Nagrody w konkursie na
Wspólny tytuł dla serii filmów promujących obszar
Lokalnej Grupy Działania LIDER A4

CO W PUDLE PISZCZY

Pudła wypełnione produktami pochodzącymi z obszaru LGD
LIDER A4

czyli……

NASZE PRODUKTY
LOKALNE

VAILE COFFEE
Proces parzenia kawy w palarni kawy Vaile Coffee
w Pałacu Krobielowice to niezwykły rytuał.
Zielone ziarna kawy są ręcznie selekcjonowane
przez
renowatora
pałacu,
Nowozelandczyka
Christophera Vaile.
Podczas wizyty na plantacji wybiera on najlepszej jakości
ziarna, żeby kawa świeżo palona spełniała wszelkie
wymogi i trafiała w szerokie gusta kawoszy. Z kolei
proces palenia kawy, podczas którego wydobywa się jej
bogaty smak i cenne właściwości ma miejsce w palarni
Vaile Coffee. Nad jego przebiegiem czuwa rodzina
właściciela i dba o to, żeby każde ziarno kawy zmieniło
się w cudowny napar, którym delektują się ludzie
na całym świecie.

KWAS CHLEBOWY
Vitafit to mała manufaktura pieczywa i kwasów chlebowych. Kwasy
chlebowe wytwarzane wyłącznie na ich pieczywie bez polepszaczy i na
naturalnym zakwasie. Są to rzemieślnicze napoje niepasteryzowane.
Dzięki naturalnemu procesowi wytwarzania kwasów uzyskują nie tylko
smaczny i oryginalny napój ale również taki, który zawiera szereg
właściwości zdrowotnych. Ich kwasy chlebowe bogate są w bakterie
probiotyczne ,witaminy z grupy B, C oraz składniki mineralne takie jak
m.in. selen i cynk. W swojej ofercie mają kwasy: niedosładzane, słodkie,
dosładzane wyłącznie miodem oraz kwasy chlebowe na pieczywie
gryczanym. Jest to produkt unikatowy na rynku, cieszący się dużym
zainteresowaniem oraz wpływający bardzo korzystnie na
funkcjonowanie naszego organizmu. Te kwasy chlebowe zdobyły wiele
nagród, są również objęte Dziedzictwem kulinarnym Dolnego Śląska
oraz logiem Produkt Polski.
Yerbnięty Piotrek – żytni kwas chlebowy z ekstraktem z Yerba Mate,
delikatnie dosładzany
Słodka Maryśka - żytni kwas chlebowy słodki
Honey Hania - żytni kwas chlebowy dosładzany polskim miodem
Kwaśny Piotrek -- żytni kwas chlebowy, niedosładzany
Free Anka - gryczany kwas chlebowy, słodki
Slim Anka - gryczany kwas chlebowy, wytrawny

Pałacowa Palarnia Kawy
Pałac Krobielowice
Krobielowice 21

Vitafit Piotr Buszko

55-080 Kąty Wrocławskie

piekarnia.vitafit@gmail.com

palackrobielowice.com

facebook.com/vitafit.piekarnia
tel. 603 758 387

SOK ZE SZPARAGÓW
Jest to jedyny taki produkt w Polsce i w Europie.
100% wycisk ze szparagów i jabłek, nierozcieńczany,
bez konserwantów, bez dodatku cukru.
Jest świetnym sposobem na uzupełnienie niedoborów
witamin ,minerałów i składników odżywczych.
To „Klucz do zdrowia”, dzięki któremu można zadbać
o siebie, oczyścić swój organizm, wzmocnić odporność
i system immunologiczny. Bomba witamin i minerałów.
Soki te są bogate w właściwości lecznicze: dzięki dużej
zawartości kwasu foliowego, polecane szczególnie
dla kobiet w ciąży, a ze względu na właściwości
moczopędne- dla osób z chorobami nerek..
Są niskokaloryczne i detoksykujące.
Twórca produktu Mirosław Szreder przy udziale firmy
Agrar Magnice Sp. z o.o.

Tym, co wyróżnia te produkty, jest unikalny ekstrakt z torfu.
Nazywany jest on torfem tołpa® i wzbogaca kosmetyki tej marki.
Wszystkie produkty tworzone są z myślą o kobietach
i mężczyznach, którzy nie chcą wybierać pomiędzy skutecznością,
naturalnością a bezpieczeństwem.
Podczas
opracowywania
poszczególnych
receptur,
wykorzystywane są regenerujące właściwości torfu i borowiny.
Firma tołpa bazuje na innowacyjnych składnikach aktywnych
pochodzenia naturalnego i ekstrakcie z torfu, o udowodnionym,
dobroczynnym działaniu na skórę. Skuteczność wszystkich
kosmetyków potwierdzana jest w badaniach aparaturowych
i aplikacyjnych. Kosmetyki są przebadane alergologicznie,
ponieważ nie każda skóra dzielnie toleruje wszystkie składniki.
Żaden ze składników nie znalazł się tu przypadkowo, każdy pełni
określoną funkcję dla zdrowia i wyglądu skóry.

Agrar Magnice Sp. z o.o.
Ul. Parkowa 1
55-040 Magnice

Torf Corporation Sp. z o.o
Ul. Fabryczna 11,
55-080 Kąty Wrocławskie

Misją firmy Oleofarm jest troska o zdrowie, odporność,
witalność i dobre samopoczucie osób w każdym wieku. To jedna
z większych firm z polskim kapitałem, która posiada bogatą
ofertę olejów zimnotłoczonych, suplementów diety, soków itp.
Soki Świata są w 100% bezpośrednio wyciskanie, a nie
odtwarzane z koncentratów. Stanowią doskonałe uzupełnienie
codziennej, zbilansowanej diety.
Len mielony uzyskany w procesie odtłuszczenia jest doskonałym
składnikiem codziennej zbilansowanej diety. Nasiona lnu
zwyczajnego wykazują korzystny wpływ na funkcjonowanie
układu trawiennego, wspierają prawidłową perystaltykę jelit,
a także ułatwiają prawidłowe wypróżnianie. Ponadto nasiona
lnu naturalnie nie zawierają glutenu. Produkt charakteryzuje
się wysoką zawartością białka, błonnika pokarmowego
i tłuszczów nienasyconych oraz niska zawartością sodu
i kwasów tłuszczowych nasyconych. Utrzymanie prawidłowego
stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania
i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław

WINO CZERWONE, WYTRAWNE
(w losowo wybranych pudłach)

Wytrawne wino o intensywnym aromacie, pełnym
owocowym smaku i średniej zawartości tanin.
Charakteryzuje się nutami czereśni, wiśni, czarnej
porzeczki i owoców leśnych.
STYL I SMAK: Czerwone, wytrawne
SZCZEP : Rondo
REGION : Dolnośląskie, Polska
ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU : 12%
ROCZNIK : 2019
PRODUCENT: Winnica Katarzyna
winnica-katarzyna.pl
ul. Główna 112, Św. Katarzyna

MIÓD LIPOWY
Rodzinna pasieka Marii i Macieja Klimowiczów,
prowadzona przez ludzi kochających przyrodę, naturę,
pszczoły i pszczelarstwo.
Ich produkty nie zawierają domieszek
miodów
importowanych- są czyste, naturalne i nieprzetworzone.
Miody posiadają właściwości lecznicze, regeneracyjne
i odżywcze. Wspomagają leczenie chorób przewlekłych,
wzmacniają odporność organizmu i przyspieszają
procesy gojenia.
Miód lipowy ma zbawienny wpływ na górne i dolne drogi
oddechowe, serce i układ krążenia, układ nerwowy i stres.

PASIEKA SMOLECKA
Ul. Bukowa 81
55-080 Smolec

PIWO SEXTUS-Pils
Browar Caminus jest niewielkim, rodzinnym browarem
rzemieślniczym ulokowanym w Kątach Wrocławskich, w budynku
dawnej mleczarni. Kultywuje tradycje sztuki piwowarskiej warząc
piwa w pełni naturalne, nie poddane pasteryzacji, ani żadnemu
innemu procesowi utrwalania. Wyjątkowe piwa warzone są
według własnych receptur na wysokiej klasy sprzęcie,
z zachowaniem najwyższych standardów higieny produkcji. Nie są
filtrowane, dzięki czemu nie zabija się ich natury.
Portfolio piw jest dość mocno zróżnicowane. Browar oferuje piwa
zarówno mocno osadzone w klasyce, jak również nawiązujące do
piwnej rewolucji i nowofalowych stylów, jeszcze kilka lat temu
niedostępnych szerzej w Polsce. Znajdziecie tu piwa dla mniej
i bardziej zaawansowanych piwoszy, każde z nich o swoistym
i wyjątkowym charakterze. Autorem receptur jest tutejszy
piwowar, który poświęca się ich ciągłemu doskonaleniu.
SEXTUS Pils
Klasyczny przedstawiciel rodziny piw dolnej fermentacji.
Umiarkowana goryczka i doskonała pijalność to jego znaki
rozpoznawcze. Świetna piana i delikatny aromat klasycznych
odmian chmielu ucieszą każdego piwosza.

Browar Caminus
Ul. 1 Maja 11,
55-080 Kąty Wrocławskie

facebook.com/pasieka.smolecka
caminus@browarcaminus.pl

KONFITURY OD DARÓW NATURY
„Smaki Dzieciństwa” to seria produktów wg. starych
i niezmiennych receptur, wytwarzanych ręcznie, poczynając
od zbiorów kwiatów i owoców, aż po dokładne dokręcenie
nakrętki. Prócz serca i ciężkiej pracy, dodawane są tu tylko woda,
cukier lub miód, a dla zwiększenia kwasowości tylko cytryna
i właśnie dlatego przywołują wspomnienia z dzieciństwa, kiedy
mama, czy babcia dbała, aby jak najdłużej cieszyć się darami lata
i jesieni.
KONFITURA Z TRUSKAWEK
Tradycyjna receptura przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Owoce są smażone kilkanaście godzin, naprzemiennie ogrzewając
i studząc. Wyjątkowości konfiturze nadaje dodatek odrobiny
suszonego kwiatu czarnego bzu.
KONFITURA Z CZARNYCH PORZECZEK
Ta wonna słodkość powstaje w wyniku długiego i powolnego
wysmażania. Czarne porzeczki zawierają ogromne ilości witaminy
C oraz antyoksydantów, które hamują procesy starzenia
i przyczyniają się do powstrzymywania procesów rakotwórczych.

Dary Natury – Paweł Mazur
55-020 Jaksonów
ul. Wrocławska 15
tel. 603-483-012
biuro@dary-natury.org
www.dary-natury.org

Zapraszamy
do udziału w konkursie !
05.09.2021
Stoisko Stowarzyszenia LIDER A4
Dożynki Wojewódzkie w Domaniowie

