
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym
województwa małopolskiego w ramach konkursu

ofert z turystyki pod nazwą: „Małopolska Gościnna”.





Zasmakuj w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska. Opracowany przez nas katalog 
zawiera najważniejsze informacje i wiele ciekawostek związanych z podmiotami 
należącymi do wspomnianej sieci. Publikacja stanowi zbiór unikatowych obiektów, 
oferujących małopolską żywność wysokiej jakości. W wielu z zaprezentowanych 
miejsc znajdziemy też miejsca noclegowe czy możliwość skorzystania z oferty 
edukacyjnej. Odkryj kulinarne skarby, odwiedź Małopolskę od kuchni!

W szerokiej palecie produktów zarekomendowanych do Sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego Małopolski umieszczono między innymi: oscypki, kiszonki, miody, soki, 
sól prosto z Kopani Soli w Wieliczce, ryby, wina, wody mineralne, wędliny, lokalne 
potrawy. Bogactwo kulinarne jest zachwycające, podobnie jak malownicze krajobrazy 
Małopolski. W naszym regionie relaksujesz się i wypoczywasz ze smakiem!

Małopolska należy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego 
już od lipca 2014 roku. Sieć ma na celu zachowanie tradycji kulinarnych i rozwój 
rynku żywności naturalnej w regionie, a także podniesienie atrakcyjności kulinarnej 
Małopolski i wzmocnienie tożsamości regionalnej. Powstała, by ułatwić konsumentom 
i turystom dostęp do żywności wysokiej jakości, w znacznym stopniu opartej 
na lokalnych zasobach surowców. Działalność sieci dotyczy nie tylko żywności, 
ale uwzględnia także aspekty turystyki, rolnictwa, rybołówstwa, hodowli, zdrowia 
oraz ochrony środowiska w regionie. Funkcjonowanie sieci koordynuje Departament 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

www.fb.com/malopolskiszlakulinarny

polub nas na facebooku

39 członków

5 lat członkostwa w EURoPEJskIEJ sIEcI
REGIonalnEGo DzIEDzIctwa kUlInaRnEGo

oDwIEDź małoPolskę oD kUchnI
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Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” Sp. z o. o. – Restauracja Bartna Chata
EKOMiODy – Lidia Moroń-Morawska
Gospodarstwo Pasieczne Pasieka u Kiejdów
Gospodarstwo Pasieczne „Kószka” Piotr Kołacz
Gosporadstwo Pasieczne „Beskidzka Barć” Satoła Przemysław
Szczepan Gawor – Gawor – Produkcja Wędlin Jakość i Tradycja
Agroturystyka Malowane Wierchy Sylwia Pach
Stary Dom Zdrojowy w Wysowej Minerale – Miernik Sp. J.
Obiekt Pasterski Bacówka „U Kazka”
Obiekt Pasterski Bacówka „Nowiny”
Przetwórstwo Mięsne „Płatek” Spółka Jawna
Firma P. h. U. „OiKOS” Marcin Wójcik
F. P. h. U. „Spiżarnia Doliny Karpia” S. C.
Magdalena Węgiel Pstrąg Ojcowski
Rzepka Janina – F. P. h. U.
Obiekt Pasterski Bacówka „U Jancoka”
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej
Gospodarstwo Rolne Kochniarczyk Zbigniew
Gosporadtwo Rolne Bolesław Bobak
Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A.
Winnica Szawapier Elżbieta Pieróg
Winnica Wieliczka
Winnica Zadora
Winnica Zawadka
P. P. U. h. Tłocznia Maurer Krzysztof Maurer
Gospodarstwo Rolne i Agroturystyczne „We Młynie” Elżbieta i Paweł Woźniczka
Tłocznia Owoców „Pawłowski” Antoni Marcin Pawłowski
Uzdrowisko „Wysowa” S. A.
Gospodarstwo Wolica Danuta Rybska
Dom Gościnny Szpilkowo Anna i Artur Szpil
Schronisko Dobrych Myśli Fabryka Pasji Celka Ewelina Morys
Chatka Włóczykija
Gospodarstwo Rolne i Ekologiczne Jan Czaja
Gospodarstwo Ekologiczne Teresa i Andrzej Filipowicz
Gospodarstwo Ekologiczne Uprawa Ziół Artur Kisiel
Malinowska Anieszka „AGRO-WiT”
Dworek Młynarza Beata Sopicka
Gospodarstwo Ekologiczne „Pszczółki” Agnieszka Król
Obiekt Pasterski Bacówka „U Krzyśka”
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Odwiedź strony internetowe:
www.malopolska.pl/malopolskismak/dziedzictwo-kulinarne

www.culinary-heritage.com
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Kraków

Sądecki Bartnik

Kraków

Ekomiody

www.miodymorawskich.pl www.fb.com/pasiekamorawskich

602 670 506 pasieka@miodymorawskich.pl

www.bartnik.pl www.fb.com/sadecki.bartnik

18 445 18 82 muzeum@bartnik.pl

GosPoDaRstwo PasIEcznE
„sąDEckI BaRtnIk” sP. z o. o.
– REstaURacJa BaRtna chata

EkomIoDy
lIDIa moRoń-moRawska

Sądecki Bartnik jest rodzinnym 
przedsięwzięciem, którego historia 
sięga 1973 r., kiedy to Anna i Janusz 
Kasztelewiczowie założyli rodzinną 
firmę. Malowniczy i ekologicznie czysty 
teren sprzyja pszczelarstwu. Z pasiek 
Sądeckiego Bartnika wywodzą się 
delikatne miody wiosenne, szlachetne 
miody lipowe i spadziowe, najwyższej 
jakości miody odmianowe, a także 
inne produkty pszczele. W karcie 
restauracji Bartna Chata umieszczono 
wiele tradycyjnych miodowych potraw. 
Warto skosztować m. in. miodowych 
pierniczków i sernika z koziego sera 
z sosem malinowo-miodowym. Bogata 
oferta zawiera także pokoje gościnne, 
zwierzyniec czy muzeum pszczelarstwa. 
W Sądeckim Bartniku można też 
skorzystać z inhalacji w APi-domkach. 
Sukces firmy jest oparty na pracowitości, 
poświęceniu i przywiązaniu do rodziny.

Pasieka specjalizuje się w produkcji 
Małopolskiego Miodu Spadziowego, 

który został wpisany na ministerialną 
Listę Produktów Tradycyjnych. Trzeba 
podkreślić, że EKOMiODy są pierwszą 
pasieką w Małopolsce, wytwarzającą 

miody z certyfikatem ekologicznym. 
Pasieka Morawskich podkreśla, że miód 

ze spadzi iglastej pochodzi z serca 
Beskidu Niskiego, czyli najdzikszego 

polskiego pasma górskiego. Natomiast 
Lasy Magurskiego Parku Narodowego, 

z których czerpią pszczoły, należą do 
Europejskiej Sieci Ekologicznej 

Natura 2000. Fachowość, wiedza, 
doświadczenie i ekologiczne środowisko 

są gwarantem miodu o najwyższej 
jakości. W pasiece Morawskich 

znajdziemy również m.in. miody: 
wielokwiatowe, akacjowe, lipowe, 

nawłociowe, a także propolis, pierzgę 
pszczelą, pyłek kwiatowy i świece.

stRóżE 235
33-331 stRóżE

sękowa 165
38-307 sękowa ROLNiCTWO

POLSKA

08 09



Kraków Pasieka
u Kiejdów

Kraków

Kószka
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www.miodkoszka.pl www.fb.com/miodykoszka

606 809 200 miod-koszka@wp.pl

www.fb.com/pasiekaukiejdow

728 223 231 pasieka_ukiejdow@wp.pl

GosPoDaRstwo PasIEcznE
PasIEka U kIEJDów

GosPoDaRstwo PasIEcznE
„kószka” PIotR kołacz

Tradycje pszczelarskie są tutaj 
kultywowane już od czterech pokoleń. 
Pasieka u Kiejdów jest zlokalizowana 
w dorzeczu rzeki Raby, wyróżnia się 
miodami odmianowymi o najwyższej 
jakości. Wieloletnie doświadczenie 
połączone z pasją skutkuje uznaniem 
zarówno ze strony konsumentów, jak 
i jurorów prestiżowych konkursów. 
Gospodarstwo prowadzi pasiekę 
wędrowną, ale w Pasiece u Kiejdów 
przyjmowane są wycieczki i prowadzone 
warsztaty. Między innymi do tego 
celu przygotowano specjalną wiatę, 
jest również ekspozycja złożona 
z woskowych figur i świec. Gospodarze 
chętnie dzielą się swoją wiedzą, 
promując pszczoły oraz pszczelarstwo. 
Dodajmy, że pasieki wędrowne 
są lokalizowane w ustronnych miejscach, 
z dala od dróg czy oprysków, 
co przekłada się na jakość miodów.

Piotr Kołacz odziedziczył zamiłowanie do 
pszczelarstwa po dziadku i ojcu. historia 

pasieki sięga 1950 roku. Zaczynano od 
kilkunastu rodzin pszczelich, obecnie 

rodzinne gospodarstwo pasieczne 
posiada ok. 380 produkcyjnych rodzin 

pszczelich. Walory przyrodnicze 
Gródka nad Dunajcem sprzyjają 

produktom pszczelim. Z lokalnych 
pasiek stacjonarnych pozyskiwane są 

miody wielokwiatowe, lipowe spadziowe. 
Z kolei gospodarka wędrowna jest 

prowadzona w celu uzyskania miodów 
akacjowych, rzepakowych, gryczanych 

i wrzosowych. „Kószka” oferuje nie tylko 
miody, ale i pyłek kwiatowy, propolis, 

pierzgę czy artystycznie wykonane 
świece woskowe. Gospodarstwo spełnia 

najostrzejsze wymogi higieniczno-
sanitarne, skutecznie łącząc tradycje 

z nowoczesnością i dbałością o jak 
najwyższe standardy.

GRóDEk naD DUnaJcEm 90
33-318 GRóDEk naD DUnaJcEm

Ul. choDEnIcka 78
32-700 BochnIa



Kraków
Beskidzka Barć

Kraków

Gawor
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www.beskidzkabarc.pl

668 476 766,
600 094 922 biuro@beskidzkabarc.pl

GosPoDaRstwo PasIEcznE
„BEskIDzka BaRć”
satoła PRzEmysław

szczEPan GawoR
– GawoR – PRoDUkcJa węDlIn
Jakość I tRaDycJa

Gospodarstwo Pasieczne „Beskidzka 
Barć” liczy około 260 rodzin pszczelich, 
które zostały rozmieszczone 
w ośmiu pasiekach na terenie Pogórza 
Wielickiego, Wiśnickiego i Beskidu 
Wyspowego. Pasieka ma charakter 
rodzinny, założył ją ojciec Przemysława 
Satoły w 1977 roku. W obszernej 
palecie odmian oferowanych miodów 
znajdziemy: wielokwiatowe, mniszkowe, 
rzepakowe, akacjowe, lipowe, gryczane, 
nektarowo-spadziowe i miod spadziowy 
ze spadzi jodłowej. Można również 
nabyć pyłek kwiatowy, pierzgę 
i propolis. Rodzina Satołów dba o rozwój 
gospodarstwa poprzez systematyczną 
rozbudowę, modernizację, a także 
stosowanie odpowiednich urządzeń, 
dopuszczonych do kontaktu z żywnością. 
Jednocześnie Satołowie przekazują 
miłość do pszczół i przyrody kolejnym 
pokoleniom w rodzinie.

Podstolice od stuleci słyną 
z wyrobów wędliniarskich. Sekrety 
sztuki kulinarnej są przekazywane 

z pokolenia na pokolenia. Rodzinna 
firma Gawor zachowuje tradycyjne 

metody produkcji wędlin. Naturalne 
wędzenie drewnem, polskie, lokalne 

mięso, odpowiednie przyprawy 
i brak sztucznych konserwantów 

– to wszystko przekłada się na 
mistrzowski smak i aromat. Skosztuj 

kiełbas, boczku, kaszanki, kabanosów, 
szynek, i wielu innych wędlin, by 

poczuć się jak na staropolskiej uczcie. 
Wędliny od rodziny Gaworów cieszą 

się rosnącą popularnością. Firma 
Gawor jest jedynym producentem 

Kiełbasy Piaszczańskiej, która została 
zarejestrowana w Uni Europejskiej 

jako produkt ze znakiem Chronione 
Oznaczenie Geograficzne. Wędliny 

z Podstolic muszą trafić na Twój stół!

taRnawa 140
32-741 taRnawa

PoDstolIcE 136
32-020 wIElIczka

www.gaworwedliny.pl @GAWOR Produkcja Wędlin 
Jakość i Tradycja

gawor-tradycja@wp.pl12 289 57 20



Kraków

Malowane Wierchy

Kraków

Stary Dom Zdrojowy

www.bartnik.pl fb.com/sadecki.bartnik

18 445 18 82 bartnik@bartnik.pl

14 15staRy Dom zDRoJowy
w wysowEJ
mInERalE – mIERnIk sP. J.

Stary Dom Zdrojowy mieści się 
w stuletniej wilii, którą wybudowano 

w duchu architektury krynickiej. 
We wnętrzach dostrzeżemy zdobienia 

snycerskie i zasiądziemy do prawdziwej 
uczty. Właścicielki włożyły wiele serca 
i pracy, by stworzyć restaurację, która 

odznacza się potrawami dopieszczonymi 
i samodzielnie przygotowanymi. Wiele 
z nich opatrzono znakiem Dziedzictwa 

Kulinarnego. Są to chociażby: rydze 
smażone na gęsim smalcu z cebulą 

i czosnkiem, żur na kiszonych rydzach, 
cepeliny z rydzami, maczanka po 

krakowsku, makaron z rydzami 
w wiejskiej śmietanie oraz kreplach, 
czyli tradycyjne pierogi żydowskie 

z gęsimi żołądkami i włoską kapustą. 
W restauracji można poznać smak 

100-procentowego chleba żytniego 
na zakwasie z dodatkiem rodzynek 

czy wegańską pastę rydzową.

www.wysowa.com.pl @StaryDomZdrojowyWysowa

509 249 716 starydomzdrojowy@gmail.com

wysowa-zDRóJ 12
38-316 wysowa-zDRóJ

www.malowanewierchy.pl @MalowaneWierchyGladyszow

694 914 985 kontakt@malowanewierchy.pl

aGRotURystyka
malowanE wIERchy
sylwIa Pach

Menu Malowanych Wierchów jest pełne 
produktów i potraw rekomendowanych 
do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. 
Goszcząc w gospodarstwie położonym 
na pograniczu polsko-słowackim 
u stóp Magury Małastowskiej warto 
spróbować zupy ziemniaczanej 

„komperianki”, miodownika, placuszków 
serowych, keczupu z cukinii i wielu innych 
przysmaków. Co ciekawe, gospodyni 
pochodzi z Gładyszowa i ma łemkowskie 
korzenie, stąd też pojawiają się tu dania 
o charakterze łemkowskim. W głównej 
mierze bazuje się tu na tym, co pochodzi 
z własnych zbiorów oraz na produktach 
od lokalnych gospodarzy. Warzywa, 
owoce i zioła pochodzą z przydomowego 
ogródka, mleko od sąsiada, a wędliny są 
wyrabiane i wędzone na miejscu. Prosta, 
zdrowa i domowa kuchnia jest jednym 
z głównych powodów, dla których goście 
powracają do Malowanych Wierchów.

GłaDyszów 52
38-315 UścIE GoRlIckIE



Kraków

U Kazka

Kraków

Nowiny
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oBIEkt PastERskI
Bacówka „nowIny”

Bacówka „Nowiny” jest klimatycznym 
obiektem, który usytuowano 

w malowniczej, górskiej lokalizacji. 
Przy bacówce w Leśnicy na Podhalu 
znajduje się szlak ścieżki rowerowej, 

z której można podziwiać piękne widoki 
na Tatry i Babią Górę. W bacówce 

są produkowane gałki, korbacze oraz 
potrawy z jagnięciny i baraniny. 

To idealne miejsce, żeby odkryć typowo 
góralskie przysmaki. W bacówce 

„Nowiny” znajdziemy prawdziwe sery, 
wytwarzane w sposób tradycyjny 
i doskonale przyrządzone specjały 
ze wspomnianej już jagnięciny czy 

baraniny. W Leśnicy życie toczy się 
w zgodzie z naturą. Czas biegnie swoim 

rytmem, więc nic dziwnego, że wielu 
turystów pokochało to miejsce. Tutaj 

poznamy, jak żyją prawdziwi górale. 
Jak trafić do bacówki? Podajemy 

współrzędne: 49,405629; 20,063639.

oBIEkt PastERskI
Bacówka „U kazka”

Bacówka „U Kazka” położona jest 
na łące wśród lasów w czystym 
i nieskażonym terenie Podhala we wsi 
Łapsze Wyżne. Na bacówce wytwarzane 
są oscypki, bryndza oraz bunc owczy 
i żentyca. Wyborny smak sery 
zawdzięczają ziołom rosnącym na łąkach, 
gdzie wypasane są owce. Bacówka 

„U Kazka” ma bogatą, rodzinnę historię. 
Ogólnopolski rozgłos zyskała za sprawą 
śp. bacy Kazimierza Furczonia, który 
jako pierwszy w kraju zdobył certyfikat 
uprawniający do produkcji i sprzedaży 
oscypków zgodnie z recepturą 
zastrzeżoną przez Unię Europejską. 
Certyfikowany oscypek powinien m. in. 
ważyć 60–80 dag i mierzyć 17–23 cm. 
Poza tym w przepisach określono skład, 
teren i terminy produkcji. Wyróżnikiem 
bacówki jest również dbałość o ekologię. 
Jak trafić do obiektu? Podajemy 
współrzędne: 49.388382; 20,163676.

Ul. Polna 33
34-406 lEśnIca

Ul. Polna 33
34-406 lEśnIca

www.gazdowie.ebiznes.fm

18 265 64 98, 
608 120 268 gazdowie@poczta.onet.pl

www.gazdowie.ebiznes.fm

18 265 64 98,
 608 120 268 gazdowie@poczta.onet.pl



Kraków

Płatek Kraków

OIKOS
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www.masarniaplatek.pl www.fb.com/masarniaplatek

masarnia_platek@poczta.fm12 270 25 83

Masarnia Płatek od pokoleń specjalizuje 
się w produkcji wędlin oraz wędzonek. 
Stosowanie tradycyjnych receptur jest 
widoczne oraz odczuwalne zarówno 
po zapachu, jak i w smaku. Właściciele 
firmy dbają, by wyroby miały najwyższą 
jakość pod każdym możliwym względem. 
Mięso jest starannie selekcjonowane, 
a przyprawy starannie dobierane. 
Sekret mistrzostwa wędliniarskiego 
tkwi również w procesie wytwarzania. 
Peklowanie odbywa się w sposób 
tradycyjny, według autorskich receptur, 
stanowiących tajemnicę firmy. Wędliny 
są wędzone dymem pochodzącym 
z drewna drzew owocowych, buka, olchy. 
Sztandarowymi produktami są kiełbasa 
lisiecka, która została zarejestrowana 
przez Komisję Europejską jako chronione 
oznaczenie geograficzne, kiełbasa 
małopolska oraz kiełbasa wiejska 
z galaretką z Nowej Wsi Szlacheckiej.

nowa wIEś szlachEcka 51
32-060 lIszkI

PRzEtwóRstwo mIęsnE
„PłatEk” sPółka Jawna

www.fb.com/oikos.krzywa

504 218 480 oikos@onet.pl

fIRma P. h. U.
„oIkos” maRcIn wóJcIk

Firma OiKOS przywiązuje wagę do 
tego, aby zwierzęta były żywione 
i żyły zgodnie z naturą. To ważne 
w kontekście oferty zawierającej 
ekologiczną wołowinę kulinarną 

najwyższej jakości. Produkty mięsne 
z bydła rasy Polskiej Czerwonej 

zostały zarekomendowane do Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska. 
Mięso tej rasy słynie ze znakomitego 

smaku i lekkiej marmurkowatości. Poza 
tym oikos posiada w ofercie młodą 
wołowinę francuskiej mięsnej rasy 

bydła Limousine, a także wołowinę 
ras Simental, highland. interesującym 

faktem jest to, że mięso oferowane 
przez oikos nie jest anonimowe 

– to znaczy: na każdej etykiecie, oprócz 
niezbędnych informacji, wymieniony 
jest rolnik, który zwierzę wyhodował. 
Podany jest też adres gospodarstwa 

oraz numer certyfikatu ekologicznego.

kRzywa 25
38-307 sękowa ROLNiCTWO

POLSKA



Kraków

Spiżarnia
Doliny Karpia

Kraków
Pstrąg Ojcowski

20 21

www.spizarniadolinykarpia.pl

502 376 383 biuro@spizarniadolinykarpia.pl

f. P. h. U.
„sPIżaRnIa DolIny kaRPIa” s. c.

Karp patroszony, tuszka, dzwonki, filet, 
w zalewie bądź w pomidorach, jako 
pulpet lub z wędzarni – firmowa ryba 
jest przygotowywana na wiele różnych 
sposobów w Spiżarni Doliny Karpia. 
Firma osiągnęła mistrzostwo również 
w przypadku wyrobów z innych ryb 
hodowanych na terenie obiektu. Klienci 
pokochali smak jesiotra, pstrąga, suma, 
tołpygi. Mnóstwo przetworów rybnych 
oferowanych przez Spiżarnię Doliny 
Karpia otrzymało certyfikat Produktu 
Lokalnego z Małopolski, jak również 
wiele prestiżowych nagród, a także 
wyróżnień. Produkty są dostępne 
w sprzedaży również poza zakładem 
produkcyjnym, między innymi na 
Targu Pietruszkowym w Krakowie 
czy podczas imprez cyklicznym 
odbywających się na zatorskim rynku, 
np. na Święcie Karpia bądź w trakcie 
Zatorskiego Jarmarku Karpiowego.

BRzEzInka 104
34-114 BRzEźnIca

www.pstragojcowski.pl www.fb.com/pstragojcowski

664 038 672, 
795 282 726 biuro@pstragojcowski.pl

maGDalEna węGIEl
PstRąG oJcowskI

Pstrąg Ojcowski wędzony naturalnie na 
drewnie bukowym, bez konserwantów 

i sztucznych barwników, jest kulinarnym 
diamentem oszlifowanym przez 

człowieka. Mama i córka, czyli Magda 
Węgiel oraz Agnieszka Sendor w sercu 

Ojcowskiego Parku Narodowego 
odtworzyły hodowlę pstrągów, słynną 

już w latach 30. xx wieku. Dziś w Pstrągu 
Ojcowskim serwowane są niezrównane 

pstrągi wędzone, a także grillowane. 
Ryby charakteryzują się czystością 

genetyczną gatunku, minimum 
dwuletnim chowem w krystalicznie 

czystej wodzie z zachowaniem 
tradycyjnych, naturalnych metod. 

Mięso pstrągów ojcowskich wyróżnia 
delikatność, soczystość, jędrność. 

Pstrąg Ojcowski jest miejscem, gdzie 
impresje kulinarne dopełnia malownicza 
lokalizacja ze strefą relaksu, wypoczynku, 

a także ze ścieżką edukacyjną.

oJców 48
32-047 oJców
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www.ujancoka.pl www.ujancoka.pl@DomWypoczynkowyUJancoka @DomWypoczynkowyUJancoka

666 950 710 666 950 710kontakt@ujancoka.pl kontakt@ujancoka.pl

RzEPka JanIna
– f. P. h. U.

oBIEkt PastERskI
Bacówka „U Jancoka”

W noclegach „U Jancoka” można liczyć 
na wspaniały wypoczynek i posiłki 
do syta. Tutaj można delektować 
się kulinarnymi specjałami Podhala, 
na czele z oscypkami. Ośrodek jest 
zlokalizowany w malowniczych 
Brzegach koło Bukowiny Tatrzańskiej. 
Niewielka wieś czaruje przyjezdnych 
krystalicznie czystą wodą. Właściciele 
podkreślają, że bacówka jest doskonałą 
bazą wypadową na górskie wycieczki 
szlakami Tatrzańskiego Parku 
Narodowego. „U Jancoka” przybliżają 
proces wytwarzania góralskich 
serów, a także prowadzą wypas owiec. 
Zimową porą również nie brakuje 
atrakcji w bacówce. W pobliżu ośrodka 
wypoczynkowego jest wyciąg narciarski, 
organizowane są też kuligi. Noclegi 

„U Jancoka” tętnią życiem i dzielą się 
wszystkim, co najlepsze, a w tym 
tradycją i kulturą podhalańską.

Z bacówką „U Jancoka” wiąże się 
spektakularna historia, ponieważ, 

obiekt prowadzi wraz z mężem 
Janina Rzepka, która jest pierwszym 
bacą – kobietą w Polsce. Pani Janina 

zdobyła stosowne uprawnianie, zdając 
państwowy egzamin, co spotkało 

się z ogólnopolskim medialnym 
rozgłosem. Bacówka „U Jancoka” jest 

skarbnicą przysmaków podhalańskich. 
Szlagierowym produktem są oczywiście 

oscypki, aczkolwiek znajdziemy tutaj 
wiele innych rodzajów serowych 

specjałów, jak chociażby gołka, bundz, 
bryndza bądź korbacze. W ofercie 

umieszczono również grzyby, konfitury, 
soki i syropy rodem z Podhala, a także 

miody. Dla każdego coś dobrego 
z góralskim klimatem oraz gościnnością. 

Doskonale o tym świadczy olbrzymie 
zainteresowanie ze strony turystów, 
którzy licznie odwiedzają to miejsce.

kUcówka 6 a
34-532 JURGów

kUcówka 6 a
34-532 JURGów
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18 331 51 37

kochniarczykkatarzyna@gmail.com

GosPoDaRstwo RolnE
kochnIaRczyk zBIGnIEw

Bundz zwykły, bundz z zalewy ziołowej, 
bundz z ziołami czy sery dojrzewające 
z różnymi dodatkami – Gospodarstwo 

Rolne Kochniarczyków wyspecjalizowało 
się w tradycyjnej produkcji serów. 

Przysmaki spod Mszany Dolnej 
są chętnie wybierane przez 

konsumentów z uwagi na konsystencję, 
smak, to wyroby nabiałowe najwyższej 

próby. Asortyment rodzinnej firmy 
obejmuje również mleko oraz 

jajka. Gospodarstwo jest znane 
również z wypieków. Ciasta były 

nagradzane podobnie jak wiele innych 
produktów wytwarzanych u Państwa 

Kochniarczyków. Wyroby można nabyć 
między innymi na Targu Pietruszkowym 
w Krakowie. Dodajmy, że Gospodarstwo 
Rolne z Łętowych aktywnie uczestniczy 

w imprezach lokalnych, regionalnych. 
Specjały zazwyczaj błyskawicznie 
znikają ze stoiska Kochniarczyków.

łętowE 274
34-733 mszana Dolna

okRęGowa sPółDzIElnIa
mlEczaRska w lImanowEJ

Niezrównane w smaku produkty 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Limanowej wywodzą się z surowców 
pochodzących od krów wypasanych 
na łąkach i halach górskich Beskidu 
Wyspowego. Wysokiej jakości walory 
smakowe, jak i zdrowotne znajdziemy 
w mleku spożywczym, twarogach, serach 
dojrzewających typu holenderskiego, 
śmietanie, kefirze czy w maśle. Mleko 
od krów rasy Polska Czerwona oraz 
sery twarogowe niedojrzewające 
zostały wpisane na ministerialną Listę 
Produktów Tradycyjnych. Spółdzielnia 
skupuje i przerabia ok. 40–60 tys. 
litrów mleka dziennie. W związku 
z dynamicznym rozwojem, zakłady 
są systematycznie unowocześniane. 
Działalność Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Limanowej jest ceniona 
przez klientów oraz nagradzana, 
wyróżniona i certyfikowana.

Ul. staRoDwoRska 7
34-600 lImanowa

www.osm-limanowa.pl www.fb.com/osmlimanowa

660 989 323 handel@osm-limanowa.pl
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www.kopalnia.pl www.fb.com/kopalniawieliczka

12 278 73 66 informacja@kopalnia.pl

koPalnIa solI „wIElIczka”

Kopalnia Soli „Wieliczka” jest co roku 
odwiedzana przez ponad milion 

turystów, przybywających z całego 
świata. Obiekt należy do zabytków klasy 

światowej i został wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 

i Przyrodniczego UNESCO. Trudno 
opisać bogactwo historyczne, kulturowe 

Kopalni Soli „Wieliczka”, która dziś jest 
połączeniem wielowiekowej tradycji 

z nowoczesnością. Sól wielicka jest jedną 
z najczystszych soli dostępnych na rynku 

– zawiera aż 99,8% chlorku sodu (NaCl). 
Niezastąpiona przyprawa powstaje 

w warzelni poprzez utylizację wód 
zasolonych. Zastosowanie w kulinariach 

to jedno, natomiast trzeba zwrócić 
uwagę na fakt, że sód jest kluczowy 

dla zdrowia, pierwiastek zapewnia 
optymalne ciśnienie krwi, a także 

utrzymuje prawidłową równowagę 
kwasowo-zasadową w organizmie.

PaRk kInGI 10
32-020 wIElIczka

ekobobak@gmail.com

GosPoDaRstwo RolnE
BolEsław BoBak

Turyści pokochali piękne widoki, 
gościnność i walory smakowe 
produktów od Państwa Bobaków. 
Gospodarstwo jest zlokalizowane 
na Podhalu w miejscowości Ząb 

– najwyżej położonej w Polsce. 
Rodzinna receptura przekłada się 
na wytwarzanie unikatowych serów 
prosto z gór. Klienci Państwa Bobaków 
od lat cenią niepowtarzalny smak 
serów białych, wędzonych, bryndzy, 
bundzy i korbaczy. Zaznaczmy, 
że w gospodarstwie stosowane 
są ekologiczne metody hodowli 
zwierząt. Warto odwiedzić Ząb dla 
urzekających krajobrazów, skorzystać 
z walorów agroturystyki u Państwa 
Bobaków, a także skosztować 
prawdziwych serów góralskich. 
To miejsce dla tych, którzy chcą 
wypocząć ze smakiem i obcować 
z bogatą kulturą Podhala.

ząB 175
34-521 ząB

18 29 81 065,
660 291 385
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www.winnicawieliczka.com www.fb.com/winnicawieliczka

12 350 61 77,
12 350 61 61 biuro@wpwvinaspora.pl

www.winnica-szawapier.com www.fb.com/marcin.pierog.5

660 989 323 awpierog@poczta.onet.pl

wInnIca szawaPIER
ElżBIEta PIERóG

Wina z Winnicy Szawapier są naturalne, 
czyste – bez zbędnych dodatków, 
produkowane metodami tradycyjnymi. 
Właściciele stosują wyłącznie naturalne 
opryski i nawozy pochodzenia 
zwierzęcego. Winnica jest ulokowana 
na wysokości ok. 450 m n. p. m. 
na stoku południowo-zachodniej 
ekspozycji. Uprawiane są odmiany: 
Solaris, Bianca, Marechal Foch, Rösler, 
Rondo, Saint Pepin. Winnica produkuje 
wina białe, różowe i czerwone. Przede 
wszystkim wytrawne. Przy winnicy 
działa gospodarstwo agroturystyczne, 
wyposażone w basen, saunę, stoły 
do bilarda i tenisa stołowego oraz 
kominek. Właściciele obiektu są znani 
z gościnności i otwartości. Malownicza 
Stryszawa jest usytuowana w dolinie 
potoku Stryszawka u stóp Beskidu 
Małego, Średniego i Wysokiego, co jest 
kolejnym atutem gospodarstwa.

Szacunek dla natury – to motto, 
które kieruje właścicielami Winnicy 

Wieliczka. Co za tym idzie gospodarstwo 
jest ekologiczne, bez używania 

środków chemicznych. Znajdziemy 
tutaj krzewy: Chardonnay, Rieslinga, 

Merlota, Caberneta, Muskata, Gruener 
Veltlinera, Pinot noir i Sauvignon blanc. 

Poza znakomitymi winami, winnica 
Wieliczka oferuje też zwiedzanie 
połączone z omówieniem historii 

polskiego winiarstwa i przybliżeniem 
uprawianych odmian, specyfiki klimatu. 

Całość finiszuje degustacją win oraz 
produktów regionalnych. Działalność 
Winnicy Wieliczka obejmuje również 
sadownictwo starych odmian jabłek, 

gruszek, śliwek, wiśni, czereśni, a także 
uprawę roślin oleistych. Ciekawostka 

– winnica graniczy z dwoma stanowiska 
archeologicznymi, mamuty biegały tam, 

gdzie dziś rosną krzewy winorośli.

stRyszawa 815
33-205 stRyszawa

PawlIkowIcE 1 a
32-020 wIElIczka

wInnIca wIElIczka

ROLNiCTWO
POLSKA

Kraków

Wieliczka
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www.winnica-zadora.pl

502 714 696 zmichalowska@op.pl

wInnIca zaDoRa

www.winnicakamieniec.pl @Winnica Zawadka

508 360 834,
502 391 867 szymonmaziarz@interia.pl

wInnIca zawaDka

Winnica jest usytuowana 
na południowym stoku, z którego 

można podziwiać piękne krajobrazy 
Jeziora Rożnowskiego. W Zawadce 

uprawiane są winorośle odmian: Solaris, 
Bianca, Regent, Rondo, Bolero i Marechal 

Foch, Johanniter, Chardonnay, Rosler, 
Monarch, hibernal. Winnica odznacza 
się winami białymi – lekkimi, z nutami 

owocowymi, mineralnymi. W produkcji 
są też wina czerwone wytrwane 

i młode, lekkie różowe. Oczywiście wina 
charakteryzuje rzemieślnicze i naturalne 

metody wytwarzania, bez dodatków 
obcych substancji. Właściciele 

są otwarci na enoturystów. Zapewniają, 
że zawsze znajdą czas na oprowadzenie 

po winnicy i przybliżenie tajników 
sztuki produkcji win. Winnicy Zawadka 

przyświeca chęć obcowania z ludźmi 
– pasjonatami zaszczepionymi 

miłością do wina i winorośli.

zawaDka 1
33-312 tęGoBoRzE

szczEPanowIcE 215
33-114 RzUchowa

W pobliżu łagodnych wzgórz, 
bukowych lasów i zabytków jest 
usytuowana Winnica Zadora, założona 
w 2007 roku w miejscu winnicy 
rodziny Chrząstowskich herbu Zadora 
prowadzonej przez stulecia i zniszczonej 
w czasie i wojny światowej. Z około 
10 tysięcy krzewów winorośli powstają 
jakościowe wytrawne wina białe, różowe 
i w szczególności wina czerwone. 
Wyjątkowa jakość win czerwonych 
wynika z korzystnej lokalizacji winnicy 
w zasięgu tzw. „Polskiego bieguna ciepła” 
oraz składu podłoża, ukształtowanego 
na skraju Kotliny Sandomierskiej przez 
osady Morza Mioceńskiego. Wina 
czerwone były wielokrotnie nagradzane 
Złotym Medalem na Międzynarodowym 
Konkursie „Galicja Vitis”. Winnica Zadora 
jest miejscem, w którym odkryjemy uroki 
enoturystyki. Oferuje zwiedzanie winnicy 
połączone z degustacją win.
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www.fb.com/TloczniaMaurerwww.maurer.com.pl

18 444 64 27 soki@maurer.com.pl

P. P. U. h. tłocznIa maURER
kRzysztof maURER

zaRzEczE 1
33-390 łącko

Krzysztof Maurer w gminie Łącko 
nad Dunajcem z sukcesami kontynuuje 
tradycje rodzinne. Tłocznia Maurer 
słynie z produkcji naturalnych soków 
owocowych, warzywnych, a także 
wyrobów alkoholowych. Z własnych 
owoców, przy użyciu tradycyjnej, 
ekologicznej prasy tłoczony jest 
moszcz jabłkowy – bez żadnych 
dodatków. Sok wyciśnięty na zimno 
charakteryzuje się bogactwem witamin 
i mikroelementów. Właściciel tłoczni 
podkreśla, że przyświeca mu misja 
przekazywania dla konsumentów 
niepowtarzalnego, aromatycznego 
i nienaruszonego smaku górskich 
jabłek, co jest możliwe dzięki rozwijaniu 
łąckich tradycji sadowniczych. Produkty 
P. P .U. h Tłoczni Maurer znajdziemy 
pod markami – Sok Maurera, Łąckie 
Ogrody, Manufaktura Maurera. Odkryj 
naturalne soki z najlepszych owoców.

www.agro-mlyn.pl @Spiżarnia „We Młynie”

606 404 704 agro_mlyn@poczta.fm

GosPoDaRstwo RolnE
I aGRotURystycznE „wE młynIE” 
ElżBIEta I PawEł woźnIczka

Produkty ze spiżarni gospodarstwa 
„We młynie” są ściśle związane z Doliną 

Prądnika i wytwarzana według 
starych receptur. Goście delektują 

się różnorodnymi sokami, powidłami, 
kapustą kiszoną z beczki, miodami 

i wieloma innymi smakołykami wysokiej 
jakości. Można także skosztować 

domowego chleba czy jajek od „kur 
szczęśliwych”. Gospodarstwo kusi 
nie tylko naturalnymi produktami, 

lecz i lokalizacją tuż przy granicy 
Ojcowskiego Parku Narodowego nad 
rzeką Prądnik. To świetne miejsce na 

wypoczynek oraz doskonała baza 
wypadowa do zwiedzania Krakowa 

i okolic. Poza spiżarnią, pasieką 
i noclegiem, gospodarstwo trudni się 

też prowadzeniem winnicy. Nazwa 
gospodarstwa jest związana z tym, że 

dom zbudowano na miejscu młyna, po 
którym zachowano część eksponatów.

Ul. oJcowska 74
32-089 PRąDnIk koRzkIEwskIROLNiCTWO

POLSKA
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www.sokipawlowski.pl www.fb.com/sokipawlowski

506 896 395 tloczniapawlowski@wp.pl

tłocznIa owoców
„PawłowskI”
antonI maRcIn PawłowskI

Rodzina Pawłowskich od pokoleń 
prowadziła gospodarstwo, które 
zostało przekształcone sad przez 
Marcina Pawłowskiego. Niebagatelną 
rolę w rozwoju Tłoczni Owoców 

„Pawłowski” odegrała rodzina żony 
Marcina Pawłowskiego. Teść specjalizuje 
się w sadownictwie, przekazując 
wiedzę zięciowi, który przełożył to na 
sukces Tłoczni Owoców „Pawłowski”. 
Początkowo produkowano sok jabłkowy, 
asortyment poszerzano wraz rosnącą 
popularnością i zainteresowaniem 
klientów. Tłocznia oferuje naturalne soki 
owocowo-warzywne, bez dodatków 
cukrów, substancji słodzących, 
barwników, konserwantów czy wody. 
Soki nie są też uzyskiwane z koncentratu. 
Tłocznia Owoców „Pawłowski” dzieli 
się produktami wysokiej jakości 
o intensywnym, bogatym smaku. Zdrowe 
napoje skutecznie gaszą pragnienie.

żBIkowIcE 21
33-314 łososIna Dolna

www.wysowianka.pl www.fb.com/wysowianka

18 353 24 00 sekretariat@uzdrowisko-wysowa.pl

UzDRowIsko wysowa s. a.
– PRoDUcEnt wóD mInERalnych 
I lEcznIczych „wysowIanka”

Wysowa-Zdrój jest uzdrowiskiem 
od 1882 roku. Obecnie Uzdrowisko 

Wysowa S. A prowadzi leczenie 
uzdrowiskowe, rehabilitację w ramach 

NFZ i ZUS, pobyty komercyjne i SPA. 
Ważnym elementem działalności jest 

produkcja wód mineralnych, leczniczych 
i smakowych. Perłą wśród wód jest 

Wysowianka z łatwo przyswajalnym 
naturalnym jodem. Wody lecznicze: 
„henryk” polecana dla diabetyków, 

„Józef”, to ekspert w sprawach 
urologicznych, „Franciszek” przyniesie 

ulgę w nieżytach żołądka i załagodzi 
objawy nadużycia alkoholu. Właściwości 
zdrowotne wód leczniczych potwierdza 

fakt wykorzystywania ich w leczeniu 
uzdrowiskowym: krenoterapii, inhalacji. 

Uzdrowisko Wysowa S. A., to obiekty: 
„Biawena” ze SPA, „Beskid” z jedyną 

w Polsce stacjonarną stacją dializ 
oraz Rozlewnia Wód Mineralnych. 

wysowa-zDRóJ 149
38-316 wysowa-zDRóJ

Kraków

Wysowa Zdrój
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www.szpilkowo.pl www.fb.com/Szpilkowo

516 969 626 poczta@szpilkowo.pl502 390 497

a_rybski@poczta.onet.pl

GosPoDaRstwo wolIca
DanUta RyBska

Dom GoścInny szPIlkowo
anna I aRtUR szPIl

Danuta Rybska jest godną 
kontynuatorką tradycji rodzinnych 
związanych z produkcją owoców, 
zapoczątkowanych przez dziadka 
i następnie prowadzonych przez jej 
mamę. Gospodarstwo stawia na 
ekologię także w ogrodzie warzywnym. 
Uprawa odbywa się bez użycia 
oprysków i nawozów sztucznych. 
Troska o ekologię jest jednym 
z wyróżników Gospodarstwa Wolica. 
Najważniejsze są jednak produkty 
i przetwory powstające według 
autorskich pomysłów gospodyni, która 
inspiracji szukała w recepturach babci 
i mamy. Jednym ze specjałów pani 
Danuty są śliwki w zalewie korzennej 
z Wolicy, wpisane na ministerialną listę 
produktów tradycyjnych. inne znane 
przetwory to m. in.: dżem z kaliny 
koralowej, konfitura z owoców z dzikiej 
róży, dżem śliwkowy, konfitura z wiśni.

Niezwykła jest już sama geneza 
Domu Gościnnego Szpilkowo, 

który powstał z połączenia dwóch 
drewnianych chat, z czego jedna 

z nich pochodzi z 1941 roku. Rodzina 
Szpilów wybrała Nowicę na miejsce 

zamieszkania urzeczona krajobrazem, 
historią i atmosferą. Obecnie 

Szpilowie dzielą się szczęściem 
i gościną. W Szpilkowie podawane są 

posiłki przyrządzone na podstawie 
tradycyjnych receptur, w menu 

znajdziemy dzikie rośliny jadalne 
i potrawy, jak: jajecznica z krwawnikiem, 

fuczki łemkowskie, pierogi magurskie 
bądź proziaki faszerowane ziołami 

i serem podpuszczkowym domowej 
roboty. Malownicza okolice obfituje 

w atrakcje, jak wyciągi narciarskie, 
szlaki piesze i rowerowe, drewniane 

cerkwie, łemkowskie chyże, opuszczone 
wioski. Wiele jest do odkrycia.

wolIca 183
33-386 olszana

nowIca 6
38-315 UścIE GoRlIckIE
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Schronisko
Dobrych Myśli

Chatka
Włóczykija

38 39

www.jamnaschronisko.pl www.fb.com/bacowka

510 573 218 ewe_m@poczta.fm

schRonIsko DoBRych myślI
faBRyka PasJI cElka
EwElIna moRys

Żurek po chłopsku, dunajeckie otoczaki, 
kociołek Włóczykija, placek gaździny

– to tylko kilka z rewelacyjnych, 
tradycyjnych potraw serwowanych 
w Schronisku Dobrych Myśli, czyli 
siedzibie firmy Fabryka Pasji Celka. 
Schronisko jest klimatyczną chatą 
zbudowaną z drewnianych pali. Można 
stąd podziwiać piękne krajobrazy 
i cieszyć się domową atmosferą. 
To idealna przestrzeń na ucieczkę 
od miejskiego zgiełku i obowiązków 
oraz problemów życia codziennego. 
W Schronisku Dobrych Myśli mamy 
do dyspozycji zaplecze noclegowe 
i rekreacyjne. Tutaj skosztujemy także 
100-procentowych soków i napojów, 
przyrządzonych według receptur 
gospodarzy. W schronisku często 
odbywają się kameralne, klimatyczne 
koncerty, np. w maju Festiwal Piosenki 
Turystycznej Pod Słońce.

www.jamna.eu www.fb.com/chatkawloczykija

603 811 711 chatka@jamna.eu

chatka włóczykIJa

Drewniana Chatka Włóczykija 
doskonale oddaje turystyczny klimat 

Jamnej. Goście podziwiają niesamowite 
zachody słońca, Tatry i panoramę 

Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku 
Krajobrazowego. W tym gospodarstwie 

agroturystycznym serwowane są 
potrawy lokalne, wina z własnej winnicy. 

istnieje też możliwość skosztowania 
dań z pobliskiego Schroniska Dobrych 
Myśli czy skorzystania z sauny fińskiej, 

wypożyczalni rowerów. Gospodarze 
służą pomocą w poszukiwaniu 

atrakcji. Teren uatrakcyjniają rzeźby 
miejscowego artysty Stanisława Sochy 

oraz rezydenta chaty – Pana Jana. 
Sielankowy i kameralny charakter 

Chaty Włóczykija podkreśla zagroda 
ze zwierzętami, a w okolicznych lasach 
spotkamy dziką zwierzynę. Właściciele 

cechują się troską o środowisko, stąd 
instalacja odnawialnych źródeł energii.

Jamna 46
32-842 Jamna

Jamna 53
32-842 Jamna
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Filipowicz
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507 452 717, 18 440 51 94

teresa.filipowicz@onet.pl

GosPoDaRstwo EkoloGIcznE 
tEREsa I anDRzEJ fIlIPowIcz

Gospodarstwo Ekologiczne 
Państwa Filipowiczów funkcjonuje 

w Mogilnie w powiecie nowosądeckim. 
We wspomnianej miejscowości można 

podziwiać rezerwat „Cisy”, gdzie 
zobaczymy nawet ponad 500-letnie 

drzewa. Malownicza okolica jest 
dodatkowym atutem gospodarstwa, 

które prowadzi produkcję roślinną 
i zwierzęcą. Produkty cieszą się 

uznaniem mieszkańców regionu, 
ale i turystów. W szerokiej ofercie 

znajdziemy fasolę Piękny Jaś, fasolę 
z orzełkiem, marchew, buraki, pietruszkę 

czy ziemniaki. A to jest tylko niewielka 
część z ekologicznych, certyfikowanych 

upraw. Należy przy tym wspomnieć, 
że fasola Piękny Jaś słynie 

z dorodności, walorów smakowych. 
Teresa Filipowicz jest doceniana także 

przez mieszkańców Mogilna, pełniąc 
funkcję sołtysa miejscowości. 

moGIlno 41
33-326 moGIlno

grakh@poczta.onet.pl

608 424 660

Już w 2015 roku gospodarstwo 
zostało laureatem konkursu na 
Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 
w Małopolsce. Jego właściciel 

– Jan Czaja – jest absolwentem AGh 
w Krakowie, a produkcją ekologiczną 
trudni się od 2004 roku. Gospodarstwo 
funkcjonuje w wyjątkowej, historycznej 
lokalizacji, ponieważ na terenie 
zespołu dworsko-parkowego 
w Rzuchowej. Pogórze Ciężkowicko-
Rożnowskie słynie z nieskazitelnej 
przyrody i pięknych krajobrazów. 
Jan Czaja zajmuje się produkcją 
zarówno zwierzęcą, jak i roślinną. 
Specjalnościami od rolnika z Rzuchowej 
są: produkt regionalny ChNP fasola 
Piękny Jaś z Doliny Dunajca, dynie 
odmiany „Bambino”, truskawki 
starej odmiany Senga-Sengana oraz 
ziemniaki, ogórki, buraki ćwikłowe, 
ostra papryka czy zioła.

RzUchowa 1
33-114 RzUchowa

GosPoDaRstwo
RolnE I EkoloGIcznE
Jan czaJa

ROLNiCTWO
POLSKA

ROLNiCTWO
POLSKA
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Uprawa Ziół

Kraków

AGRO-WIT42 43

www.agro-wit.pl @NaturalneKiszonkiZCharsznicy

604 429 486 agrowitaga@interia.pl

malInowska aGnIEszka
„aGRo-wIt”

O charsznickich kiszonkach mówi się 
w samych superlatywach. Kulinarną 

renomą cieszy się kapusta, ale i ogórki, 
rzodkiewka czy pozostałe produkty 
z szerokiej oferty firmy, która działa 
od 1990 roku. Państwo Malinowscy 

uprawiają kapustę na powierzchni 
ponad 15 hektarów. Charsznica 

jest znana z uprawy kapusty już od 
xiV wieku. Mało tego! W 1998 roku 
Charsznica ogłosiła się Kapuścianą 

Stolicą Polski. Agro-Wit stawia na 
ekologię i zapewnia, że firma będzie 
rozwijać się w tym właśnie kierunku. 

Profilaktyka zdrowotna społeczeństwa 
jest bowiem ważnym elementem 

misji przedsiębiorstwa. Kiszonki mają 
korzystne właściwości dla naszych 
organizmów, dostarczają witaminy, 

które regulują metabolizm, wygładzają 
skórę, wzmacniają włosy i paznokcie 

oraz zwiększają przyswajalność żelaza.

JElcza 200 a
32-250 chaRsznIca

www.sprzedazziol.pl

507 024 649 marta-kisiel260@wp.pl,
poczta@sprzedazziol.pl

GosPoDaRstwo EkoloGIcznE 
UPRawa zIół aRtUR kIsIEl

Specjalizacją gospodarstwa jest 
ekologiczna produkcja zielarska. 
Na przestrzeni prawie 25 lat, firma 
uzyskała status wiodącej w Małopolsce. 
Gospodarstwo posiada powierzchnię 
całkowitą ponad 13 hektarów i jest 
zlokalizowane na rolniczym terenie 
Wyżyny Miechowskiej. Do sprzedaży 
hurtowej trafiają: mięta pieprzowa, 
melisa lekarska, babka lancetowata, 
dziurawiec, krwawnik pospolity, lubczyk 
ogrodowy, pokrzywa zwyczajna, 
szałwia lekarska, koper włoski, jeżówka 
purpurowa. Asortyment poszerzają 
rwany liść mięty pieprzowej, jeżówka 
purpurowa jako: ziele, sam kwiat oraz 
korzeń, a także lubczyk ogrodowy: nać 
oraz korzeń. Uprawa ziół obejmuje też 
zboża do celów leczniczych. Rodzina 
Kisielów sukcesywnie inwestuje 
w rozwój gospodarstwa, pozyskując 
skutecznie środki zewnętrzne.

nIEszków 45 a
32-218 słaBoszów ROLNiCTWO

POLSKA
ROLNiCTWO

POLSKA
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Dworek Młynarza Kraków

Pszczółki
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www.dworekmlynarza.pl www.pszczolki.org.pl@Dworek Młynarza @Zagroda Edukacyjna Pszczółki

537 969 572,
664 927 182  660 431 061biuro@dworekmlynarza.pl gospodarstwo.pszczolki@gmail.com

DwoREk młynaRza
BEata soPIcka

GosPoDaRstwo EkoloGIcznE 
„PszczółkI” aGnIEszka kRól

Edukacyjne gospodarstwo 
agroturystyczne jest zlokalizowane 
w staropolskim dworze. Nazwa 
obiektu nawiązuje między innymi 
do pobliskich trzech czynnych 
młynów. Dworek oferuje nocleg 
z wyżywieniem, można też nabyć 
świeże jajka, mąkę prosto z młyna bądź 
żywe lub wędzone karpie. Właściciele 
podkreślają, Dworek Młynarza 
jest doskonałą bazą wypadów 
do licznych atrakcji południowej 
Polski. Poza tym gospodarstwo 
należy do Ogólnopolskiej Sieci 
Zagród Edukacyjnych, co za tym 
idzie organizowane są tutaj zajęcia 
edukacyjne dla dzieci, młodzieży, 
turystów etc. Przewidziano 
wycieczkę do młyna, wypiek chleba 
domowym sposobem, rozpoznawanie 
tropów dzikich zwierząt, wycieczkę 
ornitologiczną nad stawy i wiele więcej.

Gospodarstwo Ekologiczne „Pszczółki” 
jest miejscem, w którym w niebanalny 

sposób łączy się polską gościnność, 
historię, dawne zwyczaje i wyśmienitą 

kuchnię. W „Pszczółkach” powita nas 
gospodarz w stroju kosyniera spod 

Racławic, a gospodynie ugoszczą 
domowymi potrawami z naturalnych 

produktów. Pobyt uatrakcyjni makieta 
Bitwy Racławickiej z 300 figurkami 

wykonanymi w drzewie lipowym. 
W galerii obrazów umieszczono 

dwanaście ksiąg „Pana Tadeusza”, 
choć można odkryć też trzynastą. 

Gospodarze przeprowadzają warsztaty 
pszczelarskie oraz zdradzają tajniki 
kiszenia kapusty, suszenia śliw czy 

darcia pierza. Gospodarstwo skrywa 
też izbę z dawnymi wiejskimi sprzętami. 

A wszystko to w otoczeniu pięknego 
ogrodu i przy suto zastawionym stole 
w gęś biesiadną, szarlotkę z jabłkami.

RUDzE 2
32-640 zatoR

nIEzwoJowIcE 23
32-109 PałEcznIca ROLNiCTWO

POLSKA
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531 159 179

jozefa.las@vp.pl

oBIEkt PastERskI
Bacówka „U kRzyśka”

Obiekt pasterski Bacówka „U Krzyśka” 
jest najnowszym członkiem Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska. 
Obiekt dołączył do tego grona 
w sierpniu 2019 roku. Bacówka działa 
od 9 lat w urokliwej miejscowości Groń. 
Wspomniana wieś jest zlokalizowana 
właściwie w sercu wschodniego Podhala 
i stanowi świetną bazę wypadową 
do największych atrakcji Zakopanego, 
Nowego Targu, Białki Tatrzańskiej czy 
Bukowiny Tatrzańskiej. Jednocześnie 
Groń jest położony z dala od ruchliwych 
dróg. Można tutaj odetchnąć 
i delektować się prawdziwymi góralskimi 
serami wytwarzanymi w Bacówce 

„U Krzyśka”. Rodzina trudni się również 
wypasem owiec. Na miejscu istnieje 
możliwość zakupu nie tylko serów, ale 
i znakomitej jagnięciny. Fotografia 
oscypka pochodzi z archiwum 
Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
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