
Sok Malinowy - czyli podstawa zimowych herbat i idealny 
dodatek do lodów i deserów. Sok jest wykonany metodą przecierania, 
czyli w procesie produkcji pozbywamy się pestek ale nie owocu,
dzięki czemu Nasz sok z Halinówki jest wyjątkowo smaczny i gęsty, 
bo zawiera w sobie wszystko z maliny. 

Maliny w Zalewie - to mała podróż w czasie, dzięki recepturze 
wykorzystanej do ich produkcji Każdy kto jadł w dzieciństwie budyń 
lub kaszkę, wie jak smacznym dodatkiem potrafi być  syrop malinowy. 
Ten produkt zawiera cały owoc maliny i może posłużyć jako dodatek 
do herbaty, deseru, lub ciasta.  

Dżem Gruszkowo - Malinowy - wyjątkowa pozycja w Naszej
ofercie. Dżem z gruszek starej odmiany w połączeniu z malinami, 
idealnie wyważony w smaku, nie za kwaśny i bardzo aromatyczny.  

Sos Śliwkowo - Jabłkowy - jedyna wytrawna pozycja 
w Naszej ofercie, określana mianem „słowiańskiego keczupu”. 
Jest to  sos oparty na jabłkach i śliwkach, z dodatkiem mieszanki
przypraw, idealnie pasujący do dań mięsnych i jarskich. 
Przepis oparty na starej recepturze.   

Dżem Gruszkowy - to kolejny smak przeszłości. Jest słodki 
(jak to gruszka:)) ale bardzo aromatyczny i na pewno urzeknie smakiem
fanów tego owocu. Wytwrzany jest ze starej odmiany gruszy 
późnodojżewającej.   

Dżem Jeżynowy - z owoców prosto z lasu. Wytwarzany z dziko 
rosnących na Naszym gospodarstwie jeżyn i przetwarzany zgodnie 
z ustaloną recepturą, dzięki czemu zachowuje unikatowy aromat 
owoców jeżyny. Idealna pozycja do kanapki z biały serem.

 

Poza tym, w ofercie mamy również sezonowo następujące pozycje: 

Dżem Truskawkowy, Dżem Wiśniowy , Dżem Jabłkowy, 

Dżem Aroniowy, Dżem z Dzikiej Róży. 

Co dobrego kryją słoiki z Halinówki? 

Produkt regionalny z Twojej okolicy!  
Szukasz pysznych i zdrowych przetworów, które powstały 
z ekologicznie uprawianych owoców, w regionie wolnym 
od zanieczyszczeń i przemysłu ciężkiego? 
Masz ochotę na grzankę z pysznym, regionalnym dżemem 
a do tego herbatę z sokiem malinowym bez wyrzutów, 
że pochodzą z nieodpowiedzialnych źródeł? 

Ekologiczna uprawa owoców
Oferowane przez Nas produkty wykonane są w 100% z owoców 
uprawianych ekologicznie (czyli bez użycia żadnych środków 
chemicznych) na Naszym gospodarstwie w Rościszowie. 
Dzięki czemu zapewniamy najwyższą jakość na każdym etapie 
produkcji i dbamy o to, żeby ich smak był wyjątkowy w każdej 
par�i. Doświadczenie w uprawie starych odmian malin 
i gruszy oraz dobór odpowiednich owoców do przetwarzania, 
przekładamy na wyjątkowy smak Naszych przetworów, dzięki 
czemu mogą Państwo cieszyć się ich wyjątkowym aromatem, 
a tym samym smakiem lata przez cały rok! 

Soki, dżemy i suszone maliny są źródłem wielu witamin i smaczną 

przekąską nie tylko latem. Ich rozgrzewające właściwości docenią

szczególnie ci, którym przydarzyło się zmarznąc w zimie. 

Nic bowiem nie rozgrzewa tak słodko, jak sok malinowy z Halinówki. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z paletą Naszych produktów, 

które powstały na Naszym gospodarstwie w Rościszowie. 

Prowadzimy sprzedaż naszych wyrobów, które można nabyć 

bezpośrednio lub zamówić internetowo. Wszystkie z najwyższej klasy 

owoców, uprawianych zgodnie z wytycznymi rolnictwa  ekologicznego, 

w otoczeniu Gór Sowich.  

- Wykonane w 100 % z owoców uprawianych ekologicznie
- Odpowiednie dla vegetarian
- Uprawa górska na wysokości 600m.n.p.m.
- Stare odmiany gruszy, śliw i jabłoni
- Tradycyjna receptura
- Owoce z regionu leśnego
- Produkt regionalny Gór Sowich

- Lodów, naleśników i innych deserów
- Ciast, tortów i polew 
- Rogalików i muffinek
- Do herbaty z miodem i rozgrzewajcym sokiem malinowym !

Przetwory z Halinówki: 

Dżem Malinowy - prawdziwa rzadkość wśród przetworów
z owoców. Do produkcji wykorzystujemy najwyższej jakości cukier
zagęszczający, zawierający pektyny z owoców, dzięki czemu jest 
odpowiedni dla wegetarian.     

Jeśli tak, to zapraszamy na Halinówkę w Górach Sowich! 

Dodaj do: 

Gospodarstwo Rolne Halinówka


