
Tradycyjne i ekologiczne 
przetwory z owoców i warzyw



O NAS

Tradycje kulinarne naszego regionu

NASZ CEL

Jesteśmy niewielkim, rodzinnym zakładem. Mieścimy się we wsi Pająków, w dolinie Wisły, 
na granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego w pobliżu Kazimierza Dolnego, Janowca 
i Puław. Dolina Wisły to rejon o wyjątkowo żyznych i zróżnicowanych glebach, idealny do 
uprawy wszelkich owoców i warzyw. Podróż przez nasze okolice to wędrówka przez ciągnące 
się kilometrami ogrody i sady. 

Staramy się kultywować kulinarne tradycje naszego regionu, czerpiąc zarówno z tradycji kuchni szlacheckiej, 
mieszczańskiej i chłopskiej.  

Jak wykwintna i bogata była kuchnia Lubomirskich m.in. w górującym nad Wisłą zamku w Janowcu, prze-
konuje nas ich nadworny kucharz Stanisław Czernicki – a jednocześnie autor pierwszej, drukowanej polskiej 
książki kucharskiej „Compendium Fercolorum”. Na całą Rzeczpospolitą słynęły też uczty wyprawiane przez 
Czartoryskich w pobliskich Puławach. 

Magnaci utrzymywali liczne kontakty ze szlachtą, więc swojska kuchnia dworów czerpała z wielkopańskich 
stołów kulinarne nowinki. Okoliczne dwory utrzymywały zadbane sady i oranżerie, z których owoce przera-
biano w domach.

Obok rozwijała się polska i żydowska kuchnia mieszczan Janowca i Kazimierza. Okoliczni chłopi gotowali 
proste potrawy, sięgając od święta do bogatszych wzorów, na przykład na wesela zatrudniono dworskie 
kucharki.

Tradycyjne polskie przetwory mają niekwestionowane walory, dlatego warto zadbać o to, aby 
były one dostępne na rynku. Mając to na uwadze, stworzyliśmy ofertę produktów tradycyjnych 
pragnąc, aby wypełniła ona najważniejsze oczekiwania odbiorców:

Wychodzimy także naprzeciw oczekiwaniom współczesnych klientów – czego wyrazem jest 
m.in. linia powideł bez dodatku cukru czy przetworów ekologicznych.

Przygotwując produkty tradycyjne czy ekologiczne, starannie dobieramy opakowania, aby 
były wygodne w użyciu. Skład na naszej etykiecie można łatwo znaleźć i odczytać, a jedno-
cześnie etykieta nie zasłania zawartości słoika.

szeroki wybór – przygotowujemy ok. 70 produktów z ponad 30 surowców popularnych 
jak maliny, ogórki oraz rzadszych takich jak poziomki czy pigwowiec. Dzięki temu 
można cieszyć się smakiem wielu polskich owoców i warzyw

wyśmienity smak – produkujemy przetwory smaczne, które można z wielką przyjem-
nością zjeść od razu ze słoika lub potraktować jako podstawę do przygotowywanych 
w domu potraw

cenne wartości odżywcze – nie psujemy naszych produktów skomplikowanymi pro-
cesami przetwórczymi i licznymi dodatkami do żywności, dzięki temu udaje się nam 
zachować wiele walorów odżywczych obecnych w owocach i warzywach

duże możliwości – nasze przetwory są różnorodne, można je użyć do każdego posiłku, 
zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje



Stosujemy jak najprostsze, tradycyjne 
metody przetwórcze, w dużej mierze 
ręczne – znane i dopracowane w domach 
od wieków. Unikamy długich i skompli-
kowanych procesów technologicznych, 
które niszczą wartości odżywcze owoców 
i warzyw.

Przetwory utrwalamy przez pasteryzację 
– jedną z najbardziej przyjaznych metod 
konserwacji żywności – pozwalającą za-
chować smak i właściwości produktów bez 
dodawania konserwantów.

Przetwory przyrządzamy według starych, 
wypróbowanych przepisów pochodzących 
z XIX i początku XX w., będących w naszej, 
jak i w wielu innych rodzinach od dawna. 
Dzięki temu kontynuujemy typowe dla 
polskiej kuchni smaki.

W naszych produktach używamy rodzi-
mych, dostępnych na lokalnym rynku 
owoców i warzyw. Nie stosujemy typowych 
dla żywności masowej sztucznych dodat-
ków. Zachowane są za to składniki świe-
żych owoców i warzyw.

W naszej okolicy uprawia się wszystkie po-
trzebne nam owoce i warzywa, nawet tak 
trudne w uprawie jak poziomki. Dzięki 
sprzyjającym warunkom glebowym i kli-
matycznym oraz bogatej tradycji ogrodni-
czej regionu, są one bardzo wysokiej jakości.

Od plantacji dzielą nas małe odległości, 
dzięki temu rano zebrane surowce jeszcze 
tego samego dnia trafiają na produkcję.

Wielkie znaczenie dla smaku i aromatu 
przetworów mają dodawane do nich 
przyprawy. Dlatego do produkcji uży-
wamy dostarczanych na bieżąco lokal-
nych dodatków: liści i korzeni chrzanu, 
liści dębu, baldach i nasion kopru czy 
czosnku.

Tym świeżym, ręcznie obieranym i przy-
gotowanym dodatkom nasze przetwory 
zawdzięczają wyjątkowy aromat i smak 
oraz cenne substancje odżywcze przeni-
kające do ogórków czy buraczków.

Co nas wyróżnia

LOKALNE OWOCE
I WARZYWA

STARE PRZEPISY ŚWIEŻE
PRZYPRAWY

TRADYCYJNE
METODY PRODUKCJI



SYROPY

Syropy w Pająkowie robimy  z soku pochodzą-
cego z odpowiednich owoców, których nazwa 
widnieje na etykiecie. Produkujemy  je metodą 
naszych babć, czyli owoce zasypujemy cukrem 
i zlewamy powstały sok. W ten sposób uzysku-
jemy naturalny syrop. Dlatego możemy przy-
puszczać, że zachowały się w nich właściwości 
przypisywane im przez medycynę ludową. 
 
Większość dostępnych na rynku syropów to 
woda połączona z koncentratami głównie z aro-
nii i aromatami, które mają nadać smak owocu 
widniejącego na etykiecie. 

Nasz syrop z leśnej żurawiny otrzymał certyfikat 
JAKOŚĆ TRADYCJA potwierdzający wysoką 
jakość i tradycyjne metody produkcji.

z soku odsączonego z owoców, a nie z koncentratu
produkowany tylko z soku z malin i cukru
wpisany do Mazowieckiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego

Syropy, czyli soki konserwowane miodem lub cukrem robiono w domach od wielu 
pokoleń. Były łatwe w przygotowaniu, bo wystarczyło owoce zasypać cukrem, poczekać 
i odcedzić sok, który się wytworzył. Dobrze się przechowywały i miały cenione właści-
wości lecznicze. Syropy malinowy i z czarnego bzu pomagały zwalczać przeziębienie, 
syrop porzeczkowy był bogatym źródłem witaminy C, a syrop żurawinowy – pomagał 
w walce z infekcjami dróg moczowych. 

Syrop malinowy:

Czy wiesz, ze



POWIDŁA 
BEZ DODATKU CUKRU

Powidła bez dodatku cukru są naszym au-
torskim pomysłem na nowatorskie przetwory 
owocowe produkowane w tradycyjny sposób. 
Proponujemy szeroką gamę jedynych w swoim 
rodzaju produktów. 

Nasze powidła pozwalają cieszyć się wyjąt-
kowym, czystym smakiem owoców. Dzięki 
zastosowaniu prostej, tradycyjnej technologii 
(całe owoce ze skórką, rozparzamy, przeciera-
my przez gęste sita i zagęszczamy w wyparkach) 
udaje się zachować więcej wartości odżywczych 
zawartych w owocach niż w powidłach przygo-
towywanych w domu. 

Do naszych powideł nie dodajemy cukru ani 
innych substancji słodzących jak sok winogro-
nowy czy koncentrat jabłkowy. Jedyny cukier 
w słoiku, to ten naturalnie występujący w owo-
cach.

tradycyjna receptura potwierdzona certyfikatem JAKOŚĆ TRADYCJA
bez dodatku cukru i innych substancji słodzących
produkowane ze starej odmiany „węgierka”
całe owoce przetarte ze skórką

Powidła ze śliwek robiono zarówno w dworach szlacheckich jak i  chatach chłopskich, 
ponieważ można było do smażenia nie używać drogiego cukru. Natomiast śliwy rosły 
we wszystkich przydomowych sadach. Powidła przechowywano w tanich glinianych 
garnkach przykryte papierem pergaminowym lub lnianą szmatką. Przygotowywano 
również powidła z jabłek, jednak powideł nie smażono z innych owoców.

Powidła śliwkowe bez dodatku cukru:

Czy wiesz, ze



KONFITURY

Produkcja konfitur jest pracochłonna, czaso-
chłonna i skomplikowana, dlatego niewiele 
osób decyduje się na robienie ich w domu. 
Z kolei zakłady przemysłowe nie podejmują 
wysiłku produkcji towaru, którego nie można 
wytwarzać na masową skalę. 

Nasze konfitury przygotowujemy poprzez po-
wolne ogrzewanie owoców z cukrem. W trakcie 
tego procesu owoce nasycają się cukrem, zacho-
wując kolor i aromat, zyskują odpowiednio gę-
stą konsystencję. Ponieważ ogrzewamy owoce 
w wyparkach w temp. ok. 800C, tracą one mniej 
witamin, niż przetwory wykonane w domu. 

Nasza konfitura poziomkowa otrzymała cer-
tyfikat JAKOŚĆ TRADYCJA potwierdzający 
wysoką jakość i tradycyjne metody produkcji.

wpisana do Mazowieckiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
wyrazisty słodki smak
intensywny malinowy kolor
bez glutenu

Owoce smażone w miodzie lub cukrze wymieniane są w zapiskach z dworu królowej Jadwigi, potem przewijają się w dzie-
jach jako smakołyki na pańskich stołach. 
Smażenie konfitur trwało kilka dni, wymagało posiadania miedzianych rondli, a przede wszystkim wiedzy, cierpliwości 
i staranności. Był to rarytas, przygotowywany w większości przypadków osobiście przez panią domu. Każda z nich miała 
swój sposób, by konfitury były wyśmienite. Jeśli się udały, przyniosły chlubę pani domu. Robiono je ze wszystkich dostęp-
nych owoców i niektórych warzyw.

Konfitura malinowa:

Czy wiesz, ze



KOMPOTY

Tradycyjne kompoty – to świeżo zerwane, ję-
drne, pachnące owoce, oczyszczone, wydrylo-
wane, zalane zalewą z wody i cukru, i paste-
ryzowane. Wartości odżywcze, smak, aromat, 
jędrność owoców zostają zachowane. Owoce 
z przyjemnością się zjada, a pozostały syrop 
jest esencjonalny i można go wypić po rozcień-
czeniu z wodą. 

Nasze kompoty przygotowywane ze starych 
odmian owoców np.: z truskawki sengi senga-
ny, wiśni łutówki czy czereśni poznańskiej to 
produkty mało przetworzone, dzięki czemu 
zachowują bardzo dużo wartości odżywczych 
świeżych owoców.

Nasz kompot wiśniowy otrzymał certyfikat 
JAKOŚĆ TRADYCJA potwierdzający wysoką 
jakość i tradycyjne metody produkcji. 

tradycyjna receptura potwierdzona certyfikatem JAKOŚĆ TRADYCJA
ze starej odmiany „łutówka”
drylowane owoce w syropie
dużo owoców w słoiku

Praktycznie kompoty nie są znane w świecie, były popularne tylko w niektórych krajach 
Europy Środkowo – Wschodniej. W wielu językach nie występuje słowo kompot. Na-
tomiast w Polsce zawsze pito je bardzo chętnie. Podawano je codziennie do obiadu, po 
skromniejszych posiłkach na deser, a na wystawnych przyjęciach po daniach głównych, 
często wraz z sałatą, przed deserem. W książce kucharskiej Marii Monatowej z pocz. 
ubiegłego wieku znajdują się aż 23 przepisy na kompoty. 

Kompot wiśniowy:

Czy wiesz, ze



OWOCE
Zebraliśmy tu wykwintne, typowe dla kuchni 
polskiej przetwory z owoców, które od wieków 
dodawano do potraw mięsnych. W tej grupie 
mamy gruszki w zalewie octowej i słodkiej, 
które obieramy ręcznie, starannie wykrawając 
gniazda nasienne. Gruszki w zalewie korzen-
nej wielokrotnie dusimy na wolnym ogniu, 
aby owoce wysyciły się aromatem korzeni. 
Śliwki w occie produkujemy wyłącznie ze 
starej odmiany „węgierka”. Borówkę i żurawi-
nę uzyskujemy poprzez powolne ogrzewanie 
owoców z cukrem. Dzięki temu uzyskujemy 
sos z jędrnymi owocami.

Nasza gruszka w syropie otrzymała certyfikat 
JAKOŚĆ TRADYCJA potwierdzający wysoką 
jakość i tradycyjne metody produkcji. 

tradycyjna receptura potwierdzona certyfikatem JAKOŚĆ TRADYCJA
produkowana ze starej odmiany „konferencja”
ręcznie obierane połówki gruszek
jędrne owoce o ciepłym słomkowym kolorze

Łączenie owoców z potrawami mięsnymi jest typowe dla kuchni polskiej. Przepisy na 
„komputy ostre”, czyli marynowane owoce znajdują się u Lucyny Ćwierciakiewiczo-
wej, w „Kucharce litewskiej”, jak i w zachowanych odręcznych zbiorach przepisów 
gospodarskich. Bardzo chętnie dodawano sosy owocowe (np.: wiśniowy, porzeczkowy, 
śliwkowy), owoce marynowane, borówkę czy żurawinę do dań z drobiu, dziczyzny 
czy wieprzowiny. Podawano je również wraz z innymi wykwintnymi potrawami, jako 
przekąski w ramach zimnego bufetu na balach.

Gruszka w syropie:

Czy wiesz, ze

dodatki na każdą okazję



WARZYWA
dodatki na każdą okazję

Oprócz najbardziej oczywistych przetworów 
np. ogórków kiszonych, buraczków tartych, czy 
ketchupu w tej grupie znajduje się także kapu-
sta postna z grzybami leśnymi, czy sos pół na 
pół z pomidorów i chili. Są to zarówno typowe 
polskie przetwory, bez których trudno wyobrazić 
siebie posiłek, jak i produkty o krótszej tradycji 
w naszej kuchni, jak np. pasta z chili. 
 
Produkujemy je zachowując stare receptury, 
ręcznie sortujemy, nie dodajemy żadnych sztucz-
nych dodatków, używamy polskich, świeżych 
przypraw np.: czosnku, kopru, chrzanu, cebuli. 
Nie przesadzamy z użyciem soli i octu. 

Nasz ketchup z przetartych pomidorów otrzymał 
certyfikat JAKOŚĆ TRADYCJA potwierdzający 
wysoką jakość i tradycyjne metody produkcji. 

z przetartych pomidorów, a nie z koncentratu
235 g pomidorów na 100 g ketchupu
tradycyjna receptura potwierdzona certyfikatem JAKOŚĆ TRADYCJA
bez glutenu

Kiszenie, jako sposób przechowywania warzyw, znane było na naszych ziemiach jeszcze 
przed powstaniem państwa polskiego, ale pierwszy drukowany w Polsce przepis na ki-
szenie ogórków pochodzi z XVI w.  Zamieścił go Mikołaj Rej w swoim dziele „Żywot 
człowieka poczciwego”.
Pomidory wprowadzono do naszej kuchni znacznie później, zadomowiły się u nas w XIX 
w. Z tego okresu pochodzą pierwsze przepisy na przeciery pomidorowe i sosy – pierwo-
wzory ketchupu.

Ketchup:

Czy wiesz, ze



Borowiki, podgrzybki i maślaki, które skupuje-
my od okolicznych zbieraczy, pochodzą wyłącz-
nie z polskich lasów. W chwili przetwarzania 
są świeże. Oczyszczamy je starannie, aby nie 
uszkodzić kapeluszy, odrzucamy egzemplarze 
gorszej jakości. Stosujemy stare, sprawdzone 
receptury. 

Do produkcji marynat szykujemy się już w zi-
mie. Zamawiamy nasiona roślin odpowiednich 
odmian, umawiamy się z rolnikami, którzy 
będą je dla nas uprawiać. W czasie produkcji 
trzymamy się starych, sprawdzonych receptur. 
Uważnie dobieramy i selekcjonujemy warzywa, 
stosujemy świeże przyprawy: czosnek, baldachy 
i nasiona kopru, korzenie i liście chrzanu. Przy-
gotowujemy delikatne, dosmakowane zalewy, 
nie przesadzamy z solą i octem. 

Starania te dają w efekcie produkt delikatny 
i dosmakowany. 

wyselekcjonowane małe, jędrne i chrupkie ogórki
z polskim  świeżym czosnkiem, koprem i chrzanem
delikatna słodko-kwaśna marynata

Polacy zbierają grzyby od czasów prasłowiańskich. W średniowieczu grzyby były częścią 
daniny, której domagali się panowie od poddanych. Najcenniejszych gatunków nie po-
trafimy uprawiać. Ich ilość i jakość zależy od kaprysów natury.  

Marynowanie to znany i od wieków popularny sposób na przechowywanie warzyw. 
W XIX w. marynowano w polskich domach nie tylko ogórki, ale także kalafiory czy 
kukurydzę. Do marynat dodawano rozmaite przyprawy i korzenie, co dawało im cie-
kawy smak. 

Mini ogórki konserwowe:

Czy wiesz, ze

MARYNATY
GRZYBY I WARZYWA



Przetwory 
ekologiczne

Zaletą naszych przetworów jest nie tylko to, 
że produkujemy je z ekologicznych surowców 
w reżimie produkcji ekologicznej, ale również 
to, że produkujemy je wg tradycyjnych recep-
tur. Dzięki temu owoce są mało przetworzone 
i zachowują więcej wartości i składników wy-
stępujących w świeżych owocach. 

Ekologiczne syropy:

Ekologiczne powidła bez dodatku cukru:

Produkujemy je jedynie z ekologicznego soku wytłoczonego z owoców i ekologicznego cukru. 
Są to naturalne syropy, a nie jak większość dostępnych na rynku produktów – woda połączona 
z koncentratem i aromatami. W naszych syropach ekologicznych sok z owoców jest zawsze na 
pierwszym miejscu w składzie (ponieważ jest go najwięcej).

Produkcja ekologicznych powideł bez dodatku cukru wymaga staranności. Całe owoce ze skór-
ką, rozparzamy, przecieramy przez gęste sita i zagęszczamy w wyparkach (gdzie temperatura 
wrzenia wynosi 80°C), dzięki temu udaje się nam zachować więcej wartości odżywczych zawar-
tych w świeżych owocach niż w powidłach przygotowywanych w domu. 

Do naszych ekologicznych powideł nie dodajemy cukru, ani innych substancji słodzących jak 
sok winogronowy czy koncentrat jabłkowy. Jedyny cukier w słoiku, to ten naturalnie występu-
jący w owocach.
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KROKUS Przewórnia Owoców i Warzyw Czesław Caryk sp.j. Pająków 25 b, 26-704 Przyłęk
tel: 48 677 50 23, www.przetwory.com, info@przetwory.com

Mapa poglądowa Królestwa Polskiego ułożona przez Jadwigę z Zakrzewskich Wójcicką. 
Warszawa 1885 r.


