


PLANTACJA

Nasze konfitury i soki powstają w manufakturze bezpośrednio w certyfikowanym Gospodarstwie Ogrodniczym Borówki 
Amerykańskiej, założonym w 1989 roku we wsi Grzędy (woj. Mazowieckie) – 30 km od centrum Warszawy.



OWOCE

Wyselekcjonowane owoce są zbierane ręcznie, po czym trafiają do naszej chłodni. Tam są sortowane i pakowane w 
opakowania detaliczne lub eksportowe.



NASZE PRZETWORY

W naszej manufakturze powstają 
konfitury i soki z borówki.

Produkty tworzymy według własnych 
receptur. 

A wszytko zaczęło się od  jednego 
przepisu, opracowanego 30 lat temu.



NASZE PRZETWORY

W sezonie 2020/2021 proponujemy konfiturę z borówki (220g):

• niskosłodzoną - tradycyjną;
• bez dodatku cukru;
• z kwiatem lawendy;
• z wanilią;
• z kwiatem bzu czarnego;
• z płatkami róży;
• z jabłkiem i skórką pomarańczy

Na 100 g konfitury przypada
minimum 83 g borówki.

Nowość!
Konfitura zimowa – borówka, 
jabłko i skórka pomarańczy.



NASZE PRZETWORY

Sok z borówki produkowany w 
technologii NFC (not from concentrate),
bez dodatku cukru.

100 % sok z borówki.

Sok rozlewamy w opakowania:
• Butelka szklana 300 ml
• Butelka szklana 750 ml
• Worek 5 l
• Worek 10 l



NASZE PRZETWORY

BEZALKOHOLOWY GRZANIEC 
BORÓWKOWY 

Zalecamy spożywać sok po podgrzaniu.

Składniki: Sok z borówki amerykańskiej 
NFC – 65%, sok jabłkowy NFC 34%, 
goździki, imbir, cynamon.
Bez dodatku wody i cukru. 

Sok rozlewamy w szklane butelki 
o pojemności 750ml oraz worki 2l.

Skomponuj zestaw
Grzaniec + Konfitura zimowa  



NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 2016

Włączenie do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze,



NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 2017

• Certyfikat Najwyższej Jakości - Produkt Lokalny,

• wojewódzki finalista „Polski Producent Żywności”,

• złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich Smaki Regionów,



NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 2019

• Włączenie do Polskiej Izby Produktu 

Regionalnego i Lokalnego, 

• wojewódzki finalista „Polski 

Producent Żywności” – konfitura 

borówka z kwiatem czarnego bzu, 

• odznaczenie Zasłużony dla 

Rolnictwa od Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi,

• Medal Międzynarodowych Targów 

Poznańskich Smaki Regionów –

konfitura borówka z kwiatem 

czarnego bzu, 



NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 2020

• Laur Marszałka Województwa 

Mazowieckiego dla mazowieckich 

producentów żywności za najlepszy 

produkt roku 2019 w kategorii 

owoce, warzywa, przetwory 

owocowe i warzywne, produkty 

pochodzenia roślinnego za konfiturę 

niskosłodzoną tradycyjną.



NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 2021

• Targi Natura Food w Łodzi, 

Wyróżnienie za Bezalkoholowy Grzaniec Borówkowy 

w 2 kategoriach:

• Produkt Naturalny Polski oraz

• Wybór Publiczności



NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Najważniejszym wyróżnieniem jest zadowolenie naszych klientów, szczególnie jeśli są

to dzieci, bo dzieci nie kłamią ☺



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Zielono Mi Agnieszka Jarosińska

Grzędy, ul. Ogrodowa 25

05-555 Tarczyn

NIP: 123 123 95 00

tel. 501 350 234 lub 512 328 668

kontakt@przetworyzborowki.pl

www.przetworyzborowki.pl

Jesteśmy firmą rodzinną!

mailto:kontakt@przetworyzborowki.pl?subject=Pytanie%20o%20ofertę
http://www.przetworyzborowki.pl/
https://www.facebook.com/PrzetworyzBorowki/
http://borowka.info.pl/
https://www.instagram.com/przetworyzborowki/

