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bez dodatku cukru

bez dodatku cukru

bez dodatku cukru

* opakowania zbiorcze: 6 szt. (zgrzewki)

Syrop z aronii  ekologiczny, pasteryzowany.

Syrop sporządzony z ekologicznego soku z aronii, nie zagęszczonego z dodatkiem cukru trzcinowego. 

opakowanie: 330 ml*                                     termin przydatności do spożycia: 18 miesięcy

produkt ekologiczny                                                          skład: naturalny sok z aronii eko, cukier trzcinowy

Syrop z czerwonej porzeczki  bez dodatku cukru, pasteryzowany.

Syrop sporządzony z naturalnego soku porzeczkowego, nie zagęszczonego z dodatkiem fruktozy. 

opakowanie: 330 ml*                                                                 termin przydatności do spożycia: 18 miesięcy

produkt naturalny                                                          skład: naturalny sok z czerwonej porzeczki, fruktoza

Syrop z czarnej porzeczki  bez dodatku cukru, pasteryzowany.

Syrop sporządzony z naturalnego soku porzeczkowego, nie zagęszczonego z dodatkiem fruktozy. 

opakowanie: 330 ml*                                                                 termin przydatności do spożycia: 18 miesięcy

produkt naturalny                                                                 skład: naturalny sok z czarnej porzeczki, fruktoza

Syrop z żurawiny  naturalny, pasteryzowany. 

Syrop sporządzony z naturalnego soku żurawinowego, nie zagęszczonego. 

opakowanie: 330 ml*                                                                 termin przydatności do spożycia: 18 miesięcy

produkt naturalny                                                         skład: naturalny sok żurawinowy (78%), cukier (22%)

Syrop truskawkowy  bez dodatku cukru, pasteryzowany.

Syrop sporządzony z naturalnego soku truskawkowego, nie zagęszczonego z dodatkiem fruktozy. 

opakowanie: 330 ml*                                                                 termin przydatności do spożycia: 18 miesięcy

produkt naturalny                                                                            skład: naturalny sok truskawkowy, fruktoza

cukier trzcinowy



bez dodatku cukru

bez dodatku cukru

bez dodatku cukru

bez dodatku cukru

* opakowania zbiorcze: 6 szt. (zgrzewki)

Dżem morelowy  bez dodatku cukru, pasteryzowany.

Dżem sporządzony ze 150 g moreli na 100 g produktu gotowego.  

opakowanie: 210 g*                                                                 termin przydatności do spożycia: 18 miesięcy

produkt naturalny                                                                            skład: morele, fruktoza

Dżem truskawkowy  bez dodatku cukru, pasteryzowany.

Dżem sporządzony ze 154 g truskawek na 100 g produktu gotowego. 

opakowanie: 210 g*                                                                 termin przydatności do spożycia: 18 miesięcy

produkt naturalny                                                         skład: truskawki, fruktoza

Dżem z czerwonej porzeczki  bez dodatku cukru, pasteryzowany.

Dżem sporządzony ze 140 g porzeczek na 100 g produktu gotowego. 

opakowanie: 230 g*                                                                   termin przydatności do spożycia: 18 miesięcy

produkt naturalny                                                                                          skład: czerwone porzeczki, fruktoza

Jagody w syropie  bez dodatku cukru, pasteryzowane.

Jagody w całości w lekkim syropie z dodatkiem fruktozy. 

opakowanie: 190 g*                                    termin przydatności do spożycia: 18 miesięcy

produkt naturalny                        skład: jagody (66%), woda źródlana (21 %), fruktoza (13%)

Maliny w syropie  bez dodatku cukru, pasteryzowane.

Maliny w całości w lekkim syropie z dodatkiem fruktozy. 

opakowanie: 190 g*                                     termin przydatności do spożycia: 18 miesięcy

produkt naturalny                        skład: maliny (75%), woda źródlana (12 %), fruktoza (13%)

bez dodatku cukru



bez dodatku cukru

* opakowania zbiorcze: 6 szt. (zgrzewki)

Sok pomidorowy  przecierowy, pasteryzowany.

Sok sporządzony z dojrzałych polskich, gruntowych pomidorów doprawiony odrobiną soli i pieprzu. 

opakowanie: 750 ml*                                                                   termin przydatności do spożycia: 18 miesięcy

produkt naturalny                                                 skład: pomidory, sól, pieprz

Złoty medal na targach "Regionalia" 2012

Nektar wiśniowy  bez dodatku cukru, pasteryzowany.

Nektar sporządzony z soku wiśniowego i wody źródlanej z dodatkiem fruktozy. 

opakowanie: 250 ml*                                                                   termin przydatności do spożycia: 18 miesięcy

produkt naturalny                                skład: sok wiśniowy, niezagęszczony, woda źródlana, fruktoza

Sok pomidorowy  przecierowy, pasteryzowany.

Sok sporządzony z dojrzałych polskich, gruntowych pomidorów doprawiony odrobiną soli i pieprzu. 

opakowanie: 330 ml*                                                                   termin przydatności do spożycia: 18 miesięcy

produkt naturalny                                                 skład: pomidory, sól, pieprz

Złoty medal na targach "Regionalia" 2012

Nektar z czarnej porzeczki  bez dodatku cukru, pasteryzowany.

Nektar sporządzony z soku porzeczkowego i wody źródlanej z dodatkiem fruktozy. 

opakowanie: 250 ml*                                                                   termin przydatności do spożycia: 18 miesięcy

produkt naturalny                     skład: sok z czarnej porzeczki, niezagęszczony, woda źródlana, fruktoza

Nektar z czerwonej porzeczki  bez dodatku cukru, pasteryzowany.

Nektar sporządzony z soku porzeczkowego i wody źródlanej z dodatkiem fruktozy. 

opakowanie: 250 ml*                                                                   termin przydatności do spożycia: 18 miesięcy

produkt naturalny               skład: sok z czerwonej porzeczki, niezagęszczony, woda źródlana, fruktoza

bez dodatku cukru

bez dodatku cukru



* opakowania zbiorcze: 6 szt. (zgrzewki)

Mus jabłkowy  bez dodatku cukru, pasteryzowany.

Mus sporządzony ze 187 g jabłek na 100 g produktu gotowego.  

opakowanie: 500 g*                                                                   termin przydatności do spożycia: 18 miesięcy

produkt naturalny                                                                          skład: jabłka

Powidła z węgierek  bez dodatku cukru, pasteryzowane.

Tradycyjnie wysmażane powidła, sporządzone z 250 g śliwek węgierek na 100 g produktu gotowego.  

opakowanie: 320 g*                                                                   termin przydatności do spożycia: 18 miesięcy

produkt naturalny                                                                                                                      skład: śliwki węgierki

Mus jabłkowy  bez dodatku cukru, pasteryzowany.

Mus sporządzony ze 187 g jabłek na 100 g produktu gotowego.   

opakowanie: 300 g*                                                                   termin przydatności do spożycia: 18 miesięcy

produkt naturalny                                                                          skład: jabłka

Powidła z węgierek  bez dodatku cukru, pasteryzowane.

Tradycyjnie wysmażane powidła, sporządzone z 250 g śliwek węgierek na 100 g produktu gotowego.   

opakowanie: 210 g*                                                                   termin przydatności do spożycia: 18 miesięcy

produkt naturalny                                                                                                                      skład: śliwki węgierki

Kompot z mirabelek  dziko rosnących, pasteryzowany.

Kompot sporządzony z dziko rosnących mirabelek i wody źródlanej. 

opakowanie: 530 g*                                                                   termin przydatności do spożycia: 18 miesięcy

produkt naturalny                                skład: mirabelki (62%), woda źródlana (21%), cukier (17%)

bez dodatku cukru 100%
owoców

bez dodatku cukru 100%
owoców

bez dodatku cukru 100%
owoców

bez dodatku cukru 100%
owoców



* opakowania zbiorcze: 6 szt. (zgrzewki)

Kon�tura żurawinowa  naturalna, pasteryzowana.

Kon�tura sporządzona z 70 g owoców żurawiny na 100 g produktu gotowego.  

opakowanie: 200 g*                                                                   termin przydatności do spożycia: 18 miesięcy

produkt naturalny                                                                             skład: owoce żurawiny (70%), cukier (30%)

Żurek  bez konserwantów, pasteryzowany.

Danie gotowe, do podgrzania.  

opakowanie: 630 g*                                                                   termin przydatności do spożycia: 6 miesięcy

skład: wywar wieprzowo-warzywny, naturalny zakwas żytni, kiełbasa biała naturalna, boczek wędzony, 
śmietana, czosnek, przyprawy

Barszcz czerwony czysty  bez konserwantów, pasteryzowany.

Danie gotowe, do podgrzania.   

opakowanie: 750 ml*                                                                   termin przydatności do spożycia: 18 miesięcy

skład: wywar wieprzowo-warzywny, buraki, przyprawy, cukier, kwasek cytrynowy

bez konserwantów

bez konserwantów danie
gotowe

danie
gotowe



GRYSZCZENIOWKA
Przetwórnia Owocowo-Warzywna

Monika Kurzawa-Gryszczenia
Bogdanowo 79 I 64-600 Oborniki Wlkp

NIP 787-177-09-05
 przetwornia@gryszczeniowka.pl

tel. + 48 69 11 77 333

www.gryszczniowka.pl
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