
Gospodarstwo Rolne Róże i S-ka to uprawa róży pomarszczonej 
(Rosa rugosa),  pigwowca  japońskiego (Chaenomeles japonica) i derenia 
jadalnego (Cornus mas) w trakcie konwersji na rolnictwo ekologiczne.
Wszystkie prezentowane produkty wytwarzam osobiście z roślin tylko i 
wyłącznie uprawianych w moim gospodarstwie.
W Krakowie możliwy odbiór osobisty przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej.
Przy większej ilości w Krakowie możliwa dostawa pod wskazany adres.Przy większej ilości w Krakowie możliwa dostawa pod wskazany adres.
W obydwu przypadkach konieczny wcześniejszy kontakt telefoniczny, 
płatność gotówką lub przelewem.

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                           Kontakt:  +48 601 548 543

Gospodarstwo Rolne Róże i S-ka



Konfitura z płatków róży 200g
Płatki róży gotowane w całości w syropie cukrowym. 
Bardzo aromatyczne.Idealna jako dodatek do 
deserów, lodów, ciast a także napojów.
Produkt bez konserwantów i sztucznych dodatków.
Skład: cukier, woda, płatki róży pomarszczonej, 
kwasek cytrynowykwasek cytrynowy
Cena: 25 zł

Płatki róży ucierane z cukrem 200g
Płatki róży utarte z cukrem i odrobiną kwasku 
cytrynowego na jednolitą masę. Bardzo aromatyczne.
Idealne jako dodatek do deserów, lodów, ciast, 
zwłaszcza jako nadzienie do pączków czy rogalików.
Produkt bez konserwantów i sztucznych dodatkóProdukt bez konserwantów i sztucznych dodatków.
Skład: cukier, płatki róży pomarszczonej, 
kwasek cytrynowy
Cena: 25 zł

Konfitura z płatków róży z chili 200g
Płatki róży gotowane w całości w syropie cukrowym z 
odrobiną chili (bardzo aromatyczne a zarazem delikatne).
Idealna jako dodatek do deseróIdealna jako dodatek do deserów, lodów, ciast.
Produkt bez konserwantów i sztucznych dodatków.
Skład: cukier, woda, płatki róży pomarszczonej,
chili, kwasek cytrynowy
Cena: 25 zł



Mus z owoców róży 200g.
Owoce róży pomarszczonej zawierają gigantyczną 
ilość witaminy C (do 3500mg w 100g owocu).
Owoce róży przetarte na sitku z dodatkiem cukru i 
soku z cytryny.Sprawdzi się jako dodatek do deserów, 
lodów i do bezpośredniego spożycia.
Produkt bez konserwantów i sztucznych dodatkóProdukt bez konserwantów i sztucznych dodatków.
Skład: owoce róży pomarszczonej, cukier, 
sok z cytryny
Cena: 25 zł

Syrop z płatków róży 200ml
Aromatyczny dodatek do deserów, napoi zimnych i 
gorących, także drinków.
Produkt bez konserwantów i sztucznych dodatkóProdukt bez konserwantów i sztucznych dodatków.
Skład: wyciąg z płatków róży pomarszczonej, 
cukier, sok z cytryny
Cena: 30 zł

Hydrolat z płatków róży
Płatki róży pochodzące z mojej plantacji poddaję 
działaniu pary wodnej w miedzianym alembiku 
(destylacja parą wodną).(destylacja parą wodną).
Nie zawiera jakichkolwiek dodatków ani konserwantów.
Szklana butelka z atomizerem. Przy zakupie dwóch 
identycznych hydrolatów trzeci taki sam gratis :-)
Cena: 20ml 10zł
           50ml 20 zł



Płatki róży suszone 12g
Starannie wyselekcjonowane, ślicznie pachnące o 
pięknym głębokim naturalnym kolorze płatki róż.
Idealne do herbaty, ciast, celów kosmetycznych i 
dekoracyjnych.
Nie zawiera jakichkolwiek dodatków ani konserwantów.
Skład: Skład: płatki róży
Cena: 8 zł

Syrop z pigwowca japońskiego 500ml
Zamiennik cytryny.
Idealny do herbaty, lemoniady (pigwoniady) i drinków.
Nie zawiera jakichkolwiek dodatków ani konserwantów.
Surowce: owoce pigwowca japońskiego, cukier
Cena:Cena: 30 zł

Syrop z pigwowca japońskiego 
z ksylitolem 500ml
Zamiennik cytryny.
Idealny do herbaty, lemoniady (pigwoniady) i drinków.
Nie zawiera jakichkolwiek dodatków ani konserwantów.
Surowce: owoce pigwowca japońskiego, ksylitol
Cena:Cena: 50 zł

Pigwowiec suszony 25g
Pokrojone w plasterki i wysuszone owoce pigwowca
japońskiego.
Idealne do herbaty, nalewek i celów dekoracyjnych.
Nie zawiera jakichkolwiek dodatków ani konserwantów.
Cena: 8 zł



Dereń jadalny suszony 100g
Wysuszony dereń jadalny.
Surowiec do sporządzania nalewek i naparów.
Nie zawiera jakichkolwiek dodatków ani konserwantów.
Skład: owoce derenia jadalnego
Cena: 25 zł

Czosnek niedźwiedzi z ekologicznymCzosnek niedźwiedzi z ekologicznym
olejem rzepakowym 170g
Idealny dodatek do pieczywa, makaronu, sera, wędlin, 
pizzy etc.
Nie zawiera jakichkolwiek dodatków ani konserwantów.
Skład: liście czosnku niedźwiedziego, ekologiczny 
olej rzepakowy, różowa sól himalajska, sok z cytryny
Cena:Cena: 25 zł

Węgiel drzewny z drewna lipowego
Węgiel wytwarzam osobiście z drewna lipowego z 
drzew rosnących w moimgospodarstwie. Karbonizację 
prowadzę tradycyjną metodą poprzez wypalanie
w zbiorniku wykonanym ze stali kwasoodpornej bez 
kontaktu z ocynkiem, aluminium i innymi materiałami. 
Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości posiada Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości posiada 
różnorodne zastosowanie. Przed użyciem należy go
dokładnie zmielić lub utłuc w moździerzu. 
(Węgiel jest miękki, do roztarcia wystarczy łyżka i talerz).
Skład: węgiel drzewny lipowy 100%
masa netto 20g
Cena: 15 zł


