
P astwiska z krowami rasy jersey, skubiące powolnie 
trawę kozy, pole własnych warzyw, cisza i spokój.  

To wszystko otacza położony przy wjeździe na Mazury mię-
dzy Ostrołęką a Szczytnem Zajazd Tusinek. Przed zajazdem 
spora grupka aut, głównie z warszawskimi rejestracjami. 
Przy wejściu stoją kosze wypełnione po brzegi warzywami: 
dorodnymi pomidorami, olbrzymimi burakami i selerami. 
Ludzie wchodzą i wychodzą obładowani produktami 
z farmerskiego sklepiku, mieszczącego się po sąsiedzku 
z restauracją.  
Do środka wabi nas smakowity zapach zupy dyniowej 
i świeżo upieczonego drożdżowego ciasta. 

Zajazd Tusinek  
  – z pola na stół 

Zajazd Tusinek to projekt państwa Teresy i Grzegorza 
Winiarków, z wykształcenia księgarzy, którzy przed 
kupieniem Tusinka przez wiele lat prowadzili ośrodek 
szkoleniowy PAN w Wierzbie na Mazurach. Ich przepro-
wadzka z tętniącej życiem Warszawy na urokliwą mazur-
ską ziemię nastąpiła zatem o wiele wcześniej. Kupując 
w 1992 roku upadające gospodarstwo w Rozogach wiedzie-
li doskonale, co kochają w życiu i czym chcą podzielić się 
z innymi. Idea promowania tradycyjnej, zdrowej, a przede 
wszystkim naturalnie produkowanej żywności towarzy-
szyła im od początku, i są jej wierni do dziś. 
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„Z pola na stół” to dewiza pana Grzegorza, który od lat 
konsekwentnie hoduje na 40 ha zielonych pastwisk krowy 
rasy jersey i kozy rasy polskiej ulepszonej oraz prowadzi 
własną uprawę warzyw i owoców, które trafiają na talerze 
gości odwiedzających restaurację i Zajazd Tusinek. 
Nazwa Tusinek pochodzi od Tusi, zdrobniałego imienia żony 
pana Grzegorza, która z czułością patrząc na męża opowiada 
o jego wielkiej energii i pasji do rozwijania tego miejsca. Bo 
jak mówi pan Grzegorz: – Tusinek to wielokierunkowość. Są 
własne warzywa i zwierzęta gospodarskie, dające mleko, 
z którego powstają kozie i krowie sery świeże i długo dojrze-
wające. Jest restauracja, sklep farmerski i mały hotelik.  



Ewa Olkowska na co dzień kieruje częścią hotelową, ale kiedy trzeba, pomaga też w sklepiku.

Dla przyjeżdżających tu latem dzieci 
są konie i całe mnóstwo atrakcji. Na 
rodzinnych wczasach maluchy uczą 
się, jak funkcjonuje gospodarstwo, jak 
powstaje jedzenie, które za chwilę 
znajdzie się na talerzu i spędzają 
mnóstwo czasu na grach i zabawach 
na świeżym powietrzu. Wczasy cieszą 
się tak wielkim powodzeniem, że 
w tej chwili przyjmowane są już 
zapisy na rok 2016. 

Kuchnia
Kuchnia, którą oferuje zajazd to 
połączenie kuchni kresowej, którą 
zaszczepił tu pochodzący z Grodna 
poprzedni właściciel i tradycyjnej 
kuchni mazurskiej. Państwo Winiar-
kowie lubią podróże, szczególnie na 
Bałkany, skąd również przywożą 
inspirujące pomysły na tusinkowe 
menu. Trochę bałkańskie są też 
serwowane w Tusinku pomidory, 
które pani Teresa wyhodowała 
z przywiezionych z Grecji i Bułgarii 
nasion. W menu znajdziemy litewski 
kibin, a także tutejszy kurpiowski 
podpłomyk, wytwarzany według 
starej, oryginalnej receptury i wypie-
kany w specjalnie w tym celu wybu-
dowanym piecu. Za podpłomyk 
w 2008 roku restauracja otrzymała 
kulinarną nagrodę „Perła”. Magne-
sem dla licznie przybywających do 
Tusinka gości są potrawy wytwarzane 
z własnych produktów, bez dodatków 

chemicznych i ulepszaczy. Przetarta 
z wyhodowanych na terenie gospodarstwa 
pomidorów zupa pomidorowa albo gęsty 
krem z dyni to bogactwo smaku i źródło 
zdrowia. 

Sklep farmerski
Restauracji towarzyszy wpomniany już 
sklep farmerski, w którym znajdziemy 
lokalne, zdrowe produkty: wytwarzany 
w gospodarstwie ser, warzywa, chleby, 
wędliny, wędzone ryby i domowe prze-
twory. Jest też coś dla smakoszy lokalnych 
niepasteryzowanych piw, są tłoczone soki 
i zdrowe, owocowe słodycze i przekąski. 
Można się też zaopatrzyć w produkty do 
domu: ręcznie tkane dywaniki, kosze 
i elementy dekoracyjne. 

Plany na przyszłość
W planach są już kolejne projekty: 
budowa obiektu edukacyjnego – akwa-
rium ze słodkowodnymi rybami występu-
jącymi w tej okolicy, a także wspólnego 
przedsięwzięcia naukowo-edukacyjnego, 
jakim byłby ogród z roślinnością mazur-
ską.
Pan Grzegorz nie ustaje w wysiłkach, aby 
rozwinąć Tusinek w wielu kierunkach. 
Mimo to znajduje jeszcze chwilę, aby od 
czasu do czasu chwycić za dłuto i oddać się 
własnej pasji rzeźbiarskiej. Werandę przy 
domu państwa Winiarków zdobią 
wystrugane przez gospodarza postacie 
świątków. 

Pan Grzegorz z żoną Teresą, od której imienia 
pochodzi nazwa Tusinek.
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Wspólna kawa
W Tusinku niezwykła jest nie tylko doskonała organizacja 
całego przedsięwzięcia, ale i atmosfera tego miejsca. Kiedy 
rozmawiamy z panem Grzegorzem, ten deklaruje, że całość 
nie powstałaby, gdyby nie ludzie, z którymi miał szczęście 
współpracować. Widać, że lubi swoich pracowników, a oni 
odwdzięczają mu się tym samym. Komplementy na temat 
właścicieli zajazdu słyszymy od wszystkich pracowników. 
Wielu z nich jest tutaj od początku powstania Tusinka. Pan 
Grzegorz śmieje się, że może to dlatego, że zaczynają zawsze 
od wspólnej kawy i omówienia planu dnia, a potem pozy-
tywnie nastrojeni rozchodzą się do swoich zadań. I dodaje: 
– Konsultuję wszystko z pracownikami i zostawiam im duży 
zakres autonomii. W dobrym przedsiębiorstwie płaca musi 
być godna, ale też dopasowana do całości jego funkcjonowa-
nia. Stawiam na system zarządzania oparty na zaufaniu 
i budowaniu zakresów odpowiedzialności. Szef jest po to, by 
trzymać rękę na pulsie. 
Pozytywny nastrój, harmonia i spokój tego miejsca udzielają 
się też jego gościom, którzy chętnie tu wracają. 

SPOSób PrzyGOTOWania: Ser pokroić w grube plastry, obtoczyć 
najpierw w jajku, następnie w bułce tartej. Smażyć na dobrze rozgrzanym 
oleju po 2 minuty z każdej strony. Odsączyć nadmiar tłuszczu na 
papierowym ręczniku i podawać z konfiturą z żurawiny.

SEr SmażOny z TuSinKa
1 duży kawałek sera Grąd, 2 jajka, 100 g bułki tartej, olej do smażenia.

■ Tekst: K. Bieniecka-Drzymała, zdjęcia: M. Adamczewska 

agata napiórkowska to „prawa ręka” szefa  
i kierownik całego obiektu.

bożena Kaczmarczyk, szefowa kuchni.

KONTAKT
zajazd Tusinek 
ul. Kolonia 2, 12-114 Rozogi
tel. 89 722 65 90, e-mail: tusinek@tusinek.com
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P astwiska i łąki wokół Tusinka mają 
swoich czworonożnych wielbicieli. To 

dorodne stado kóz oraz krowy rasy jersey. 
Produkcja mleka i serów krowich oraz 
kozich to główny filar całego gospodarstwa 
i element zdrowego systemu żywienia 
i produkcji żywności, któremu hołdują 
gospodarze. – Ser powstaje na pastwisku 
– wyjaśnia pan Grzegorz. – Musi być ono  
pielęgnowane i urozmaicone, bo kozy lubią 
nie tylko trawy ale i zioła. Sama produkcja 
sera wymaga jego zdaniem oprócz schlud-
ności także dużej wiedzy z zakresu mikro-
biologii i reżimu technologicznego, aby 
uzyskać powtarzalną jakość. 
W Tusinku produkuje się obecnie 4 rodzaje 
serów: ser twarogowy z mleka koziego 
Koszałek, za który Tusinek otrzymał Złoty 
Medal Targów Polagra, ser kozi dojrzewający, 
twaróg z surowego mleka krowiego i ser 

SER  
powstaje  
na pastwisku

dojrzewający z mleka krowiego, o nazwie 
Grąd (jego nazwa wywodzi się od dawnego 
określenia pola, pastwiska). Prowadzone są 
też próby z inymi typami serów i twarogów, 
m.in. serów produkowanych tradycyjną 
metodą bez użycia podpuszczki. 

Od mleka do sera
Za koziarnię i udój kóz odpowiada pan 
Adrian Węgota, który oprowadza nas po 
kozim królestwie. Dojenie odbywa się 
wcześnie rano oraz po południu. Rogate 
mieszkanki koziarni karnie ustawiają się 
w równym rządku w dojarni, pan Adrian 
podłącza aparaturę i za chwilę najedzone 
i wydojone kozy przechodzą dalej, a ich 
miejsce zajmują kolejne. Dzienna produk-
cja mleka w Tusinku to obecnie ok. 150 l 
mleka krowiego i 140 l koziego. Najwięcej 
mleka jest oczywiście na wiosnę, kiedy 
krowy i kozy przez całe dnie wypasają się 
na łąkach. Ciekawostką krów rasy jersey 
jest zdolność pozyskiwania karotenu 
z traw. Zrobione z ich mleka masło jest 
żółte i zawiera dużo witaminy A.  
Mleko płynie specjalnymi kanałami do 
dwóch zbiorników. Część przeznaczona 
jest do sprzedaży bezpośredniej i na 

Jan Licznerski, autor książki „Prak-

tyczne serowarstwo” pisze, że 

fach ten wymaga schludności 

i  wynagradza ją sowicie. 

W serowarni Grzegorza Winiarka 

widać, że to szczera prawda.

adrian Węgota odpowiada za prowadzenie  
gospodarstwa, w tym za koziarnię.
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■ Tekst: K. Bieniecka-Drzymała, zdjęcia: M. Adamczewska, Tusinek (1). 

Gotowy twaróg koziTwaróg z mleka krowiego

potrzeby zajazdu, natomiast z reszty produkowane są twarogi 
i sery długodojrzewające, a także masło. 
Mleko na ser podgrzewane jest do odpowiedniej temperatury 
i zakwaszane bakteriami mlekowymi. Po ok. 45 minutach 
zakwaszania dodawana jest podpuszczka i tworzy się skrzep. 
Następnie pani Danuta Pac, odpowiedzialna za produkcję serów, 
włącza mieszadło i czeka, aż skrzep stworzy ziarna o odpowied-
niej granulacji. Produkcję sera obsługuje właściwie sama, a pan 
Grzegorz chwali ją za pracowitość i solidność. Oboje wiedzą, że 
praca ta wymaga szczególnej systematyczności. – Nie można 
wyjść na kawę i zapomnieć na chwilę o serze, bo możemy 
przegapić moment, kiedy uzyska on odpowiednią temperaturę 
czy konsystencję – tłumaczy pani Danuta. Po granulacji twaróg 
wybiera się do specjalnych form, w których stoi cały dzień, aby 
odciekła serwatka. Ten bogaty w białko napój piją następnie kozy 
i krowy. Aby zachowały wilgotność, twarogi są posypywanie 
solą, przewracane na drugą stronę i ponowne solone. Gotowe 
sery twarogowe pani Danuta dostarcza od razu do sklepu. 
Do pomieszczenia, gdzie produkowane są sery i masło przylega 
dojrzewalnia. To tutaj na wysokich, drewnianych regałach 
piętrzą się okrągłe bochny sera długo dojrzewającego. W dojrze-
walni panuje przyjemny chłód. Sery leżakują tu w temperatu-
rze 14°C przez minimum 3 tygodnie, potem trafiają do sprzeda-
ży. – Sklep jest dobrym pomysłem, ponieważ pozwala nam 
sprzedać całą produkcję bez pośredników. Sery kozie nie są 
najtańsze, bo kilogram kosztuje ok. 70 zł, ale musimy wziąć pod 
uwagę, że do wyprodukowania jednego kilograma sera potrze-
ba aż 10 litrów koziego mleka, i że wytwarzamy go w całkowicie 
naturalny sposób – mówi pan Grzegorz. Jakość broni się sama. 
Wybornym smakiem. 

Pani Danuta wybiera twaróg do specjalnych form, aby odciekła serwatka. 
 
Szczególnie cenione przez smakoszy są sery długo dojrzewające z Tusinka: 
ser krowi Grąd i ser kozi Koszałek.

Pan Grzegorz 
z dumą prezentuje 
sery w dojrzewal-
ni. na każdym 
widnieje data pro-
dukcji.


