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Grzyby





Borowik szlachetny (łac.Boletus edulis Bull.) – gatunek grzybów z 
rodziny borowikowatych (Boletaceae). Występuje w Ameryce 
Północnej (głównie na zachód od Gór Skalistych, rzadziej w części 
centralnej i wschodniej kontynentu) i w Europie. Ponadto został z
awleczony do Nowej Zelandii i południowej Afryki. W Polsce 
często spotykany zwłaszcza w górach, rzadziej na niżu, zwykle rzadki 
w okolicach wielkich miast.

OFERTA: 

Borowik Szlachetny

Rodzaj

Grzyby Mrożone 
(sprzedawane 
przez cały rok)

Grzyby świeże (sprzedawane
w sezonie od czerwca 

do października)

Nazwa Opakowanie
Borowik kostka I

Borowik kostka II

Borowik połówki

Borowik I kl. (Extra)

Borowik II

Borowik kapelusze I

Borowik I kl. (Extra)

Borowik II

Borowik połówki

10kg/ 2,5kg

10kg/ 2,5kg

10kg/ 2,5kg

10kg/ 2,5kg

10kg/ 2,5kg

10kg/ 2,5kg/ 1kg 

3kg/ 1kg/ 0,5kg

3kg/ 1kg/ 0,5kg

3kg/ 1kg/ 0,5kg





Podgrzybek  (łac. Xerocomus Quél. (podgrzybek) – rodzaj grzybów 
z rodziny borowikowatych).
 Pozycja w klasyfikacji według Index Fungorum: Boletaceae, 
Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, 
Basidiomycota, Fungi. Polską nazwę nadała Alina Skirgiełło w 1960 r.,
 jednak w wyniku nowszych molekularnych badań filogenetycznych 
wszystkie należące do rodzaju gatunki, które występowały w Polsce 
zaliczono do rodzaju Boletus (borowik), Imleria lub Xerocomellus, 
tak więc nazwa podgrzybek stała się już historyczna.

Podgrzybek

Rodzaj
Grzyby Mrożone 

(sprzedawane przez cały rok)

Grzyby świeże (sprzedawane
w sezonie od czerwca 

do października)

Nazwa Opakowanie
Podgrzybek,kostka

Podgrzybek

Podgrzybek

10kg/ 2,5kg

10kg/ 2,5kg

3kg/ 1kg/ 0,5kg

OFERTA: 





Maślak zwyczajny (łac. Suillus luteus (L.) Roussel) 
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae).

Pozycja w klasyfikacji według Index Fungorum: Suillus, Suillaceae, 
Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, 
Basidiomycota, Fungi. Po raz pierwszy takson ten zdiagnozował 
w 1753 r. Karol Linneusz nadając mu nazwę Boletus luteus. 
Obecną, uznaną przez Index Fungorum nazwę nadał mu w 1806 r. 
Henri François Anne de Roussel, przenosząc go do rodzaju Suillus.

Maślak zwyczajny

OFERTA: 

Rodzaj
Grzyby Mrożone 

(sprzedawane przez cały rok)

Grzyby świeże (sprzedawane
w sezonie od czerwca 

do października)

Nazwa Opakowanie
Maślak

Maślak kostka

Maślak

10kg/ 2,5kg

10kg/ 2,5kg

3kg/ 1kg/ 0,5kg





Grzyby Mun (łac. Auricularia auricula-judae), 
gatunek grzybów z rodziny uszakowatych. 

Gatunek kosmopolityczny. Poza Antarktydą występuje na 
wszystkich kontynentach, a także na wielu wyspach. W Polsce jest 
pospolity. Rozwija się na osłabionym lub martwym drewnie w lasach, 
zaroślach, parkach, ogrodach, przy drogach. Najczęściej spotykany jest 
na bzie czarnym, ale także na wielu innych gatunkach drzew liściastych, 
na iglastych wyjątkowo. Rośnie w ciągu całego roku, a podczas łagodnej 
zimy występuje nawet w czasie późnej wiosny na pniakach i pniach. 

Grzyby Mun

OFERTA: 

Rodzaj
Grzyby Mrożone 

(sprzedawane przez cały rok)

Nazwa Opakowanie

Grzyby Mun 10kg/ 2,5kg





Koźlarz czerwony (łac. Leccinum aurantiacum), 
gatunek grzybów z rodziny borowikowatych. 

Najliczniejsze stanowiska tego grzyba znane są w Ameryce Północnej 
i Europie, ale występuje także w Ameryce Środkowej i Japonii. 
W Europie Środkowej jest szeroko rozprzestrzeniony, ale występuje 
nierównomiernie; w niektórych regionach jest dość częsty, w 
innych rzadki. W Polsce jest dość częsty, znajduje się natomiast 
na czerwonych listach gatunków zagrożonych w Niemczech i Holandii.
Występuje w lasach i zaroślach, wyłącznie pod topolą osiką. Owocniki 
wytwarza od czerwca do października.

Koźlarz czerwony

OFERTA: 

Rodzaj

Grzyby Mrożone 
(sprzedawane przez cały rok)

Grzyby świeże (sprzedawane
w sezonie od czerwca 

do października)

Nazwa Opakowanie

Koźlarz czerwony

Koźlarz czerwony

10kg/ 2,5kg

3kg/ 1kg/ 0,5kg





Kurka (łac. Cantharellus cibarius), 
gatunek grzybów z rodziny borowikowatych. 

Pieprznik jadalny zaliczany jest do tzw. grzybów wielkoowocnikowych. 
Część podziemna plechy, grzybnia, jest najczęściej niewidoczna, 
natomiast owocniki z podstawkami wykształcającymi zarodniki 
wyrastają ponad warstwę mchów na dnie lasu. Rośnie w lasach liściastych
i iglastych, często na piaszczystych, kwaśnych glebach. Często pod 
świerkami pośród mchów[9]. W niektórych rejonach Europy jednak 
zanika. Coraz rzadszy, wskutek kwaśnych deszczów, jest np. w Niemczech. 

Kurka

OFERTA: 

Rodzaj

Grzyby Mrożone 
(sprzedawane przez cały rok)

Grzyby świeże (sprzedawane
w sezonie od czerwca 

do października)

Nazwa Opakowanie

Kurka 1-3cm

Kurka 3-6cm

Kurka 2-4cm

Kurka 1-3cm

Kurka 3-6cm

10kg/ 2,5kg

10kg/ 2,5kg

10kg/ 2,5kg 

3kg/ 1kg/ 0,5kg

3kg/ 1kg/ 0,5kg





Smardz (łac. Morchella), 
gatunek grzybów należący do rodziny smardzowatych. 

Występowanie smardza jadalnego potwierdzono w Austrii, Chinach, 
Czechach, Danii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Nowej Zelandii, 
Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Tajwanie. 
W Polsce jest rzadki. W latach 1983 - 2014 był objęty ścisłą ochroną 
gatunkową, a w Czerwonej liście roślin i grzybów Polski należy do kategorii "R"
– rzadki. Obecnie objęty ochroną częściową (por. niżej). Rozwija się w lasach liściastych
i mieszanych, także na łąkach i łęgach, często pod jesionami, czasami na wysypiskach 
porośniętych zielenią, na nawożonych glebach. W Europie owocniki wytwarza 
w kwietniu i maju.

Smardz

OFERTA: 

Rodzaj

Grzyby Mrożone 
(sprzedawane przez cały rok)

Nazwa Opakowanie

Smardz 10kg/ 2,5kg/ 1kg





Kolczak obłączasty (łac. Hydnum repandum L.), 
gatunek grzybów należący do rodziny kolczakowatych. 

W Ameryce Północnej i w Europie jest szeroko rozprzestrzeniony.
W Polsce również jest pospolity. Rośnie od lipca do października (listopada) 
w lasach iglastych, liściastych oraz mieszanych. Lubi gleby ilaste o dużej 
zawartości wapnia. Mikoryzę tworzy najczęściej ze świerkiem i bukiem. 
Owocniki wyrastają często w dużych grupach.

Kolczak obłączasty

OFERTA: 

Rodzaj

Grzyby świeże 
(sprzedawane w sezonie 

od czerwca do października)

Nazwa Opakowanie

Kolczak obłączasty 3kg/ 1kg/ 0,5kg





Lejkowiec dęty (łac. Craterellus cornucopioides), 
gatunek grzybów z rodziny pieprznikowatych. 

Występuje niemal wyłącznie na półkuli północnej: w Ameryce Północnej
i Środkowej, Europie i Azji. Jego północny zasięg sięga po środkową część 
Półwyspu Skandynawskiego i Zatokę Hudsona w Kanadzie. Na półkuli południowej 
występuje tylko na wyspie Nowa Gwinea.
W Polsce wytwarza owocniki od sierpnia do listopada w lasach liściastych i mieszanych, 
zwykle kępami, najczęściej na obszarach podgórskich. Zazwyczaj rośnie pod 
bukami i dębami.

Lejkowiec dęty

OFERTA: 

Rodzaj

Grzyby świeże 
(sprzedawane w sezonie 

od czerwca do października)

Nazwa Opakowanie

Lejkowiec dęty 3kg/ 1kg/ 0,5kg





Mieszanka 
Grzybów Leśnych

OFERTA: 

Rodzaj

Grzyby Mrożone 
(sprzedawane przez cały rok)

Nazwa Opakowanie

Mieszkanka grzybów leśnych 10kg/ 2,5kg



Owoce





Czarna Jagoda (łac. Xerocomus) 
W medycynie ludowej czarne jagody były wykorzystywane już od 
najdawniejszych czasów. Nasze babcie uważały ten owoc za niezbędny 
składnik domowej apteczki. Są naturalnym lekarstwem na problemy jelitowe
i choroby oczu. Ostatnie badania przeprowadzone przez hiszpańskich 
naukowców wykazały, że jagody mają pozytywny wpływ na nadwagę
i wiele innych schorzeń. Dlatego znalazły szerokie zastosowanie 
w farmakologii, kosmetyce oraz w kuchni. Sięgnij więc po owoc, 
który jest zdrowym i naturalnym darem lata.

Czarna Jagoda

Rodzaj

Owoce mrożone 
(sprzedawane przez cały rok)

Nazwa Opakowanie

Jagoda czarna 25kg/ 10kg/ 2,5kg

Owoce leśne świeże 
(sprzedawane w sezonie 

od czerwca do października)
Jagoda czarna 4kg/ 3kg/ 2kg/ 1kg/ 0,5kg

OFERTA: 





Żurawina (łac. Vaccinium oxycoccos) 
Rośliny dawniej wyodrębniane jako rodzaj z rodziny wrzosowatych (Ericaceae), 
od lat 80. XX wieku w światowej literaturze botanicznej opisywane już raczej
tylko jako sekcja w obrębie rodzaju borówka (Vaccinium). W taksonie tym 
wyodrębniano dawniej zwykle 4 gatunki, jednak po rewizji 
taksonomicznej, której wyniki opublikował Sam Vander Kloet w 
1983, akceptowane są zwykle tylko 2 gatunki – północnoamerykańska 
żurawina wielkoowocowa (Vaccinium macrocarpon) i żurawina błotna 
(Vaccinium oxycoccus) rozprzestrzeniona na półkuli północnej. 

Żurawina

OFERTA: 

Rodzaj

Owoce mrożone 
(sprzedawane przez cały rok)

Owoce leśne świeże 
(sprzedawane w sezonie 

od czerwca do października)

Nazwa Opakowanie

Żurawina

Żurawina

25kg/ 10kg/ 2,5kg

4kg/ 3kg/ 2kg/ 1kg/ 0,5kg





Jeżyna dzika (fałdowana) (łac. Rubus plicatus W. et N.) 
rodzaj roślin z rodziny różowatych. Część przedstawicieli określana jest zwyczajowo 
w języku polskim malinami (gatunki o różnej przynależności w obrębie podrodzajów, 
które łączy czerwona barwa owoców i odpadanie ich od dna kwiatowego po 
dojrzeniu). Z wyjątkiem nielicznych w naszej florze przedstawicieli 
rozmnażających się płciowo (np. malina moroszka i malina właściwa), pozostałe 
gatunki reprezentują podrodzaj Rubus reprezentowany w Europie Środkowej 
wyłącznie przez apomikty pochodzenia mieszańcowego. Z powodu apomiksji, 
hybrydyzacji i rozszczepiania cech mieszańców powstaje wielka różnorodność 
form jeżyn. minimum 20 km). 

Jeżyna

OFERTA: 

Rodzaj

Owoce mrożone 
(sprzedawane przez cały rok)

Nazwa Opakowanie

Jeżyna dzika (fałdowana) 25kg/ 10kg/ 2,5kg





Malina (łac. Rubus L.) 

Wyróżniana zwyczajowo ze względu na czerwoną barwę owoców i łatwość ich 
odpadania od dna kwiatowego (pozostałe gatunki noszą zwyczajową nazwę 
rodzajową jeżyna. U różnych odmian uprawnych owoce mogą być koloru 
od czarnego i purpurowego, przez czerwony, żółty, do białawego.

Grupa ta nie jest wyróżniana w randze taksonu w klasyfikacji biologicznej.

Malina

OFERTA: 

Rodzaj

Owoce mrożone 
(sprzedawane przez cały rok)

Nazwa Opakowanie

Malina 25kg/ 10kg/ 2,5kg


