


KARMNIK to cotygodniowa dostawa naturalnych, ekologicznych i zdrowych 

produktów oraz przetworów prosto od niewielkich, lokalnych wytwórców – głównie 

z dolin Liwca i Bugu. Wyszukałyśmy je dla Was, objeżdżając przez ostatni rok 

kilkadziesiąt wsi i miasteczek wschodniego Mazowsza oraz ziemi drohickiej. 

Teraz dzielimy się z Wami efektami poszukiwań, czyli smakołykami, które pochodzą 

od ludzi skrupulatnie dbających o jakość, wyjątkowy smak i powtarzalność wyrobów.

Zamowieńia zbieramy przez sklep internetowy karmnik.org i dostarczamy do 

warszawy w czwartek.

W grudniu przygotowałyśmy dla Was OFERTĘ NA BOŻE NARODZENIE. 

Są to przede wszystkim gotowe potrawy wigilijne oraz świąteczne dania. 

Ich receptury tworzono przez wiele lat (a nawet przez wieki) i przekazywano 

 z pokolenia na pokolenie. Co ważne, przepisy te powstały w zgodzie z mazowiecką

 i podlaską tradycją kuchni chłopskiej oraz kuchni szlacheckiej. 

Część wyrobów zaś to specjały kuchni regionalnej lub bardzo lokalnej.

Nasza oferta świąteczna powstała już dziś, bo większość współpracujących 

z nami rolników, producentów oraz pań z kół gospodyń wiejskich przygotowuje 

wszystkie specjały ręcznie i w ostatniej chwili, żeby pierogi, mięsa czy ryby 

były świeże. Musimy dać im czas, by mogli spokojnie przyszykować te 

wszystkie pyszności bez stresu i z dużą pieczołowitością. 

Na Wasze zamówienia świąteczne czekamy

do 14 grudnia do godziny 18:00 

OFERTA ŚWIĄTECZNA



GOTOWE DANIA

Od pani Wiesławy Cabaj 
z koła gospodyń wiejskich 

w Cegłowie, z Kuchni znad Liwca 
oraz z Dworu Mościbrody

Wieczerza wigilijna jest jednym z tych niezwykłych 
posiłków, podczas którego wielowiekowy obyczaj 

kulinarny bierze górę nad wszystkim innym. Dlatego 
właśnie większość z nas podaje wtedy, robione 

często tylko raz do roku, tradycyjne postne dania 
przygotowane z darów lasu, pola i wody. 

Proponowane przez KARMNIK wigilijne specjały 
łączą w sobie smaki dawnej mazowieckiej kuchni 

chłopskiej i staropolskiej kuchni szlacheckiej, jednak 
wpisują się także we współczesne kulinarne trendy. 

Co zatem znalazło się w naszej ofercie:

pierogi w cienkim, mięciutkim cieście z doskonale doprawionymi farszami. 
Na uwagę zasługują przede wszystkim pierogi staropolskie (na zdjęciu po prawej) 
z kaszą jaglaną, kapustą i grzybami leśnymi; pierogi z kaszą gryczaną i grzybami 
oraz pierogi ruskie z lubczykiem. Poza tym możecie zamówić pierogi z kapustą 
i grzybami ( na zdjęciu po lewej); z kapustą i pieczarkami, z kaszą gryczaną 
i białym serem, z soczewicą oraz na słodko – z makiem. Wszystkie są boskie.

uszka z grzybami leśnymi – malusieńkie jak naparstek pierożki wypełnione 
aromatycznym farszem

postny barszcz kardynalski czysty z wiśniami (na zdjęciu po środku). 
Jest to wyborna zupa przygotowana z esencjonalnego bulionu warzywnego oraz 
buraków z dodatkiem wiśni. Barszczyk wystarczy przelać do garnka, podgrzać 
(nie zagotowywać, bo straci kolor) i podawać z uszkami lub jajkiem na twardo

TRADYCYJNE POTRAWY WIGILIJNE



ŚWIĄTECZNE CIASTA

zakwas z czerwonych buraków na barszcz (na zdjęciu z lewej), 
nastawiony z dodatkiem odrobiną chrzanu, jabłek, świeżego imbiru
i tradycyjnych dodatków przyprawowych 

zupa grzybowa. Aromatyczna zupa (na zdjęciu w środku) pełna leśnych 
grzybów, do której warto podać tradycyjne łazanki 

postna kapusta z dużą ilością grzybów leśnych przygotowana w zgodzie 
z miejscowym zwyczajem na lnianym oleju według przepisu szefa kuchni 
Restauracji Dworskiej w Dworze Mościbrody pana Adama Filipczuka

sałatka jarzynowa robiona według receptury będącej kompromisem 
wypracowanym miedzy założycielkami KARMNIKA Katarzyną, Magdą i Anką 
(bez ziemniaków, ale z groszkiem; bez kukurydzy, ale z cebulą; bez grzybków 
w occie, ale ogórkiem kiszonym, z jabłkiem, ale bez skórki). Mamy nadzieję, 
że taka mieszanka będzie Wam smakować (na zdjęciu po prawej)

sałatka ziemniaczana z kiszoną marchewką. Przygotowanie tej potrawy
jest ukłonem w stronę tych, którzy nie tylko nie jedzą już mięsa, ryb, ani jajek

kompot wigilijny z suszu, w skład którego wchodzą śliwki wędzone oraz 
suszone, nasze suszone jabłka, ekologiczne gruszki, morele niesiarkowane 
oraz mieszanka tajemnych przypraw 

mieszanka ekologicznych suszonych owoców na kompot wigilijny 

GOTOWE DANIATRADYCYJNE POTRAWY WIGILIJNE

Od pani Wiesławy Cabaj z koła gospodyń wiejskich w Cegłowie, 

z Kuchni znad Liwca oraz z Dworu Mościbrody



Z Dworu Mościbrody i z Kuchni znad Liwca

Nieprzypadkowo Dwór Mościbrody ze swoją restauracją leży na wyróżnionym Szlaku 
Kulinarnym „Mazowiecka Micha Szlachecka”, bo to właśnie tutaj szef kuchni Adam Filipczuk, 
wykorzystując świeże lokalne składniki i miejscowe receptury, tworzy znakomite staropolskie 
potrawy. Zdecydowanym królem Restauracji Dworskiej jest świeżo łowiony w pobliskich 
stawach karp. Dlatego właśnie proponujemy Wam przede wszystkim prawidłowo hodowane 
świeże, pozbawione zapachu i smaku mułu karpie oraz wyroby z tej ryby.

karp świeży. Tuszka z głową (na galaretę) lub bez głowy, mięsiste płat albo 
pozbawione większości ości filety (elementy ryby są pakowane próżniowo) 

wędzony filet z karpia w ziołowej posypce przygotowany według receptury 
szefa kuchni Restauracji Dworskiej (na zdjęciu)

pierogi z karpiem. Otulone w pierogowe ciasto, dobrze przyprawione mięso 
słodkowodnej ryby z dodatkiem cebulki

klasyczny karp smażony – dzwonka 

oryginalna w smaku kiełbasa z karpia przygotowywana według receptury 
szefa kuchni Adama Filipczuka 

pasztet mus z karpia – delikatna przystawka rybna do podania z chrzanem 
lub ćwikłą 

WIGILIJNE POTRAWY Z RYB 



WIGILIJNE POTRAWY Z RYB 

Z wędzarni C.K. Fish 
oraz Kuchni znad Liwca

C.K. Fish to nazwa mieszczącej się w Józefowie 
tradycyjnej wędzarni przygotowującej ryby 

bez konserwantów. Jej właścicielką jest pani Hanna 
Cymerman-Kärkkäinen. Ryby od niej są świeżutkie, 

niekiedy odbieramy je jeszcze ciepłe (trzymane 
w lodówce zachowują świeżość ok. 2 tygodni). 

Poza tym C.K. Fish proponuje jeszcze przekąski 
ze świeżego, surowego łososia norweskiego. 
Z kolei my – Karmnik – mamy dla was śledzie 

w oleju. Robimy je w Kuchni znad Liwca.

wędzony pstrąg – na przystawkę podwawany np. z cząstkami cytryny 
(na zdjęciu powyżej)

wędzona makrela – do sałatek lub na pastę (na zdjęciu z lewej)

tatar z surowego, marynowanego łososia z cebulką i koperkiem
wykwintna przystawka 

rolada szpinakowa z surowym łososiem marynowanym 
i śmietankowym serkiem  Oryginalna zimna 
przystawka, która pięknie się prezentuje i wyśmienicie smakuje

śledzie w oleju rzepakowym z cebulą. Danko, którego nie może 
zabraknąć wśród dwunastu wigilijnych potraw

śledzie w śmietanie z cebulą i szarą renetą  klasyka gatunku 

śledzie węgrowskie w sosie musztardowo-miodowym z koperkiem. 
Połączenie smaku rybnego, słonego, słodkiego i kwaśnego, czyli 
przystawka dla prawdziwych smakoszy

śledzie korzenne w pomidorach z cebulą. Kolejna odsłona rybnego 
smakołyku

– 

(na zdjęciu z prawej).

–



Od Bez Ości 
oraz z Kuchni znad Liwca

Bez Ości, czyli Piotr Ważyński i Justyna Matulka 
to dopiero co startująca firma 

produkująca wegańskie zamienniki ryb. 
Jej właściciele od 25 lat są wegetarianami. 

Piotr profesjonalnie zajmuje się gotowaniem 
– jest szefem kuchni w warszawskiej restauracji 

Wegeguru, a Justyna nauczycielką jogi. 
Bez Ości stworzyli z miłości do ryb 

i do środowiska naturalnego.

roślinny śledź z bakłażana (na zdjęciu poniżej po lewej) to kawałki bakłażana 
aromatyzowanego glonami nori przyrządzonego w mieszance oleju 
rzepakowego i lnianego z dodatkiem octu jabłkowego i przypraw, w tym 
wędzonej papryki oraz soli himalajskiej

roślinny łosoś z marchewki (na zdjęciu powyżej) powstał ze wstążek 
soczystej marchewki doprawionych glonami nori, octem balsamiczny, sosem 
sojowy, olejem rzepakowy, przyprawami oraz solą himalajską

roślinne szproty z tempehu, czyli z masy ze sfermentowanej, wędzonej soi 
. Ich smak został wydobyty dzięki 

olejom – rzepakowemu i lnianemu, glonom wakame i nori oraz dodatkowi sosu 
sojowego, przyprawom oraz soli himalajskiej

boczniaki po kaszubsku. Przysmak dla tych, którzy ze względów 
ideologicznych zrezygnowali z mięsa oraz ryb i dla tych, którzy lubią po prostu 
dobrze przyprawione warzywa

(na zdjęciu środkowym i prawym poniżej)

WIGILIJNE POTRAWY RYBNE BEZ RYB I BEZ OŚCI 



polędwica wołowa – cała. Najdelikatniejszy kawałek wołowiny. 
Idealny na pieczeń, np. w cieście francuskim lub kruchym, 
na tatara, ale także na ministeki (na zdjęciu).
 
gicz cielęca w plastrach (ossobuco) – produkt znakomity 
na pieczyste, np. z warzywami i pieczonymi ziemniakami

kotleciki cielęce z kostką – mięsny rarytas do przygotowania 
na patelni w 20 minut

Z Żurobic 

Dobra cielęcina oraz wołowina na wschodnim Mazowszu 
to produkt właściwie niedostępny, dlatego Karmnik 

skorzystał z bogatszych o to mięso zasobów pobliskiego 
Podlasia i proponuje kilka produktów zebranych przez 

masarnie w Żurobicach, znanej Wam firmy wędliniarskiej 
produkującej tradycyjne wędliny rustykalne.

ŚWIEŻY DRÓB ORAZ MIĘSO

Z domowej masarni 

Państwa Elisów z Pilawy

Małgorzata i Jacek Elis prowadzą lokalną wytwórnię 
wędlin. Ich wiedza, ręczne metody wytwarzania oraz 
naturalny sposób wędzenia pozwalają im tworzyć 
produkty o niepowtarzalnym smaku.To właśnie dlatego 
zostały one wpisane do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 
Mazowsza. Produkty państwa Elis są wyrabiane 
z polskiego mięsa pochodzącego ze świń i krów 
hodowanych w warunkach podobnych, jak zwierzęta 
hodowane w gospodarstwach ekologicznych.Świeże 
mięso od nich ma więc prawdziwy mięsny smak. 

schab środkowy bez kości surowy

karkówka wieprzowa bez kości surowa

boczek wieprzowy surowy 

rostbef wołowy surowy 

filet z indyka surowy (na zdjęciu)



Z masarni „Wędliny Rustykalne”
w Żurobicach

WĘDLINY I PIECZONE MIĘSA

Proponowane przez nas wędliny pochodzą 
z rodzinnej masarni spod Siemiatycz. Założył ją 
ponad 30 lat temu pan Tadeusz Firlej i rozsławił 

firmę, powracając do wyrobu tradycyjnych 
podlaskich wędlin, m.in. nadbużańskiego 

kumpa, czyli szynki z kością z golonką. Dziś 
masarnię prowadzi syn pana Firleja Tomasz, 
który ma ambicję kontynuowania dzieła taty. 

My zaś wybrałyśmy dla Was wędliny 
z limitowanej linii rustykalnej. 

klasyczna szynka domowa 

kiełbasa palcówka – chuda wędlina z dużymi kawałkami mięsa

baleron delikatesowy – tradycyjny wyrób przygotowany z karczku (na zdjęciu)

frankfurterki, czyli wieprzowe cienkie kiełbaski 

szynka długodojrzewająca – prawdziwy rarytas. Ma szklisty, tęczowy połysk
charakterystyczny dla tego rodzaju produktów i smak przypominający hiszpańskie 
czy włoskie wędliny długodojrzewające

Z wiejskiej wędzarni w Mokobodach 

Wiejska Wędzarnia Anny i Adama Marciniaków to rodzinna firma, która produkuje wyroby 
wędliniarskie metodą tradycyjną według staropolskich receptur bez konserwantów. 
Specjalizuje się w produktach wieprzowych, ale podążając za zmieniającymi się trendami, ma 
w ofercie również wędliny z indyka i dziczyzny. Do świątecznego koszyka zaproponowali:

delikatny i kruchy filet z indyka – „szyneczka” 

kiełbasa podsuszana z dzika w naturalnej osłonce

pieczony schab karkowy w ziołach 

tradycyjny pieczony boczek

baleron w ziołowej posypce (na zdjęciu)



Od Państwa Putkowskich 
z „Dażynka. Nadburzańskie Smaki” 

Dażynka to niewielka, rodzinna masarnia i serowarnia 
z okolic Drohiczyna. Państwo Putkowscy wytwarzają w niej 

ponad dwadzieścia rodzajów wędlin wieprzowych oraz 
indyczych przygotowanych według receptur przekazywanych z 

pokolenia na pokolenie. Ich naturalnie przyprawiane 
i wędzone dymem olchowym wędliny zdobywają liczne laury w 

konkursach. Receptury wyrobów garmażeryjnych pani 
Grażyna udoskonala od kilkunastu lat, dba jednak, 

by smakowały jak te, pamiętane z dzieciństwa. 
W ofercie Dażynki są: 

kiełbasa jałowcowa sucha

kiełbasa carska sucha – z dodatkiem sporej ilości pikantnej papryki 

kabanosy wieprzowe, podsuszane

kindziuk drohicki wędzony zimnym dymem – kiełbasa o wyjątkowym smaku 
szlachetnej wędliny dojrzewającej wykonana z wyselekcjonowanych kawałków 
szynki, wzbogacona naturalnymi przyprawami, ze szczyptą bazylii i gałki 
muszkatołowej 

szynka ze słoninką (na zdjęciu)

polędwica nadbużańska 

boczek drohicki to przepyszna, niezbyt tłusta wędlina, która najpierw leżakuje 
w zalewie solankowej, następnie jest ręcznie nadziewana świeżym czosnkiem, 
oprószana przyprawami i wędzona olchowym dymem (na zdjęciu). Dzięki tej 
kompozycji dodatków ma niepowtarzalny smak i aromat

WĘDLINY I PIECZONE MIĘSA



WYROBY GARMAŻERYJNE

pasztet z kaczką piżmową – ten delikates pani Wiesi z Cegłowa jest 
przyrządzany z mięsa dość chudej, półdzikiej kaczki piżmowej (w składzie stanowi 
ono ok. 50 proc.), dlatego dodawane jest do niego mięso z udźca indyka 
(20 proc,), karkówka wieprzowa (10 proc.) oraz bułka, włoszczyzna i jajka

baleron z kurczaka – to wyrób przygotowywany w podobny sposób jak robi się 
galantynę, z tym że baleron jest pieczony. Pani Wiesia piersi kurczaka kroi 
nakawałki i miesza z ciemnym, mielonym mięsem kurczaka, następnie opatula 
masę w kurczakową skórę i piecze. Oryginalne, chude i smaczne 

pasztet wegetariański z soczewicy z dodatkiem warzyw, przypraw 
i podkręcających smak wyrobu suszonych pomidorów

bigos staropolski – przygotowana przez Kuchnie znad Liwca tradycyjna 
potrawa jednogarnkowa z dodatkiem duszonych mięs i wędlin, wędzonych 

śliwek i czerwonego wina

nóżki w naturalnej galarecie – to długo gotowana mięsna masa zalana miękką 
galaretką – bez dużych kawałków, bez dodatku sztucznej żelatyny 

pasztet prababci Jani – wyrób wieprzowo-drobiowy z dodatkiem jaj własnego  
chowu oraz naturalnych przypraw, sporządzony według receptury prababci 
Janiny Putkowskiej i zgodnie z tradycją pieczony w piecu chlebowym. 
Dzięki temu ma niepowtarzalny smak i aromat

pasztet ze śliwką – klasyczny, domowy pasztet ze słodkawą nutą 
owoców przygotowany przez masarnię Elisów z Pilawy

pasztet drobiowy – delikatny domowy pasztet z mięsa drobiowego przyrządzony 
według przepisu pani Małgorzaty Elis (na zdjęciu)

– 

wieprzowy 

Od koła gospodyń 
wiejskich z Cegłowa, 

z Dażynki, Pilawy, 
z Kuchni znad Liwca

Większość współpracujących z nami producentów 
wędlin przygotowuje także domowe wyroby 
garmażeryjne. Są one szykowane z wielką 
pieczołowitością na podstawie rodzinnych 

receptur przekazywanych z pokolenia 
na pokolenia lub według nowych, własnych 

pomysłów, które nawiązują do współczesnej 
kuchni polskiej.



TRADYCYJNE WYPIEKI 

Od pani Wiesławy Cabaj 
z koła gospodyń wiejskich 

w Cegłowie oraz jej przyjaciółki 
pani Elżbiety Żmudzkiej

Panie przygotowały dla Was klasyczne słodkości 
bożonarodzeniowe w nieco unowocześnionym 

wydaniu. Proponują m.in. podkręconą wersję 
tradycyjnego keksu, pierniki przekładane 

konfiturami, jedyny w swoim rodzaju torcik 
makowy i wiele więcej.

piernikowy keks marchewkowo-buraczany z bakaliami (na zdjęciu powyżej)

torcik Makadama  mistrzowski wyrób cukierniczy w tradycyjnym stylu 
(na zdjęciu po prawej). Zrobiony jest z blatów biszkoptu makowego (bez mąki), 
przekładanych kawowym kremem ze śmietanką, polany polewą lustrzaną 
z czekolady i ozdobiony cukrowymi dekoracjami. Jest to wielokrotnie nagradzany 
wypiek przygotowywany do lat przez panią Elżbietę Żmudzką (także dla 
warszawskich kawiarni). Uwaga, tort można mrozić! 

ciasteczka w kształcie orzechów włoskich nadziewane maślaną masą 
kajmakowo-orzechową, to druga propozycja pani Eli. Ciastka są tak ładne, 
że doskonale nadają się również na słodki prezent

piernik w kształcie choinki lub gwiazdy (na zdjęciu) przełożony dżemem 
z czarnej porzeczki, oblany polewą czekoladową i ozdobiony cukrowymi 
dekoracjami jest aromatyczny przyjemnie wilgotny 

biszkoptowe rolady: mocno czekoladowa z wiśniami oraz śmietanowa 
z truskawkami ozdobi każdy świąteczny stół

–

(na zdjęciu po środku) – 



TRADYCYJNE WYPIEKI 

Z pracowni cukierniczej 
Fundacji „To MY” 
Leny Grochowskiej z Łochowa 
oraz z Kuchni znad Liwca

Podopieczni łochowskiej fundacji Leny 
Grochowskiej przygotowują w swojej 
pracowni ciasta i ciasteczka. Ich wypieki są 
robione z naturalnych produktów, 
bez konserwantów i polepszaczy smaku. 
Cukiernicy specjalizują się w drobnych 
ciasteczkach do kawy. 
– czekoladowych, orzechowych oraz 
bezikach, a także keksach.

tradycyjny keks to klasyczne, ciężkie od bakalii ciasto ucierane, pełne suszonych 
owoców, orzechów oraz lukru. Naszpikowany dodatkami wypiek smakuje po 
domowemu – jak u babci 

pierniczki wypiekane z naturalnych składników z dodatkiem miodu spadziowego. 
Możecie je sami ozdobić lukrem i podarować w prezencie (na zdjęciu powyżej)

ręcznie robione, czekoladowe, drobne ciasteczka brownie z dodatkiem 
rozpływających się w ustach kawałków czekolady (na zdjęciu po środku)

kruche, słodko-słone ciasteczka orzechowe, których smak został podkręcony 
sporą porcją orzechowego masła (na zdjęciu po lewej). Bardzo wciągające

chrupiące, drobne popękane ciasteczka z dodatkiem roztopionej, gorzkiej 
czekolady, obsypane sporą porcją cukru pudru. Idealne do kawy, do kakao, herbaty
i na prezent

słodko-słone maślane ciasteczka z Kuchni znad Liwca  kruche i bardzo 
chrupiące (na zdjęciu po prawej). Nie zawierają żadnych spulchniaczy i polepszaczy 
smaku, tylko najprostsze składniki. Nasze Maślane długo zachowują świeżość 
i nawet po dwóch tygodniach wciąż przyjemnie chrupią. Najlepiej przechowywać 
je w szczelnie zamykanym słoiku.

–



ŚWIĄTECZNE DODATKI

Wybrane z Karmnika: 
od Dażynki, 
z Ekologicznej Zagrody w Raju, 
z Latowicza 

Producenci, z którymi współpracujemy robią 
domowe przyprawy i przetwory używane 
w kuchni na co dzień i od święta. Są to 
smakowite dodatki do wędlin czy serów, zimne 
sosy lub majonezy. Mają niepowtarzalny smak 
oraz zero sztucznych dodatków.

domowy majonez czosnkowy Dażynki to wyrób ręcznie wytwarzany z jaj 
własnego przyzagrodowego chowu, oleju i naturalnych przypraw. Oryginalny, 
wyrazisty, czosnkowy smak zawdzięcza dodaniu świeżo wyciśniętego czosnku. 
Znakomity do jajek na twardo, past i sałatek 

domowy majonez naturalny Dażynki (na zdjęciu powyżej) to wyrób ręcznie 
wytwarzany z jaj własnego przyzagrodowego chowu, oleju i naturalnych przypraw

tarty chrzan ekologiczny od pana Roberta Zawistowskiego z gospodarstwa „Raj” 
jest mocny, bez zbędnych dodatków. Idealny do podkręcania smaku żurku, 
do wędlin i pasztetów a także sosów na zimno i na ciepło

ćwikła ekologiczna od pana Roberta Zawistowskiego z gospodarstwa „Raj” 
jest znakomitym dodatkiem do smażonego karpia, pieczonych mięs, pasztetów 
oraz wędlin

marynowany czosnek latowicki w naturalnej 
zalewie (na zdjęciu obok) to wyrób pochodzący 
z gospodarstwa rolnego pana Grzegorza 
Odalskiego. Ząbki czosnku zamknięte w słoiku są 
białe, chrupiące i pełne smaku. Idealne jako dodatek 
do mięs, wędlin i pasztetów, a także jako 
składnik sałatek



SŁODKIE PREZENTY

Od Prosto z Krzaka

,,Prosto z krzaka” to powstałe w 1986 roku gospodarstw
o sadownicze położone w Stojadłach niedaleko Mińska 

Mazowieckiego. Prowadzi je pana Tomasz Rombel 
wraz z rodziną. Uprawia w nim wysokiej jakości owoce 

jagodowe bez pozostałości środków ochrony roślina, 
a od kilku lat jego synowie - Michał i Maciek - zajmują się 

pszczelarstwem. U nas w Karmniku znajdziecie przepyszne 
połączenie obu rodzinnych pasji, czyli miód z owocami.

Miód z pasieki braci Rombel z dodatkiem liofilizowanych owoców – maliny 
jesiennej albo czarnej porzeczki – pochodzących z ich własnego gospodarstwa 
sadowniczego, to znakomity dodatek do chleba lub śniadaniowych bułeczek. 
Miód jest lejący, bardzo aromatyczny i ma intensywny smak świeżych owoców.

Z pasieki „Pachniczówka”

orzechy w miodzie 

cynamon w miodzie

imbir w miodzie

kardamon w miodzie

kurkuma z imbirem w miodzie

Pasieka miodowa w Grębkowie funkcjonuje od pięciu pokoleń. Produkuje prawdziwe, 
naturalne miody, niedosładzane, niegotowane, zamykane na zimno. Najmłodszy z rodu, 
pan Adrian Pachnik, specjalizuje się dodatkowo w miodowych przekąskach. Są to 
mieszanki orzechów w miodzie oraz fenomenalne miody smakowe, łączące w sobie 
ostrość przypraw i miodową słodycz. Nie tylko pięknie wyglądają i smakują, ale też 
doskonale pachną. Zimowe propozycje Pachniczówki to:



SŁODKIE PREZENTY

Z Mitowskiej Zagrody

Smażenie rozmaitych konfitur i przetworów 
to tradycja okolic Seroczyna. Pani Ewa Mitowska 

z Mitowskiej Zagrody robi je jednak 
na swój niepowtarzalny sposób. 
Spróbujcie sami jej smakołyków:

wiśnie z nalewki w syropie – pełna smaku przekąska lub dodatek do słodkich 
wypieków z kropelką alkoholu (na zdjęciu z prawej)

pigwowiec w syropie – idealny dodatek do zimowej herbaty (na zdjęciu z lewej) 

Z Kuchni znad Liwca

marmolada z pigwy – świetna do chleba i słodkich wypieków

pigwa do herbaty – niskosłodzony dodatek do herbaty, ciepłych napojów, 
grzańców (na zdjęciu) 

W naszej nadliwiańskiej kuchni również 
przygotowujemy przetwory. Pracujemy 
w rytmie pór roku. Naszym ostatnim 
wytworem są idealne na zimę produkty 
z pigwą – aromatyczne i pełne smaku:



RÓŻNOŚCI

Od Breadpack

BreadPack to polska marka, która od kilku lat tworzy 
nowe technologie wypiekania jadalnych naczyń. Ich 

działaniom przyświeca idea troski o środowisko. 

Bredpaki to pyszne, jadalne miseczki o pojemności 300 ml wykonane ze świeżego 
ciasta, produkowane autorską metodą, na Mazowszu. Możecie zastąpić nimi inne 
naczynia jednorazowe lub te, których nie chcecie zmywać! Świetnie nadają się do 
każdego rodzaju posiłków, również do zup i doskonale sprawdzą się na 
świątecznym stole.

Bredpaki to również doskonała, wegańska przekąska!

Od Fundacji Węgrów-Miasto-Wieś

Fundacja zajmuje się m.in. praktycznym wymiarem 
ekologii. Zorganizowała akcję "Nowe szycie starych 
firanek" - w  ramach zbiórki prowadzonej na Facebooku 
oraz zwróciwszy się do producentów firan, zostały 
pozyskane stare, niepotrzebne firanki i resztki 
produkcyjne. 

Zaprzyjaźniona Fundacja Leny Grochowskiej na uszyła z nich w swojej 
pracowni krawieckiej estetyczne woreczki. Są wielofunkcyjne, doskonale 
sprawdzają się też jako opakowania na prezenty! Możesz wybrać jeden z 
rozmiarów lub kupić cały zestaw - przychody ze sprzedaży woreczków 
wspierają działania statutowe fundacji.



JAK TO DZIAŁA?

W katalogu świątecznym znajdziesz podzieloną na działy listę produktów 
wraz z opisami oraz informację o producentach.  W osobnym formularzu 
możesz wybrać te produkty które Cię interesują. Formularz jest przygotowany 
w excelu, gdy wpiszesz liczbę produktów, wyliczy się ich wartość.
 
CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE

1. Obejrzyj katalog, wybierz produkty i warianty, wypełnij formularz 
excelowy (oprócz produktów pamiętaj o uzupełnieniu swoich danych 
i wyborze miejsca dostawy, są niezbędne do realizacji zamówienia)

2. Pamiętaj o zapisaniu pliku na dysku lub pulpicie
3. Wyślij wypełniony formularz na adres 
4. Poczekaj na mailowe potwierdzenie zamówienia
5.  Wpłać wyliczoną w formularzu kwotę na konto:

KARMNIK Katarzyna Kolanowska i Wspólnicy spółka jawna
mBank nr 82 1140 2004 0000 3402 8049 2233

ZASADY OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ
- zamówienia przyjmujemy do wtorku 14 grudnia, do godz. 18:00
- dostarczamy 22 lub 23 grudnia w godz. 16:00-20:00 (szczegóły uzgodnimy
  telefonicznie)
- realizujemy zamówienia od 100 zł
- powyżej 250 złotych możliwa jest dostawa gratis pod wskazany adres 
  w Warszawie (czyli np. do domu)
- w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, wprowadzamy opcję
  dostawy za zamówienia o wartości od 100 do 249 zł za dopłatą 20 zł 

Pozostałe zamówienia można będzie odebrać w godz.16:00-20:00:
- na Górnym Mokotowie przy ul. Pod Skocznią 15 lub 
- na Żoliborzu  w sklepie Winotopia  przy ul. Rydygiera 11 lub 
- na Woli w sklepie Fine Wine przy ul. Płockiej 17, pasaż A lokal 9
- na Grochowie w sklepie 13 Win przy ul. Krypskiej 52/54
  (wjazd od ul. Grochowskiej 181, za myjnią samochodową jest wygodny
  parking)
- w sklep z winem Gessler Deli Wine&Spirits 
  przy restauracji Wódka Gessler Na Widelcu przy ul. Warszawskiej 3

NIEZALEŻNIE OD OFERTY ŚWIĄTECZNEJ, COTYGODNIOWY KARMNIK 
RÓWNIEŻ W GRUDNIU DZIAŁA.

Serdecznie zapraszamy do składania zamówień!

karmnik@karmnik.org

Konstancine Jeziornej w 

Karmnik

mailto:karmnik@karmnik.org
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