka  co warto wiedzieæ:
 Tradycje masarskie podkrakowskich gmin Czernichów i Liszki siêgaj¹
pocz¹tku XVII w.
 W czasie II wojny wiatowej wyrób kie³basy lisieckiej by³ nielegalny, lecz nie
zaprzestano go, wbrew nakazom w³adz okupacyjnych.
 W okresie PRL masarze z okolic Liszek i Czernichowa wyrabiali swoje wêdliny
w zak³adzie wêdliniarskim, dzia³aj¹cym w ramach Gminnej Spó³dzielni
Samopomoc Ch³opska, dziêki czemu zachowa³a siê tradycyjna receptura wyrobu
kie³basy lisieckiej.

Lokalna Grupa Dzia³ania (LGD) Blisko Krakowa obejmuje swym zasiêgiem
obszar czterech podkrakowskich gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina i wi¹tniki
Górne. Dziêki LGD mieszkañcy, organizacje spo³eczne oraz przedsiêbiorcy maj¹
mo¿liwoæ korzystania ze rodków europejskich w ramach Osi 4  Leader 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013.
Jednym z podstawowych zadañ LGD Blisko Krakowa jest promocja wymienionych
gmin jako obszaru o wysokich walorach turystycznych, wielowiekowej tradycji
i kulturze. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ takie atrakcje, jak: jedyne w Polsce
Muzeum lusarstwa w wi¹tnikach Górnych, Prehistoryczna Osada w Woli
Radziszowskiej, Zespó³ Regionalny Mogilanie, Izba Regionalna w Kamieniu.

 W celu ochrony tradycyjnej receptury zosta³o powo³ane Konsorcjum Producentów
Kie³basy Lisieckiej zrzeszaj¹ce zak³ady zajmuj¹ce siê wyrobem tego produktu
regionalnego.
 W padzierniku 2010 r. kie³basa lisiecka zosta³a wpisana przez Uniê Europejsk¹
na listê produktów o Chronionym Oznaczeniu Geograficznym, co oznacza, ¿e
tradycyjny proces jej produkcji mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w gminach
Czernichów i Liszki.
 Opakowania z kie³bas¹ lisieck¹ zawieraj¹ specjaln¹ etykietê, która daje gwarancjê,
¿e produkt jest oryginalny.
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Kie³basa lisiecka doczeka³a siê swojej prezentacji
miêdzy innymi we W³oszech. 1 wrzenia 2004 r.
w³oskie media podawa³y szeroko informacje
na temat tego specja³u z Polski. Stanis³aw
M¹dry, producent lisieckiej, z dum¹ opowiada,
¿e by³a to ulubiona kie³basa Papie¿a Jana Paw³a II.

Jak zapisano w zawiadczeniu (po lewej)
( ) od bardzo dawnych czasów wyrabiano wród
ró¿nych wêdlin jako specjalnoæ Kie³basê lisieck¹
krajan¹. Trwa³o to ju¿ na d³ugo przed II Wojn¹
wiatow¹. Dla ilustracji powiem, ¿e w latach
przedwojennych kiedy w Pary¿u przebywa³
Ksi¹dz Arcybiskup Krakowski Ksi¹¿ê
Metropolita Adam Stefan SAPIEHA, to w restauracji w Pary¿u do której
go zaproszono jako specjalnoæ zak³adu podawano na stó³ Kie³basê lisieck¹ krajan¹.
Sam to opowiada³ (...)
Stanis³aw M¹dry prezentuje oryginaln¹ kie³basê lisieck¹,
przygotowan¹ na coroczne wiêto Kie³basy lisieckiej
organizowane na terenie gmin Czernichów i Liszki.
Informacje dotycz¹ce miejsc, w których sprzedawana jest
kie³basa lisiecka mo¿na uzyskaæ w Konsorcjum Producentów
Kie³basy Lisieckiej
Nowa Wie Szlachecka 77, 32-060 Liszki
tel. +48-12-270-25-42

Miêso
Kie³basa lisiecka wytwarzana jest
z polskiego miêsa wieprzowego wysokiej jakoci
 85 % to odpowiednio dobrane
i wyselekcjonowane czêci szynki i polêdwicy.

Sk³adniki
W procesie produkcji stosuje siê jedynie trzy dodatki
gwarantuj¹ce jej delikatny, pieprzno-czosnkowy aromat.
Oprócz miêsa to w³anie sól, grubo mielony pieprz
i wie¿y czosnek w dobranych proporcjach stanowi¹
tajemnicê jej niepowtarzalnego smaku.

Krojenie i peklowanie
Miêso krojone jest rêcznie na kawa³ki wielkoci
3-5 cm, a nastêpnie peklowane sol¹ przez okres od 2 do 6 dni.
To jedna z najstarszych, naturalna metoda
stosowana do produkcji wêdlin.

Formowanie
Kie³basa kszta³tem przypomina
wianek uformowany zgodnie ze skrêtem jelita
wo³owego zwanego tynkalem, które stanowi
jej naturaln¹ os³onkê.

Wêdzenie
Kie³basa swoj¹ niepowtarzaln¹ barwê i aromat
zawdziêcza równie¿ procesowi wêdzenia,
który trwa 3,5  4 godzin
w temperaturze 72-73 stopni Celsjusza.

Drewno

Do wêdzenia lisieckiej
wykorzystuje siê najczêciej drewno bukowe
i olchowe. Najbardziej wtajemniczeni zdradzaj¹,
¿e najlepszy efekt daje wêdzenie na drewnie
pochodz¹cym z drzew owocowych.

Gotowa kie³basa ma zewnêtrzn¹ pow³okê o zabarwieniu
ciemnobr¹zowym. Jest lni¹ca, lekko pomarszczona
i sucha w dotyku. Gruboæ kie³basy to 40 do 50 mm, a w jej
przekroju widoczne s¹ jasne kawa³ki miêsa szynkowego.
Naturalne sk³adniki, przestrzeganie sprawdzonych
od dziesiêcioleci metod produkcji oraz
niepowtarzalny klimat miejsc, w których jest wytwarzana
stanowi¹ o sile kie³basy lisieckiej
jako unikalnego produktu regionalnego, którego
wykwintnym smakiem i niekwestionowan¹ jakoci¹
zachwycaj¹ siê mieszkañcy nie tylko Polski
i Unii Europejskiej, ale i ca³ego wiata.

