


B O R Ó W K A  A M E R Y K A Ń S K A

Owoce borówki amerykańskiej cenione są na całym świecie nie tylko za smak, ale także  
z powodu wyjątkowo korzystnego wpływu na organizm. Ze względu na duże wartości odżywcze 
i niską kaloryczność, borówka jest idealnym produktem dietetycznym. Od lat zaliczana jest  
do tzw. Superfoods, czyli organicznej żywności, która cechuje się nadzwyczajnymi właściwościami, 
mającymi wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka, wzmacnianie go i skuteczne oczyszczanie 
ze szkodliwych substancji.

Owoce borówki amerykańskiej są bogatym źródłem witamin oraz makro- i mikroelementów. 
Zawierają witaminy A, B, C, E oraz cynk, potas, selen, miedź pektyny. 

Wśród składników borówki o właściwościach zdrowotnych należy podkreślić:

-  bardzo wysoką ilość antyoksydantów – naturalnych substancji chroniących przed 
nowotworami;

-  dużą zawartość antocyjanów – naturalnych barwników roślinnych, które polepszają jakość 
widzenia wzmagając ukrwienie oka;

-  kwas foliowy – wpływa na prawidłowy rozwój płodu a także zmniejsza prawdopodo- 
bieństwo wystąpienia raka macicy;

-  flawonoidy – stymulują pracę mózgu: poprawiają pamięć oraz zdolność do kojarzenia;

-  fitoestrogeny – obniżają poziom złego cholesterolu (LDL) oraz zwiększają poziom dobrego 
cholesterolu (HDL).

Nasze przetwory przeznaczone są dla wszystkich, którzy cenią sobie zdrowie, urodę, smukłą 
sylwetkę, a także dobre samopoczucie każdego dnia.
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zgasić

zgasić



32

P R O D U K C J A

Nasze konfitury i soki powstają w manufakturze bezpośrednio w Gospodarstwie Ogrodniczym 
Borówki Amerykańskiej, założonym w 1989 roku we wsi Grzędy. Jest to jedna z pierwszych plantacji 
borówki w województwie mazowieckim. Obecnie powierzchnia uprawy wynosi 7 hektarów.

Plantacja posiada uznawany na całym świecie certyfikat: 

Global G.A.P. – niezależny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla 
produkcji rolnej. Zapewnia bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów.

A także cenioną w Polsce:

Integrowana Produkcja – krajowy system jakości żywności. 
Produkcja owoców bazuje na metodach opracowanych przez naukowców 
i zatwierdzonych przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dzięki powyższym certyfikatom mamy pewność, że owoce z których wytwarzamy nasze 
przetwory są najwyższej jakości. 

Nadzorujemy cały proces wytwarzania – od ręcznego zbioru, przez sporządzenie, aż do 
zapakowania i rozesłania naszych przetworów do Klienta. Nie dodajemy konserwantów, 
ani dodatków takich jak: guma guar, kwas cytrynowy czy syrop glukozowo-fruktozowy.  
Nasze wyroby poddawane są pasteryzacji. 

Każdy z produktów jest bezglutenowy, odpowiedni dla wegan i wegetarian.
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BORÓWKA AMERYKAŃSKA KOnfituRA  
tRAdYcYjnA 220g 

Składniki: borówka amerykańska (wysoka), cukier oraz pektyny (jabłkowe).

Sporządzono z 83g owoców na 100g produktu.

Naturalna konfitura z borówki amerykańskiej, o obniżonej zawartości 
cukru. To od niej właśnie wszystko się zaczęło – przepisem podzieliła się 
z nami moja Mama. Idealna do naleśników, dzieci ją uwielbiają!

BORÓWKA AMERYKAŃSKA KOnfituRA  
BEz dOdAtKu cuKRu 210g

Składniki: borówka amerykańska (wysoka).

Sporządzono z 124g owoców na 100g produktu.

Naturalna konfitura z borówki amerykańskiej, bez dodatku cukru  
– idealna dla każdego kto nie chce, lub nie może spożywać cukru. Sprawdza 
się zarówno jako dodatek do mięs, jak i do ciast, lekko kwaskowaty smak 
i całe owoce!

BORÓWKA AMERYKAŃSKA KOnfituRA  
z lAWEndą 220g 

Składniki: borówka amerykańska (wysoka), cukier, pektyny (jabłkowe), 
kwiat lawendy.

Sporządzono z 83g owoców na 100g produktu.

Naturalna konfitura o obniżonej zawartości cukru z kwiatem lawendy  
– to połączenie, jakiego jeszcze nie próbowaliście! A teraz wszyscy 
wyobrażamy sobie chrupiące pieczywo posmarowane konfiturą 
borówkową z dodatkiem lawendy… mmm smaczniej być nie może!

BORÓWKA AMERYKAŃSKA KOnfituRA  
z KWiAtEM czARnEgO Bzu 220g 

Składniki: borówka amerykańska, cukier, pektyny (jabłkowe), kwiat bzu 
czarnego.

Sporządzono z 83g owoców na 100g produktu.

Naturalna konfitura z borówki amerykańskiej,  o obniżonej zawartości 
cukru z kwiatem bzu czarnego. Do kanapek, do jogurtów, naleśników, 
omletów oraz ciast i deserów – konfitura ta sprawdza się na co dzień i na 
specjalne okazje. Spróbuj także jako dodatek do herbat a także … Piwa!

BORÓWKA AMERYKAŃSKA KOnfituRA  
z płAtKAMi RÓżY 220g 

Składniki: borówka amerykańska, cukier, pektyny (jabłkowe), płatki róży.

Sporządzono z 83g owoców na 100g produktu.

Naturalna konfitura o obniżonej zawartości cukru z płatkami róży. 
Aromatyczna konfitura z dodatkiem płatków róży to wykwintny dodatek 
do ciast, tortów i deserów. Sprawdzi się również jako dodatek do herbaty.

BORÓWKA AMERYKAŃSKA KOnfituRA  
z WAnilią 220g 

Składniki: borówka amerykańska, cukier, pektyny (jabłkowe), laska wanilii, 
aromat waniliowy.

Sporządzono z 83g owoców na 100g produktu.

Naturalna konfitura o obniżonej zawartości cukru z wanilią. Zwykły budyń, 
domowe placuszki czy kaszka manna, podane z łyżeczką konfitur, mogą 
zamienić się w całkiem wyszukane danie! Super dodatek do lodów!

BORÓWKA AMERYKAŃSKA KOnfituRA  
z cYnAMOnEM 220g 

Składniki: borówka amerykańska, cukier, pektyny (jabłkowe), cynamon.

Sporządzono z 83g owoców na 100g produktu.

Naturalna konfitura o obniżonej zawartości cukru z borówki amerykańskiej 
z dodatkiem cynamonu. Będzie to idealny dodatek do ciast, deserów, 
ciastek, lodów, ale również doskonale się sprawdzi samodzielnie do 
jedzenia łyżką w chłodne jesienne i zimowe wieczory.

BORÓWKA AMERYKAŃSKA KOnfituRA  
ziMOWA 220g 

Składniki: borówka amerykańska (54%), jabłka (27%), cukier, skórka 
pomarańczy, pektyny (jabłkowe).

Sporządzono z 79g owoców na 100g produktu.

Do naszej tradycyjnej konfitury dodaliśmy trochę jabłka i  skórek 
pomarańczy… i wyszła nam przepyszna konfitura, która swoim smakiem 
kojarzy się z ciepłem Świąt Bożego Narodzenia. 

p R O d u K t Y
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BORÓWKA AMERYKAŃSKA SOK  
300Ml ButElKA SzKlAnA

Składniki: sok 100% tłoczony ze świeżych owoców borówki amerykańskiej 
(wysokiej).

Naturalny sok z borówki amerykańskiej  100%  tłoczony na zimno, BEZ 
DODATKU CUKRU, nie z koncentratu (NFC). Sok bez dodatku wody 
– w butelce jest to co udało się wycisnąć z owoców. Soki można spożywać 
bezpośrednio. 

BORÓWKA AMERYKAŃSKA SOK  
750Ml ButElKA SzKlAnA

Składniki: sok 100% tłoczony ze świeżych owoców borówki amerykańskiej 
(wysokiej).

Naturalny sok z borówki amerykańskiej  100%  tłoczony na zimno,  
BEZ DODATKU CUKRU, nie z koncentratu (NFC). Sok bez dodatku wody 
– w butelce jest to co udało się wycisnąć z owoców. Soki można spożywać 
bezpośrednio. 

BORÓWKA AMERYKAŃSKA SOK  
WOREK BAg in BOx 2l,  5l luB 200l

Składniki: sok 100% tłoczony ze świeżych owoców borówki amerykańskiej 
(wysokiej).

Bez dodatku wody i cukru. NFC – nie z koncentratu.

Dostępne pojemności: 2l, 5l oraz beczka 200l

BORÓWKOWY gRzAniEc BEzAlKOhOlOWY  
750Ml ButElKA SzKlAnA

Składniki: sok z borówki amerykańskiej (wysokiej) NFC 65%, sok jabłkowy 
NFC 34%, goździki, imbir, cynamon.

W okresie jesienno-zimowym proponujemy borówkowy grzaniec 
bezalkoholowy. Jest to połączenie soku z borówki, z sokiem jabłkowym, 
a do tego przyprawy: imbir, cynamon, goździki – idealne połączenie na 
chłodne wieczory! Grzaniec można spożywać na zimno, ale my polecamy 
wersję na ciepło, rozgrzewającą. Produkt bez alkoholu, rewelacyjnie 
zastępuje wino grzane. Mogą go pić kobiety w ciąży oraz karmiące, 
kierowcy a nawet dzieci.

BORÓWKOWY gRzAniEc BEzAlKOhOlOWY  
WOREK BAg in BOx 2l,  5l luB 200l

Składniki: sok z borówki amerykańskiej (wysokiej) NFC 65%, sok jabłkowy 
NFC 34%, goździki, imbir, cynamon.

Dostępne pojemności: 2l, 5l oraz beczka 200l

liOfilizOWAnA BORÓWKA AMERYKAŃSKA  
OpAKOWAniE 20g

Składniki: owoce borówki amerykańskiej (wysokiej) 100%, poddane 
procesowi liofilizacji.

Liofilizacja pozwala prawie w całości zachować najcenniejsze walory 
świeżych owoców! Borówka liofilizowana świetny dodatek do deserów 
(lody, czekolada, ciasta) i zdrowych śniadań (owsianki, jaglanki, musli).

Dostępne opakowania: 20g, karton 1kg

pRzEciER (puREE) z BORÓWKi  
WOREK BAg in BOx 2Kg, 5Kg, 200Kg

Składniki: owoce borówki amerykańskiej (wysokiej) 100%.

Pasteryzowany przecier z borówki nie zawierający konserwantów, 
aromatów i środków barwiących. Puree można wykorzystać m.in. 
do produkcji lodów, sorbetów, musów i sosów owocowych, koktajli, 
smoothies, syropów do deserów. Dostępny również w wersji z cukrem.

Dostępne pojemności: 2kg, 5kg, beczka 200kg
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KOnfituRA z jAgOdY KAMczAcKiEj  
220g

Składniki: jagoda kamczacka, cukier, pektyny (jabłkowe).

Konfitura o obniżonej zawartości cukru.

Sporządzono z 99g owoców na 100g produktu.

KOnfituRA z jAgOdY KAMczAcKiEj  
BEz dOdAtKu cuKRu 210g

Składniki: jagoda kamczacka, pektyny (jabłkowe).

Sporządzono z 170g owoców na 100g produktu.

KOnfituRA z tRuSKAWKi  
210g 

Składniki: truskawka, cukier, pektyny (jabłkowe).

Konfitura o obniżonej zawartości cukru.

Sporządzono z 90g owoców na 100g produktu.

KOnfituRA z tRuSKAWKi  
BEz dOdAtKu cuKRu 200g 

Składniki: truskawka, pektyny (jabłkowe).

Sporządzono z 160g owoców na 100g produktu.

SOK z jAgOdY KAMczAcKiEj  
750Ml ButElKA SzKlAnA

Składniki: sok ze świeżych owoców jagody kamczackiej 100%.

Naturalny sok z jagody kamczackiej 100% tłoczony na zimno,  
BEZ DODATKU CUKRU, nie z koncentratu (NFC). Sok bez dodatku wody 
– w butelce jest to co udało się wycisnąć z owoców.

SOK z jAgOdY KAMczAcKiEj  
WOREK BAg in BOx 2l,  5l

Składniki: sok ze świeżych owoców jagody kamczackiej 100%.

Naturalny sok z jagody kamczackiej 100% tłoczony na zimno, BEZ DODATKU 
CUKRU, nie z koncentratu (NFC). Sok bez dodatku wody – w worku jest  
to co udało się wycisnąć z owoców.

Dostępne pojemności: 2l, 5l

Odpowiadając na oczekiwania naszych Klientów stworzyliśmy również markę  

pAni zAKRętKA – Koniecznie zapytaj o aktualną ofertę!
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z E S t A W Y  p R E z E n t O W E

Urodziny, wesele, jubileusz, a może po prostu chcesz podziękować ważnej dla Ciebie osobie?  
Mamy prezenty na każdą okazję!

Nasze zestawy tworzymy z własnych przetworów, a także produktów wytwarzanych 
przez innych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

MAłY KOSz SłOdKOści

Cztery wybrane konfitury wraz z sokiem ułożone w eleganckim koszu 
kartonowym na wełnie drzewnej, owiniętym celofanem i wstążką. 
Doskonały pomysł by w wyjątkowy sposób powiedzieć „Dziękuję”.

BORÓWKOWY KOSz

Biały kosz wypełniony borówkowymi specjałami: trzy konfitury, sok, 
czekolada z borówami, herbata z borówkami, praliny borówkowe. Idealne 
dopełnienienie stanowi nalewka oraz syrop. Nasz kosz upominkowy 
to wspaniały prezent na urodziny, imieniny lub jubileusz. To również 
znakomity pomysł na prezent z okazji ślubu dla Młodej Pary lub 
podziękowanie dla rodziców i chrzestnych.

zdROWY pOdARunEK

Duża butelka soku o pojemności 750ml zamknięta w eleganckim 
opakowaniu kartonowym. Z wyjątkową troską dobierane są prezenty 
dla najbliższych. Szukając dla nich upominków coraz częściej zwraca się 
uwagę na to, by  przysłużyły się ich zdrowiu, tak jak np. soki naturalne, 
tłoczone na zimno, bez żadnych dodatków.

Poniżej 5 naszych najpopularniejszych zestawów prezentowych:

SłOdKi uśMiEch

Pojedyncza konfitura ułożona na wełnie drzewnej, zapakowana w celofan 
i  przewiązana wstążką. Oprócz konfitur delikatna ozdoba znakomicie 
uzupełniająca całość. Skromny podarunek, który z pewnością wywoła 
uśmiech na twarzy Obdarowanego.

pOdWÓjnY zAchWYt

Dwie konfitury ułożone na wełnie drzewnej, zapakowane w celofan  
i przewiązane wstążką. Delikatne przybranie idealnie wpasuje się w każdą 
okazję – zarówno jako upominek dla Nauczyciela, jak i podarunek dla 
Klienta.

uROczA niESpOdziAnKA

Naturalny sok i dwie konfitury ułożone na wełnie drzewnej, zapakowane 
w kartonowe pudełko ozdobne przewiązane wstążką. Idealny pomysł na 
słodki podarunek na każdą okazję.

Do wyboru:

Wełna drzewna: słomkowa, czerwona, różowa, granatowa

Wstążki: złota, granatowa, różowa, czerwona, niebieska, fioletowa

Pudełko ozdobne: granatowe, różowe, czerwone, żółte, ecru

Karton ozdobny: biały, brązowy

A może masz własny pomysł na słodki upominek? 
Napisz do nas – możemy stworzyć zestawy pod indywidualne zamówienie! Zarówno pod względem 
zawartości zestawu, jak i personalizowanych etykiet.
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n A S z E  p R z E t W O R Y  z d O B Y ł Y  S z E R E g  n A g R Ó d 
i   W Y R Ó ż n i E Ń : 

  2016 rok
zostaliśmy włączeni do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

  2017 rok
sok z borówki amerykańskiej zdobył Medal Targów Smaki Regionów

  2017 rok
marka Przetwory z Borówki została uznana za produkt lokalny gminy Tarczyn

  2019 rok
wojewódzki finalista „Polski Producent Żywności” – za konfiturę z kwiatem bzu czarnego

  2019 rok
złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich Smaki Regionów za najsmaczniejszy 
produkt regionalny – konfitura z kwiatem bzu czarnego

  2019 rok
odznaka honorowa od Ministra Rolnictwa „Zasłużony dla Rolnictwa”

  2019 rok
włączenie do Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

  2020 rok
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 

  2021 rok
Targi Natura Food w Łodzi: wyróżnienie za Bezalkoholowy Grzaniec Borówkowy 
w dwóch kategoriach: 
   Produkt Naturalny Polski
   Wybór Publiczności

MEDAL TARGóW  
SMAKI REGIONóW

CERTyFIKAT  
NAJWyŻSZEJ JAKOŚCI 
PRODUKT LOKALNy

SIEć DZIEDZICTWA  
KULINARNEGO MAZOWSZE

LAUR MARSZAŁKA  
WOJ. MAZOWIECKIEGO

PRODUKT POLSKI
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Zielono Mi Agnieszka Jarosińska

Grzędy ul.Ogrodowa 25 
05-555 Tarczyn

kontakt@przetworyzborowki.pl 
tel.: 512-328-668, 501-350-234

www.przetworyzborowki.pl


