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Szynki pomalowane farbą i naszprycowane wodą (czyli jak nie dać się oszukać).
Sprzedawca z Opola znalazł dowód
Klient jest dziś docieklwy. 
Duże koncerny spożywcze 
kuszą klientów pięknie wy-
glądającymi wędlinami, które 
nawet nie otarły się o wędzar-
nię. Kolor i  zapach zyskują 
one dzięki specjalnym prepa-
ratom. To niejedyna sztucz-
ka, jaką stosują producenci.

– Szynka pomalowana specjalną 
farbą nigdy nie będzie smakowała 
jak ta, przygotowana według trady-
cyjnej receptury. Uwędzona dymem 
drzewa olchowego, doprawiona 
mieszanką naturalnych przypraw… 
– mówi Dariusz Cieciński, właści-
ciel sklepu Bazzar, który od blisko 
trzydziestu lat działa przy opolskim 
rondzie. Miejsce słynie z  bodaj naj-
lepszych w  stolicy regionu wędlin, 
sprowadzanych od małych, lokal-
nych producentów zarówno z  re-
gionu, jak i spoza niego. – Nie mamy 
przed klientem tajemnic. Producen-
ci muszą zostawić nam metrycz-
ki, na których podany jest dokładny 
skład konkretnej wędliny oraz za-
warte w  niej alergeny. Każdy może 
poprosić o wgląd w taką metryczkę.

Konserwanty są passe, dlatego 
klienci coraz częściej są gotowi za-
płacić więcej, by nie karmić siebie 
i  swoich bliskich chemią, która nie 
jest obojętna dla zdrowia. – Założe-
nie było takie, że proponujemy taki 

towar, jaki sami chcielibyśmy mieć 
na stołach. Dlatego, zanim nawiąże-
my współpracę z nowym dostawcą, 
robimy degustację wśród bliskich 
oraz współpracowników. Jeśli towar 
przejdzie taką wery� kację, tra� a do 
nas na półki – mówi pan Dariusz.

Malowane wędliny to niejedyna 
sztuczka, po jaką sięgają producen-
ci. Niższa cena często daje nam je-
dynie pozory oszczędności.

– Mieliśmy kiedyś wędliny od 
jednego ze znanych producentów. 
Ich atutem była stosunkowo ni-
ska cena. Nie sprzedajemy ich, od-
kąd w  szynce znaleźliśmy metalo-
we szpikulce, za pomocą których 
producent pompował je specjal-
nym roztworem, by zwiększyć ob-
jętość – wspomina właściciel Baz-
zaru. – Taka praktyka to nic innego, 
jak oszukiwanie klienta. Gdybyśmy 
przeliczyli, ile mięsa dostał on za tę 
rzekomo atrakcyjną cenę, to szybko 
okazałoby się, że zapłacił więcej, niż 
gdyby kupił droższą, ale za to uczci-
wie przygotowaną szynkę.

Za prawdziwą, wędzoną dy-
mem szynkę trzeba zapłacić nawet 
dwa razy tyle ile za jej marketową 
podróbkę. – Mamy zaprzyjaźnione-
go producenta z  Grodkowa. To ro-
dzinna wędzarnia, która wędzi tra-
dycyjnymi metodami. To, jakiego 
rodzaju drewna użyjemy, będzie 
miało wpływ na smak. Przykładowo 

wędzenie drewnem wiśniowym na-
daje mięsu głębokiego, szlachetne-
go smaku. I  my takich perełek szu-
kamy – mówi właściciel.

Nie tylko z powodu wędlin Baz-
zar jest ceniony przez klientów. 
Właściciele stawiają na zdrową 
żywność, dlatego znaleźć tu moż-
na cały segment produktów z  cer-
ty� katami bio, a także produkty re-
gionalne.

– Są na przykład miody z  opol-
skich pasiek czy wina z  Grodkowa 
– wylicza Dariusz Cieciński, właści-
ciel Bazzaru. – Wbrew pozorom dziś 
klienci cenią i szukają produktów re-
gionalnych. Kiedy wybierają wina, 
to już nie tylko te najbardziej zna-
ne z  Włoch czy Francji, ale również 
te od lokalnych dostawców. Są goto-
wi na taki eksperyment i często efekt 
przechodzi ich oczekiwania, bo do 

nas wracają. Opolanie zwracają coraz 
większą uwagę nie tylko na to, co je-
dzą, ale również na to, jakich kosme-
tyków używają, czy czym sprząta-
ją mieszkanie. Tu również w cenie są 
produkty ekologiczne.

– Pytają m.in. o  nieinwazyjne, 
ale skuteczne preparaty czyszczą-
ce na bazie naturalnych składników, 
o  orzechy, które świetnie sprawdza-
ją się do prania, czy mydło wyprodu-

kowane w  opolskiej manufakturze. 
Na topie są też suplementy diety, nie-
dostępne w aptece, które opierają się 
na naturalnych składnikach z  apte-
czek naszych babć – wylicza Dariusz 
Cieciński. – To znak naszych czasów. 
Opolanie żyją dziś bardziej świado-
mie i szukają tego, co nie szkodzi za-
równo im, jak i środowisku.

Więcej w  kolejnym odcinku pro-
gramu Kupuj lokalnie na nto.pl


