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EKO 80% owoców Borówka
Składniki: ekologiczna borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea), 
ekologiczny cukier trzcinowy, substancja zagęszczająca - pektyny, 
ekologiczny sok z cytryny.

EKO 80% owoców Żurawina
Składniki: ekologiczna żurawina (Oxycoccus quadripetalus), 
ekologiczny cukier trzcinowy, substancja zagęszczająca - pektyny, 
ekologiczny sok z cytryny.

EKO Powidła śliwkowe
Składniki: ekologiczne śliwki, ekologiczny cukier trzcinowy.

EKO 80% Pychotka truskawkowa
Składniki: ekologiczna truskawka, ekologiczny cukier trzcinowy, 
substancja zagęszczająca - pektyny, ekologiczny sok z cytryny.

EKO 80% Pychotka wiśniowa
Składniki: ekologiczna wiśnia, ekologiczny cukier trzcinowy, 
substancja zagęszczająca - pektyny, ekologiczny sok z cytryny.

EKO 80% Pychotka malinowa
Składniki: ekologiczna malina, ekologiczny cukier trzcinowy, 
substancja zagęszczająca - pektyny, ekologiczny sok z cytryny.

EKO 80% Pychotka jagodowa
Składniki: ekologiczna jagoda czarna, ekologiczny cukier trzcino-
wy, substancja zagęszczająca - pektyny, ekologiczny sok z cytryny.

EKO 80% owoców Pychotka aroniowa
Składniki: ekologiczna aronia, ekologiczny cukier trzcinowy, 
substancja zagęszczająca - pektyny, ekologiczny sok z cytryny.

EKO Mus z bzu
Składniki: ekologiczny owoc czarnego bzu (Sambucus nigra), 
ekologiczny cukier trzcinowy.

EKO 100% owoców Brzoskwinia + Siemię lniane
Składniki: ekologiczna brzoskwinia, ekologiczny sok jabłkowy,  
ekologiczne nasiona siemienia lnianego , substancja 
zagęszczająca - pektyny, ekologiczny sok z cytryny.

EKO 100% owoców Truskawka + CHIA
Składniki: ekologiczna truskawka, ekologiczny sok jabłkowy, 
ekologiczne nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica), 
substancja zagęszczająca - pektyny, ekologiczny sok z cytryny.

EKO 100% owoców czarna porzeczka + CHIA
Składniki: ekologiczna czarna porzeczka, ekologiczny sok jabłkowy, 
ekologiczne nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica), 
substancja zagęszczająca - pektyny, ekologiczny sok z cytryny.

EKO Słodka przekąska Jagoda z sokiem jabłkowym
Składniki: ekologiczna jagoda czarna (Vaccinium myrtillus), 
ekologiczny zagęszczony sok jabłkowy, woda, substancja 
zagęszczająca - pektyny.

EKO Słodka przekąska Truskawka z sokiem jabłkowym
Składniki: ekologiczna truskawka, ekologiczny zagęszczony sok 
jabłkowy, woda, substancja zagęszczająca - pektyny.

EKO Słodka przekąska Aronia z sokiem jabłkowym
Składniki: ekologiczna aronia (Aronia melanocarpa), ekologiczny 
zagęszczony sok jabłkowy, woda, substancja zagęszczająca - 
pektyny.

EKO Jagody w syropie
Składniki: ekologiczna jagoda czarna, ekologiczny cukier 
trzcinowy, woda, ekologiczny sok z cytryny.

EKO Podgrzybek marynowany
Składniki: ekologiczne podgrzybki (Xerocomus badius), woda, 
ekologiczny ocet, ekologiczny cukier trzcinowy, ekologiczna 
cebula, sól, ekologiczna marchew, ekologiczne przyprawy 
(w tym gorczyca), regulator kwasowości - kwas askorbinowy.

EKO Borowik marynowany
Składniki: ekologiczny borowik szlachetny (Boletus edulis), woda, 
ekologiczny ocet, ekologiczny cukier trzcinowy, ekologiczna 
cebula, sól, ekologiczna  marchew, ekologiczne przyprawy 
(w tym gorczyca), regulator kwasowości - kwas askorbinowy.

EKO Kurka marynowana
Składniki: ekologiczne kurki (Cantharellus cibarius), woda, 
ekologiczny ocet, ekologiczny cukier trzcinowy, ekologiczna 
cebula, sól, ekologiczna marchew, ekologiczne przyprawy 
(w tym gorczyca), regulator kwasowości - kwas askorbinowy.

ORGANIC 80% Lingonberry sauce
Ingredients: organic lingonberry, organic cane sugar, apple 
pectin, organic lemon juice.

ORGANIC 80% Cranberry sauce
Ingredients: organic cranberry, organic sugar, apple pectin, 
organic lemon juice.

ORGANIC Plum Jam
Ingredients: organic plums, organic cane sugar.

ORGANIC 80% fruit Strawberry jam
Ingredients: organic strawberries, organic cane sugar, apple 
pectin, organic lemon juice.

ORGANIC 80% fruit Sour cherry jam
Ingredients: organic cherries, organic cane sugar, apple pectin, 
organic lemon juice.

ORGANIC 80% fruit Raspberry jam
Ingredients: organic raspberries, organic cane sugar, water, 
apple pectin, organic lemon juice.

ORGANIC 80% fruit Blueberry jam
Ingredients: organic blueberries, organic cane sugar, apple 
pectin, organic lemon juice.

ORGANIC 80% fruit Chokeberry jam
Ingredients: organic chokeberries, organic cane sugar, apple 
pectin, organic lemon juice.

Organic Elderberry mousse
Ingredients: organic elder (Sambucus nigra), organic cane sugar.

ORGANIC 100% Peach jam with LINSEED
Ingredients: organic peach, organic apple juice, organic linnen 
seeds, apple pectin, organic lemon juice.

ORGANIC 100% Strawberry Jam with CHIA
Ingredients: organic stawberries, organic concentrated apple 
juice, (contains naturally occurring sugars), organic chia seeds  
(Salvia hispanica), apple pectin, organic lemon juice.

ORGANIC 100% Black curant Jam + CHIA
Ingredients: organic black currant, organic concentrated apple 
juice, (contains naturally occurring sugars), organic chia seeds 
(Salvia hispanica), apple pectin, organic lemon juice.

ORGANIC Blueberry jam with apple juice
Ingredients: organic blueberries, organic apple juice, water, 
apple pectin.

ORGANIC Strawberry jam with apple juice
Ingredients: organic strawberries, organic apple juice, water, 
apple pectin.

ORGANIC Chokeberry jam with apple juice
Ingredients: organic chokeberries, organic apple juice, water, 
apple pectin.

ORGANIC Blueberries in syrup
Ingredients: organic blueberries, organic cane sugar, water, 
organic lemon juice.

ORGANIC Pickled Bay Bolete mushrooms
Ingredients: organic bay bolete (Xerocomus badius), water, 
organic vinegar, organic cane sugar, organic onion, salt, organic 
carrot, organic spices (include mustard), ascorbic acid - acidity 
regulator.

ORGANIC Pickled Cepes mushrooms
Ingredients: organic cepes (Boletus edulis), water, organic 
vinegar, organic cane sugar, organic onion, salt, organic carrot, 
organic spices (include mustard), ascorbic acid - acidity regulator.

ORGANIC Pickled Chanterelles mushroomms
Ingredients: organic chanterelles (Cantharellus cibarius), water, 
organic vinegar, organic cane sugar,organic onion, salt, organic 
carrot, organic spices (include mustard), ascorbic acid - acidity 
regulator.



EKO Maślak marynowany
Składniki: ekologiczne maślaki (Suillus luteus ew. Suillus variegatus), 
woda, ekologiczny ocet, ekologiczny cukier trzcinowy, ekologiczna 
cebula, ekologiczna marchew, sól, ekologiczne przyprawy 
(w tym gorczyca), regulator kwasowości - kwas askorbinowy.

EKO Opieńka marynowana
Składniki: ekologiczne opieńki (Armillariella mellea), woda, 
ekologiczny ocet, ekologiczny cukier trzcinowy, ekologiczna 
cebula, ekologiczna marchew, sól, ekologiczne przyprawy 
(w tym gorczyca), regulator kwasowości - kwas askorbinowy.

EKO Ogórek kiszony
Składniki: ekologiczne ogórki, woda, sól, ekologiczny czosnek, 
ekologiczny koper, ekologiczny chrzan.

EKO Ogórek konserwowy KARTUSKI
Składniki: ekologiczne ogórki, woda, ekologiczny ocet, 
ekologiczna cebula, ekologiczny cukier trzcinowy, sól, ekologiczna 
papryka, ekologiczna marchew, ekologiczny chrzan, ekologiczny 
koper, ekologiczny czosnek, ekologiczne przyprawy (w tym 
gorczyca).

EKO Pomidor marynowany
Składniki: ekologiczny pomidor, woda, ekologiczna cebula, 
ekologiczny cukier trzcinowy, ekologiczna marchew, sól, 
ekologiczny koper, ekologiczny czosnek, ekologiczne przyprawy.

EKO Kapusta kiszona
Składniki: ekologiczna kapusta, woda, sól.

EKO Kapusta kiszona z marchewką
Składniki: ekologiczna kapusta, woda, ekologiczna marchew, sól.

EKO Kapusta kiszona z grzybami leśnymi
Składniki: ekologiczna kapusta, ekologiczne grzyby leśne, 
(podgrzybek brunatny), woda, sól, regulator kwasowości - 
kwas askorbinowy.

EKO Buraczki konserwowe kulki
Składniki: ekologiczny burak ćwikłowy, woda, ekologiczny cukier 
trzcinowy ekologiczny ocet, sól, regulator kwasowości - 
kwas askorbionowy (Wit C).

EKO Ćwikła z chrzanem
Składniki: ekologiczny burak ćwikłowy, ekologiczny chrzan, 
ekologiczny ocet winny, sól.

EKO Chrzan tarty (Produkt chłodzony)
Składniki: ekologiczny korzeń chrzanu, woda, sól, kwas mlekowy, 
ekologiczny olej rzepakowy, kwas askorbinowy - regulator 
kwasowości.

EKO Sos pomidorowy
Składniki: ekologiczny pomidor, sól, ekologiczny czosnek mielony, 
ekologiczne przyprawy.

Sos warzywny
Składniki: ekologiczne pomidory, sól, ekologiczna cebula, 
ekologiczna marchew, ekologiczne przyprawy.

Sos jarmuż – jalapeño
Składniki: ekologiczny jarmuż, sól, ekologiczne jalapeño, 
ekologiczne przyprawy

EKO Kimchi niepasteryzowane RAW
Składniki: ekologiczna kapusta pekińska, ekologiczna papryka 
ostra, ekologiczna biała rzodkiew, ekologiczny czosnek, ekolo-
giczny szczypior, ekologiczny cukier trzcinowy, ekologiczny sos 
sojowy, ekologiczna mąka ryżowa, ekologiczny imbir, sól morska.

EKO Kapusta kiszona RAW
Składniki: ekologiczna kapusta, woda, sól.

EKO Kapusta kiszona z sokiem jakbłkowym i koprem
Składniki: kapusta kiszona, ocet, sok jabłkowy, chrzan, czosnek, 
koper.

EKO Barszcz biały zakwas
Składniki: woda, ekologiczna mąka pszenna, sól, ekologiczny 
czosnek, ekologiczny pieprz.

EKO Żurek domowy zakwas
Składniki: woda, ekologiczna mąka żytnia, sól, ekologiczny czosnek, 
ekologiczny pieprz.

EKO Kimchi Hot tradycyjna koreańska kiszonka
Składniki: ekologiczna kapusta pekińska, ekologiczna papryka 
ostra, ekologiczna biała rzodkiew, ekologiczny czosnek, 
ekologiczny szczypior, ekologiczny cukier trzcinowy, ekologiczny sos 
sojowy, ekologiczna mąka ryżowa, ekologiczny imbir, sól morska.

ORGANIC Pickled Slippery Jack mushrooms
Ingredients: organic slippery jack (Suillus luteus ew. suillus 
variegatus), water, organic vinegar, organic cane sugar, organic 
onion, salt, organic carrot, organic spices (include mustard), 
ascorbic acid - acidity regulator.

ORGANIC Pickled Honey mushrooms
Ingredients: organic honeymushrooms (Armillariella mellea), 
water, organic vinegar, organic cane sugar, organic onion, 
organic carrot, salt, organic spices (include mustard), ascorbic 
acid - acidity regulator.

ORGANIC Cucumbers in brine
Ingredients: organic cucumbers, water, salt, organic dill, 
organic garlic, organic horseradish.

ORGANIC Cucumbers in vinegar
Ingredients: organic cucumbers, water, organic vinegar, 
organic onion, organic cane su gar, salt, organic red pepper, 
organic carrot, organic horseradish, organic dill, organic garlic, 
organic spice.

ORGANIC Pickled tomatoes
Ingredients: organic tomatoes, water, organic onion, organic 
cane sugar, organic carrot, salt, orgainic dill, organic garlic, 
organic spices.

ORGANIC Sauerkraut
Ingredients: organic sauerkraut, water, salt.

ORGANIC Sauerkraut with carrot
Ingredients: organic sauerkraut, water, organic carrot, salt.

ORGANIC Sauerkraut with forest mushrooms
Ingredients: organic sauerkraut, organic forest mushrooms 
(Bay bolete), water, salt, ascorbic acid - acidity regulator.

ORGANIC Baby beets beetroot
Ingredients: organic beetroots, water, organic cane sugar, 
organic vinegar, salt, ascorbic acid - acidity regulator.

ORGANIC Beetroots with horseradish
Ingredients: organic beetroot, organic horseradish, organic 
vinegar, salt.

ORGANIC Horseradish grated
Ingredients: organic horseradish, water, salt, lactic acid, organic 
rapeseed oil, ascorbic acid.

ORGANIC Tomato sauce
Ingredients: organic tomatoes, salt, organic garlic, organic spices.

Vegetable sauce
Ingredients: organic tomatoes, salt, organic onion, organic carrot, 
organic spices

Kale - jalapeño sauce
Ingredients: organic collard, salt, organic jalapeño, organic spices.

ORGANIC Kimchi RAW
Ingredients: organic chinese cabbage, organic hot pepper, 
organic radish, organic garlic, organic chive, organic cane sugar, 
organic soy sauce, organic rice our, organic ginger, sea salt.

ORGANIC Sauerkraut
Ingredients: organic sauerkraut, water, salt.

ORGANIC Sauerkraut with apple juice and dill
Ingredients: sauerkraut, vinegar, apple juice, horseradish, 
garlic, dill.

ORGANIC White borscht
Ingredients: water, organic wheat our, salt, organic garlic, 
organic pepper.

ORGANIC Sour syrup
Ingredients: water, organic rye our, salt, organic garlic, organic 
pepper.

ORGANIC Kimchi RAW
Ingredients: organic chinese cabbage, organic hot pepper, 
organic radish, organic garlic, organic chive, organic cane sugar, 
organic soy sauce, organic rice our, organic ginger, sea salt.
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