
Tradycyjnie zapraszam na BIObazar (ale tym razem) on-line .  

Tym razem tradycyjne zakupy na Końcu Świata zamieniamy na 
zakupy on-line. Zasada jest prosta – Wy zamawiacie ulubione 
produkty z wyprzedzeniem, a producenci przygotowują dla Was 
paczki, które można odebrać osobiście lub zamówić ich transport 
do domu.  

Kochani BIObazarowicze zamawiajcie świąteczną BIOpaczkę! 
Dzięki naturalnym, pozbawionych chemii produktom zwiększamy 
swoją odporność, jednocześnie zapobiegając wielu chorobom oraz  
wspieramy lokalnych producentów! 

W przypadku trwania obecnej sytuacji kolejny BIObazar (sobota, 
3maja br.) odbędzie się w takiej samej formie. A jak wrócimy do 
normalności – do smacznego zobaczenia na Końcu Świata  

Spokojnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, niech wiara i 
nadzieja w lepsze i normalne jutro nas nie opuszcza, a miłość 
zawsze nam towarzyszy! Alleluja! 

 

BIOBAZAR ON-LINE - JAK TO DZIAŁA ? 

Proszę zapoznać się z listą zakupów – 10 stoisk od 10 
wystawców. 

Zamówienia proszę składać do środy (08.04.) do godz.20.00 
pod wydarzeniem na facebooku lub priv do mnie (Anna 
Wacławczyk_Kobylnik) lub mailem waclawczyk.ania@gmail.com 

UWAGA – zamówienia ze stoiska nr 4 (Wędliniarnia „Wędzonka”) 
oraz „Wędzony udziec i comber koźlęcy na Wielkanoc”  ze stoiska 
nr 5 („Zagroda na pograniczu”) proszę składać do poniedziałku 
(6.04) do godziny 12.00 
 



Odbiór zamówionych towarów (świąteczna BIOpaczka) 
odbędzie się 11 kwietnia w Wielką Sobotę, w godz. 1400 – 1600 na 
Końcu Świata przy zachowaniu wszelakich środków ostrożności. 
Płatność tylko gotówką! 

Można zamówić dowóz BIOpaczki do domu za dodatkową opłatą 
10zł (na terenie Raciborza). 

Wzór zamówienia: podajemy numery stoisk i produkty, które z 
nich zamawiamy oraz imię i nazwisko osoby, która złożyła 
zamówienie, a także telefon (aczkolwiek liczę na uczciwość, że 
wszystkie zamówione produkty zostaną odebrane  ) 

Przykład zamówienia:  

Anna Wacławczyk (505 701 656) 
Stoisko nr 1 
Mleko – 2l 
Ser górski z dziurami Pradziad – 1 sztuka 
Chleb pszenno-żytni na zakwasie z lnem słonecznikiem i dynią – 1 sztuka 
Stoisko nr 3 
Miód wielokwiatowy – 2 słoiki 
Stoisko nr 5 
Olej z pestek dyni 250 ml – 1 sztuka 
Musztarda miodowa 320g – 2 sztuki 
Stoisko nr 7 
Jajka – 20 sztuk 
Stoisko nr 10 
Pomidory malinowe – 10 sadzonek 
Sałata masłowa – 25 sadzonek 
Bratki – 10 sztuk 
 
 

 

 

 

 



STOISKO NR 1 

Sery Krowie i inne produkty Zielonego Wzgórza 
Bogusi Szpak 

  
Produkt Zielone Wzgórze Szpak Bogusia  il 

cena 
kg/szt 

orientacyjna 
cena za 
szt.ok 

    
1 Ser górski grouyer Annaberg ok. 250 g kg 88 22 
2 Ser górski z dziurami Pradziad 250 g,  kg 68 17 
3 Tylżycki 250 g Radynia kg 56 14 
4 Feta 150 g,-250 g  kg 50,00 12,5 
5 Żniwny  ok. 200 g kg 74,00 18,5 
6 Gouda  ok..250 g,  kg 60,00 15 
7 Gouda  ok..250 g, pieprz zielony kg 60,00 15 
8 Gouda  ok..250 g, czarnuszka kg 60,00 15 
9 Gouda ok..250 g, kozieradka  kg 60,00 15 

10 Gouda  z ziołami prowansalskimi ok..250 g,  kg 60,00 15 
11 Jogurt naturalny - grecki z jagodami 300 ml  szt 7,00 7,00 
12 Jogurt naturalny - grecki z malinami 300 ml  szt 7,00 7,00 
13 Jogurt naturalny - grecki z wiśnią 300 ml  szt 7,00 7,00 
14 Jogurt naturalny imbir miód cytryna 300 ml  szt 7,00 7,00 
15 Jogurt naturalny z truskawkami 300 ml  szt 7,00 7,00 
16 Jogurt naturalny 300 ml  szt 5,50 5,5 
17 Masło, 250 g 350g kg 59,00 20 
18 Mleko 1 l szt 4,00 4 
19 Maślanka 1 l  szt 5,00 5 

20 
Pasta Mohla - twarożek z oliwą i ziołami, 
dodatkami 200g  kg 54,00 11,6 

21 Ricotta z wanilią szt 0,00 0 
22 Ricotta z maracują i brzoskwinią 200 g szt 0,00 0 
23 Ricotta ok. 200g kg 50,00 12,5 
24 Ser Helluni ok. 250 g,  kg 50,00 12,5 

24 
Twarożek MARGOT   z przyprawą włoską - 
czerwoną ok. 150g kg 48,00 8 

26 
Twarożek  MARGOT  z przyprawą włoską 
zieloną ok.  150g kg 48,00 8 

27 
Twarożek  MARGOT  z czosnkiem 
niedźwiedzim ok.  150g kg 48,00 8 

28 Śmietana, 500ml,  szt 15,00 15 
29 Śmietana  330ml szt 10,00 10 
30 Twaróg pełnotłusty 320 g,  kg 28 9,5 
31 Twarożek śmietankowy  330 g kg 50,00 16,5 
32 Camembert  duży  szt 20,00 20 



33 Camembert   mały szt 10,00 10 
34 Makaron   nitka  300g  ręcznie robiony szt 9,00 9 
35 Makaron wstążka  300 g ręcznie robiony szt 9,00 9 
36 Makaron łazanka   300 g ręcznie robiony szt 9,00 9 

37 
Chleb pszenno-żytni na zakwasie z lnem 
słonecznikiem i dynią ok. 1 kg kg 14,00 14 

Proszę mieć na uwadze, że może się nie udać zrobić porcji 
dokładnie takiej jak w ofercie może to być +/- kilka dkg różnicy. 
Opłata wg wagi. Produkty będą pakowane tam gdzie można w 
opakowanie hermetyczne . Twaróg i masło dodatkowo pakowany w 
papier tłuszczoodporny. 

 

STOISKO NR 2 

Pierogi Magdy 

Pierogi ruskie  10szt. – 7zł 
Pierogi ze szpinakiem 10szt. – 8zł 
Pierogi z kaszą 10szt. – 8zł 
Pierogi z kapust ą 10szt. – 9zł 
Pierogi z mięsem 10szt. – 10zł 
 

PIEROGI   ORKISZOWE 
 

Pierogi ruskie 10szt. – 9zł 
Pierogi ze szpinakiem 10szt. – 10zł 
Pierogi z kaszą 10szt. – 10zł 
Pierogi z kapust ą 10szt. – 10zł 
Pierogi z mięsem 10szt. – 12zł 

 

STOISKO NR 3 

Miody z pasieki Łukasza Kuschnika 
 

Miód wielokwiatowy 0,9l (duży słoik) – 35zł  

 



STOISKO NR 4 

Wędzonka Wędliniarnia Patryk Obracaj 

zamówienie do poniedziałku (6.04) do godziny 12 
  Nazwa 

produktu 
Opis (z uwzględnieniem składu) Waga 

w kg 
Cena 

za 
podaną 
wagę 

1 Kiełbaski 
białe surowe 

Kiełbaski wieprzowe 100%, z naturalnymi 
przyprawami, sól kamienna. Kiełbaski w jelicie 
baranim. 
Gotowe do spożycia po sparzeniu (gotowaniu), 
pieczeniu lub na grilla. 
Porcja pakowana próżniowo. 

0.5 19,00 

2 Kiełbasa biała 
surowa gruba 

Kiełbasa wieprzowe 100%, z naturalnymi 
przyprawami, sól kamienna. Kiełbasa w jelicie 
wieprzowym. 
Gotowa do spożycia po sparzeniu (gotowaniu), 
pieczeniu lub na grilla. 
Porcja pakowana próżniowo. 

0.5 18,50 

3 Pasztet 
drobiowy 
bezglutenowy 

Pasztet pieczony z dodatkiem jabłek. 
Skład: mięso indyka 100%, naturalne przyprawy, 
sól kamienna, jabłka są ozdobą tego wykwintnego 
wyrobu. 

0.35 12,60 

4 Pasztet 
wieprzowy 
bezglutenowy 

Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy, sól 
kamienna. 

0.35 12,60 

5 Frankfurterki Kiełbaski wieprzowe, średnio-rozdrobnione, 
wędzone – surowe (wędzone na zimno) i 
podsuszane. Wyprodukowane w jelicie baranim 
cienkim. 
Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy 
naturalne, sól peklująca. Na 100 g produktu 
gotowego zużyto 118 g mięsa. 

0.35 15,75 

6 Frankfurterki Kiełbaski wieprzowe, średnio-rozdrobnione, 
wędzone – surowe (wędzone na zimno) i 
podsuszane. Wyprodukowane w jelicie baranim 
cienkim. 
Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy 
naturalne, sól peklująca. Na 100 g produktu 
gotowego zużyto 118 g mięsa. 

1 44,00 



7 Kiełbaski 
drobiowe z 
indyka 100% 

Delikatne w smaku kiełbaski, wędzone – parzone 
(gotowane) drobno-rozdrobnione. Gotowe do 
spożycia na zimno jak i na ciepło. 
Skład: mięso z indyka 100%. 
Naturalne przyprawy sól peklująca. 
Wyprodukowane w jelicie baranim. 

0.35 13,65 

8 Kiełbaski 
drobiowe z 
indyka 100% 

Delikatne w smaku kiełbaski, wędzone – parzone 
(gotowane) drobno-rozdrobnione. Gotowe do 
spożycia na zimno jak i na ciepło. 
Skład: mięso z indyka 100%. 
Naturalne przyprawy sól peklująca. 
Wyprodukowane w jelicie baranim. 

1 38,00 

9 Kabanos 
wieprzowy 

Kiełbasa wieprzowa 100%, wędzona – 
podsuszana z wyraźnie wyczuwalnym wędzeniem i 
smakiem przypraw m.in. kminkiem. 
Skład: mięso wieprzowe 100%, naturalne 
przyprawy, sól. 
100 g produktu gotowego wyprodukowano z 145 g 
mięsa. Kiełbasa w osłonce naturalnej. 

0.5 23,00 

10 Kiełbasa 
śląska 

Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy 
naturalne. 500 g to ok. 5 sztuk. 

0.5 18,50 

11 Kiełbasa 
czosnkowa 

Kiełbasa wieprzowa, naturalnie wędzona-pieczona, 
średnio-rozdrobniona z wyczuwalnym czosnkiem. 
Kiełbasa w osłonce naturalnej wieprzowej. Do 
spożycia na zimno lub na ciepło. 
Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy 
naturalne. 100 g produktu gotowego 
wyprodukowano ze 120 g mięsa. 

0.5 19,00 

12 Kiełbasa 
polska 

Kiełbasa wieprzowa, średnio-rozdrobniona, 
naturalnie wędzona, bogata w przyprawy z 
wyczuwalnym majerankiem. Kiełbasa w jelicie 
wieprzowym. 
Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy 
naturalne, sól peklująca. 
100 g produktu gotowego wyprodukowano z 120 g 
mięsa. Doskonała przekąska, dodatek do kanapek, 
do podgrzania lub na grilla. 

0.5 18,50 

13 Kiełbasa 
wiejska 

Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy 
naturalne, sól peklująca. 

0.5 18,50 



14 Szynka 
tradycyjna 
wędzona – 
parzona 

Szynka wieprzowa, marynowana tradycyjnie z 
dodatkiem naturalnych przypraw, wędzona, 
parzona (gotowana), delikatna i soczysta. 
100 g produktu gotowego wyprodukowano z 115 g 
mięsa. 
Skład: mięso wieprzowe 100%, naturalne 
przyprawy, sól peklująca. 

0.6 25,80 

15 Szynka 
wędzona-
surowa 

Szynka wędzona- surowa. 
Można jeść „na surowo” lub w całości ugotować. 
Jak gotować: 
Można sparzyć w wodzie o temp. ok 75*C. 
Przyjmuje się, że 1 kg mięsa gotuję się 1 godz. na 
malutkim ogniu. Wewnątrz powinna być 
temperatura 72*C. 

0.6 25,20 

16 Szynka w 
przyprawach 

Szynka marynowana w kolendrze, pieprzu, 
tymianku i gorczycy, a następnie wędzona z tymi 
przyprawami. 
100 g produktu gotowego wyprodukowano ze 120 
g mięsa. 

0.6 27,00 

17 Szynka z 
indyka 

Szynka z piersi indyka, wędzona, parzona. 0.4 18,00 

18 Boczek 
wędzony 
parzony 

Starannie wyselekcjonowany boczek wieprzowy 
marynowany tradycyjnie, wędzony z wyraźnym 
smakiem wędzenia oraz przypraw. 
Skład: mięso wieprzowe 100%, naturalne 
przyprawy, sól peklująca. 
100 g produktu gotowego wyprodukowano ze 130 
g mięsa. 

0.65 25,40 

19 Boczek 
wędzony 
surowy 

Starannie wyselekcjonowany boczek wieprzowy 
marynowany tradycyjnie, wędzony na zimno z 
wyraźnym smakiem wędzenia oraz przypraw. 
Skład: mięso wieprzowe 100%, naturalne 
przyprawy, sól peklująca. 100 g produktu 
gotowego wyprodukowano ze 130 g mięsa. 

0.65 24,70 

20 Kiełbasa 
wieprzowa 
chilli 

Skład: mięso wieprzowe 100%, przyprawy 
naturalne (chilli), sól peklująca. Delikatnie pikantna. 

0.5 9,00 

21 Pieczeń 
wieprzowa 
bezglutenowa 

Skład: mięso wieprzowe 100%, naturalne 
przyprawy, sól kamienna. 
Wyraźnie wyczuwalne przyprawy m.in. majeranek, 
pieprz, kolendra. Pieczeń jest idealnym dodatkiem 
do kanapek. 

0.3 10,80 

22 Salceson 
wieprzowy 

  0.4 12,80 



23 Kurczak w 
galarecie 

Skład: ugotowane mięso z kurczaka filet 100% 
(czasem występuje dodatek do 10% z udka). 
Przyprawy naturalne i środek żelujący. 

0.3 10,50 

24 Indyk w 
galarecie 

Skład: ugotowane mięso z indyka 100%, 
przyprawy. 
Przyprawy naturalne i środek żelujący. 

0.3 12,00 

25 Słonina 
wędzona 

Idealna na skwarki, smalec. 0.5 9,00 

 

 

STOISKO NR 5 

Oleje i inne produkty SOSTA 
 

 

Pojemność Cena 

Olej rzepakowy  100 ml 6,30 zł 
Olej rzepakowy            500 ml 14,40 zł 
Olej rzepakowy  1000 ml 22,50 zł 
Olej rzepakowy BIO        500 ml 22,40 zł 
Olej rzepakowy BIO      1000 ml 34,20 zł 
Olej lniany              100 ml 7,20 zł 
Olej lniany                  250 ml 13,50 zł 
Olej lniany                        500 ml 21,60 zł 
Olej lniany                        1000 ml 32,40 zł 
Olej lniany BIO  250 ml 16,20 zł 
Olej lniany BIO  500 ml 26,10 zł 
Olej z pestek dyni                    100 ml 27,00 zł 

Olej z pestek dyni  250 ml 46,80 zł 
Olej z pestek dyni   500 ml 85,50 zł 
Olej z pestek dyni   1000 ml 157,50 zł 
Olej z czarnuszki  100 ml 27,00 zł 
Olej z czarnuszki  250 ml 46,80 zł 
Olej z czarnuszki 500 ml 85,50 zł 
Olej z czarnuszki  1000 ml 157,50 zł 
Olej słonecznikowy 100 ml 7,65 zł 
Olej słonecznikowy 500 ml 16,20 zł 
Olej słonecznikowy 1000 ml 27,00 zł 
Olej konopny  100 ml 17,10 zł 



Olej konopny  250 ml 34,20 zł 
Olej konopny 500 ml 58,50 zł 
Olej konopny 1000 ml 108 zł 
Olej z ostropestu 100 ml 17,10 zł 
Olej z ostropestu  250 ml 28,80 zł 
Olej z ostropestu 500 ml 54,00zł 
Olej z ostropestu 1000 ml 103,50zł 
Olej z ostropestu BIO  250 ml 30,60 zł 
Olej z ostropestu BIO  500 ml 47,70 zł 
Olej z wiesiołka 100 ml 27,00 zł 
Olej z wiesiołka 250 ml 46,80 zł 
Olej z wiesiołka 500 ml 85,50 zł 
Olej kokosowy BIO  240 g 22,50 zł 
Olej kokosowy BIO5 600 g 35,10 zł 
Olej z orzecha włos 100 ml 26,10 zł 
Olej z orzecha włos 250 ml 48,60 zł 
Olej z lnianki 100ml 9,00 zł 
Olej z lnianki 250 ml 16,20 zł 
Olej z lnianki 500 ml 28,80 zł 
Olej gorczycowy BIO 500ml 35,10 zł 
Olej z rokitnika (nowość) 250 ml 58,50 zl 
Olej żywokostowy (nowość) 100ml 27,00 zł 
Olej z ogórecznika  100 ml 31,50 zł 
Musztarda  miodowa   320 g 13,50 zł 
Musztarda ziarnista 320 g 13,50 zł 
Musztarda z chilli 320 g 14,40 zł 
Musztarda z chrzanowa 320 g 15,30 zł 
Musztarda z zielonym pieprzem 320 g 15,30 zł 
Musztarda  miodowa   120g 8,50 zł 
Musztarda ziarnista 120g 8,50 zł 
Musztarda z chrzanowa 120g 9,00 zł 
Musztarda z zielonym pieprzem 120g 9,00 zł 
Ocet jabłkowy 6% BIO 500ml 15,30 zł 
Prawdziwe masło klarowane 
(nowość) 

320 ml 27,00 zł 

 
 

 



STOISKO NR 6 

Sery kozie i inne produkty z „Zagrody na 
pograniczu” Achima Marczińskiego 
  
Zakwas buraczany 0,9 – 12zł 
Ogórki kiszone 0,9 l – 12zł 
Papryka konserwowa 0,5l – 12zł 
Przecier pomidorowy 0,9 l – 12zł 
Syrop z mniszka słoik 500 g – 25zł 
Syrop z kwiatów czarnego bzu słoik 0,33 l – 15zł 
Syrop z kwiatów akacji 0,33 l – 15zł 
Syrop z pokrzywy 0,21 l – 10zł 
Mleko kozie 0,9 l – 8zł 
Feta kozia/kg – 80zł 
Himek czarnuszka/kg – 70zł 
Himek czosnek niedźwiedzi/kg – 70zł 
Himek kozieradka/kg – 70zł 
Himek suszony pomidor/bazylia/kg – 70zł 
Jogurt kozi 0,33 l – 7zł 
Kulki koziego sera w czosnku 200-220 g – 13zł/op. 
Pasztet wieprzowo-koźlęcy w słoiku 0,33 l – 13zł 
Ricotta kozia /kg – 70zł 
Ricotta smakowa – pomidor suszony, papryka /kg – 75zł 
Ricotta ziołowa/kg – 75zł 
Ser kozi Himek /kg – 70zł 
Ser kozi dojrzały/kg – 90zł 
Twaróg kozi /kg – 70zł 
Wegeta 0,33 l – 13zł 
Chutney 0,21 l – 10zł 
Tuszka koźlęca mrożona/kg – 50zł 
Sok z czarnego bzu 0,33 l – 15zł 
Colostrum kozie mrożone – 90zł 
Nawilżający krem fiołkowy z sadła koźlęcego 40 ml – 40zł 
Bigos z mięsem koźlęcym 0,7 l – 20zł 
Chili con carne z mięsem koźlęcym 0,5 l – 18zł 
Gulasz koźlęcy 0,5 l – 25zł 
Fasolka po bretońsku z mięsem koźlęcym 0,5 l – 18zł 
Oferta specjalna: 
Wędzony udziec i comber koźlęcy na Wielkanoc/kg – 65zł – zamówienie 
do poniedziałku (6.04) do godziny 12 
Mydło z siarą kozią 100g – 20zł 



STOISKO NR 7 

Ekogospodarstwo Joli Wyglendy 
 
Jajka – 70 gr/sztuka 
Ziemniaki – 2,5zł/kg 
Szczypiorek – 2zł/sztuka 
Natka – 2zł/sztuka 
Cebulka zielona – 2zł/sztuka 
Rzodkiewka – 2zł/sztuka 
 

STOISKO NR 8 

Masełko ziołowe i zakwas Anny Glorii 
 

1. Masełko ziołowe (do pieczywa, kaszy, ziemniaków) 

Skład: masło (pszczyńskie), czosnek (polski), zioła z ogrodu 
biodynamicznego(szałwia, tymianek, estragon), marchew, olej lniany, 
kurkuma, kozieradka, sól kłodawska.  

Pojemnik:170g, cena:12 zł 

 

2. Naturalny zakwas buraczany (do barszczu wielkanocnego, do picia, 
odkwasza organizm) 

Skład: buraki, czosnek, sól, 

butelka 330 g, cena: 5 zł 

 

 

 

 

 



STOISKO NR 9 

Soki i inne produkty „Smaków Sadu i Ogrodu” 
Krzysztofa Wojdata 
 

Nazwa produktu 
Opis walorów (z uwzględnieniem 

składu) 
Cena za podaną 
wagę/pojemność 

Waga/pojemność 
opakowania (np. 
0,5 kg / 0,5 litra) 

Dżem wiśniowy w składzie: wiśnie (bez pestek ale 
może się przytrafić bo to ręczna 
robota), niskosłodzony 10 % cukru, 
pektyna 

9zł 315 ml 
Sok czarny bez 

czarny bez, zawiera 10 % cukru 8zł 315 ml 
Sok czarny bez 

czarny bez, zawiera 10 % cukru 16zł 700 ml 
Sok czarna porzeczka 

czarna porzeczka tłoczona na 
zimno, zawiera 15 % cukru 5zł 315 ml 

Sok czarna porzeczka 
czarna porzeczka tłoczona na 
zimno, zawiera 15 % cukru 10zł 1 litr 

Sok czerwona porzeczka czerwona porzeczka tłoczona na 
zimno, zawiera 15 % cukru 5zł 315 ml 

Sok czerwona porzeczka czerwona porzeczka tłoczona na 
zimno, zawiera 15 % cukru 10zł 700 ml 

Sok aronia – malina mix sokow po 50%, zawiera 10 % 
cukru 8zł 315 ml 

Sok aronia – malina 
mix sokow po 50%, zawiera 10 % 
cukru 16zł 700 ml 

Sok malinowy malina tłoczona na zimno, zawiera 
10 % cukru 10zł 315 ml 

Sok malinowy malina tłoczona na zimno, zawiera 
10 % cukru 20zł 700 ml 

Sok wiśniowy wiśnia tłoczona na zimno, zawiera 3 
% miodu 8zł 315 ml 

Sok mix 4 soków 
mix sokow w równych proporcjach 
(aronia, malina, czarny bez, czarna 
porzeczka) zawiera 10 % cukru 8zł 315 ml 

Sok mix 4 soków mix sokow w równych proporcjach 
(aronia, malina, czarny bez, czarna 
porzeczka) zawiera 10 % cukru 16zł 700 ml 

Sok aroniowy 

aronia , bez dodatku cukru 6zł 315 ml 
Sok aroniowy 

aronia , bez dodatku cukru 12zł 700 ml 
Sok pomidorowy pomidor, świeża bazylia, pieprz,sól 

6zł 315 ml 



Sok pomidorowy pomidor, świeża bazylia, pieprz,sól 

12zł 700 ml 

Sok burak czerwony                           
z czarną porzeczką 

burak czerwony 80%, czarna 
porzeczka 20%, bez dodatku cukru 5zł 315 ml 

Sok burak czerwony                      
z czarną porzeczką 

burak czerwony 80%, czarna 
porzeczka 20%, bez dodatku cukru 10zł 700 ml 

        

SOKI JABŁKOWE                           
bez dodatku cukru       
        
jabłko: butelka 1 litr 

  9zł 1 litr 
jabłko: worek 5 litrów 

  26zł 5 litrów 
jabłko-gruszka: butelka 1 litr  

  9zł 1 litr 
jabłko-gruszka: worek 5 litrów  

  27zł 5 litrów 
jabłko-malina: butelka 1 litr  

  9zł 1 litr 
jabłko-malina: worek 5 litrów 

  28zł 5 litrów 
jabłko-pomarańcza: butelka                         
1 litr 

  9zł 1 litr 
jabłko-pomarańcz: worek                                                     
5 litrów 

  28zł 5 litrów 
jabłko-burak czerwony: 
butelka 1 litr 

  9zł 1 litr 
jabłko-burak czerwony: worek 
5 litrów 

  27zł 5 litrów 
jabłko-śliwka węgierka: 
butelka 1 litr 

  9zł 1 litr 
jabłko-śliwka węgierka: worek 
5 litrów 

  27zł 5 litrów 
Karton do soku 5 litrów 

  3zł 1 sztuka 

        
MIODY 

      
  

      
Lipowy - słoik 

  33zł 1 kg 



Leśny - słoik  

  33zł 1 kg 
Akacjowy - słoik  

  31zł 1 kg 
Malinowy - słoik  

  31zł 1kg 
Gryczany - słoik  

  35zł 1,2 kg 
Wielokwiatowy - słoik  

  29zł 1,2 kg 

 

 

STOISKO NR 10 

Sadzonki 
 
Oferta Rozsady: 
 
Sałata masłowa 
Sałata lodowa 
Kalarepa biała i czerwona 
Kapusta wczesna, średnia, późna, czerwona 
Kalafior 
Por,  
Seler korzenny 
Wszystkie rozsady z holenderskich nasion, cena 40gr/szt 
 
Pomidory: malinowy, bawole serce, koktajlowy, Tornado (owoce jak w 
krakowskim, ale bardziej odporny na choroby oraz spadki temperatur ) 
Cena 2,5zł/szt. 
 
Bratki, różne kolory (żółty z okiem, żółty, pomarańczowy, fiolet, bordo, 
biały), cena 1,5zł/szt 


