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OFERTA HANDLOWA 

  

Pragniemy zaproponowad Paostwu niepowtarzalne produkty wytwarzane ze świeżych 

owoców borówki amerykaoskiej (VacciniumCorymbosum L.). 

 

Owoce borówki amerykaoskiej są bogatym źródłem witamin oraz makro-  

i mikroelementów. Zawierają witaminy A, B, C, E oraz cynk, potas, selen, miedź oraz bardzo 

wysoką ilośd antyoksydantów - naturalnych substancji chroniących przed nowotworami. 

 

Nasze konfitury i soki powstają w manufakturze bezpośrednio w Gospodarstwie 

Ogrodniczym Borówki Amerykaoskiej, założonym w 1989 roku we wsi Grzędy  

(woj. Mazowieckie). Plantacja posiada m.in. certyfikat Global G.A.P - dzięki czemu mamy 

pewnośd, że owoce z których wytwarzamy nasze przetwory są najwyższej jakości.  

Każdy z naszych produktów powstaje na podstawie domowej receptury.  

Nie dodajemy konserwantów, ani dodatków: gumy guar, kwasu cytrynowego czy syropu 

glukozowo-fruktozowego. Każdy z produktów jest bezglutenowy, odpowiedni dla wegan  

i wegetarian. 

 

W 2016 roku zostaliśmy włączeni do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Natomiast  

w 2017 sok z borówki amerykaoskiej zdobył złoty Medal Międzynarodowych Targów 

Poznaoskich Smaki Regionów. W tym roku zostaliśmy finalistami województwa 

mazowieckiego inicjatywy pozytywistycznej Polski Producent Żywności za konifiturę z 

kwiatem bzu czarnego. We wrześniu odebrałam także odznakę honorową od Ministra 

Rolnictwa „Zasłużony dla Rolnictwa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfitury dostarczane są w zgrzewkach po 6 sztuk lub w kartonach po 9 sztuk, mix lub jeden 
smak.  
Soki dostarczane są w zgrzewkach po 6 sztuk. 
 
Minimalne zamówienie hurtowe:  - 270 sztuk do jednego punktu dostawy. 
 
Firma jest czynnym płatnikiem VAT.  Warunki płatności oraz dostawy ustalane są 
indywidualnie. Istnieje możliwośd opracowania etykiety w innym języku. 
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CENNIK HURTOWY: 

 Borówka amerykaoska konfitura 220g (ekstra niskosłodzona) 

CENA: 4,62 zł/szt netto + 8% VAT 

 

 Borówka amerykaoska konfitura bez dodatku cukru 220g (ekstra) 

CENA: 4,62 zł/szt netto + 8% VAT 

 

 Borówka amerykaoska konfitura z lawendą 220g (ekstra niskosłodzona) 

CENA: 4,62 zł/szt netto + 8% VAT 

 

 Borówka amerykaoska konfitura z wanilią 220g (ekstra niskosłodzona) 

CENA: 4,62 zł/szt netto + 8% VAT 

 

 Borówka amerykaoska konfitura z cynamonem 220g (ekstra niskosłodzona) 

CENA: 4,62 zł/szt netto + 8% VAT 

 

 Borówka amerykaoska konfitura z płatkami róży 220g (ekstra niskosłodzona) 

CENA: 4,62 zł/szt netto + 8% VAT 

 

 Borówka amerykaoska konfitura z kwiatem lipy 220g (ekstra niskosłodzona) 

CENA: 4,62 zł/szt netto + 8% VAT 

 

 Borówka amerykaoska konfitura z kwiatem czarnego bzu 220g (ekstra niskosłodzona) 

CENA: 4,62 zł/szt netto + 8% VAT 

 

 Borówka amerykaoska sok (300ml butelka szklana) 

CENA: 4,89 zł/szt netto + 5% VAT 

 

 Borówka amerykaoska sok (750ml butelka szklana) 

CENA: 9,50 zł/szt. netto + 5% VAT 
 

Nasze przetwory są ideale do ciast, deserów, naleśników, a także do mięs i serów! 

 
 
 

Zapraszam do kontaktu! 
Agnieszka Jarosioska 

Właściciel 
Tel. 501350234 

www.przetworyzborowki.pl 


