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1
Buraki ćwikłowe - świeże, bez liści, 
zdrowe, czyste, suche, nienadmarznięte, bez
śladów uszkodzeń mechanicznych

kg 500

2
Cebula - zdrowa, czysta, sucha, o dobrym 
smaku, nienadmarznięta, bez śladów 
uszkodzeń mechanicznych

kg 350

3

Cytryna - świeża, soczysta, zdrowa, 
czysta, o dobrym smaku, nienadmarznięta,
bez śladów uszkodzeń mechanicznych, 
kolor żółty, bez zielonych śladów, średnica 
63-83 mm

kg 30

4

Fasola Jaś - suszona, ziarna zbliżone
do odmiany średni Jaś w całości, 
jednorodne odmiany, zdrowe, czyste 
bez śladów uszkodzeń mechanicznych

kg 60

5
Groch łuskany - suszony, ziarna w 
całości, jednorodne odmiany, zdrowe, czyste,
bez śladów uszkodzeń mechanicznych.

kg 80



6

Gruszka – świeża, soczysta, zdrowa, 
czysta, o dobrym smaku, nienadmarznięta, 
bez śladów uszkodzeń mechanicznych, 
jednakowej wielkości,

kg 300

7

Jabłko kompotowe reneta - świeże, 
soczyste, zdrowe, czyste, o dobrym smaku, 
nienadmarznięte, bez śladów uszkodzeń 
mechanicznych, jednakowej wielkości

kg 100

8

Jabłko deserowe - świeże, soczyste, 
zdrowe, czyste, o dobrym smaku, 
nienadmarznięte, bez śladów uszkodzeń 
mechanicznych, jednakowej wielkości

kg 700

9
Kalafior - cały, bez liści, świeży, zdrowy, 
czysty, nienadmarznięty, bez uszkodzeń 
mechanicznych

szt. 60

10
Kapusta głowiasta biała – zdrowa, 
czysta, świeża, nienadmarznięta, bez śladów 
uszkodzeń mechanicznych

kg 180

11
Kapusta czerwona - zdrowa, czysta, 
nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń 
mechanicznych, świeża

kg 45

12

Kapusta kiszona - o dobrym smaku, 
zapachu, nienadmarznięta, dostawy w 
opakowaniach jednorazowych do 5 kg, w 
wiaderkach

kg 600

13
Kapusta pekińska - zdrowa, czysta, 
nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń 
mechanicznych

szt. 180

14

Marchew - bez naci, świeża, zdrowa, 
czysta, sucha, nienadmarznięta, bez śladów 
uszkodzeń mechanicznych, o średnicy 3-5 
cm.

kg 750

15

Ogórek kiszony - o dobrym smaku, 
zapachu, nienadmarznięty, dostawy w 
opakowaniach jednorazowych do 5 kg, w 
wiaderkach

kg 120

16 Ogórek świeży - zdrowy, czysty, suchy, 
nienadmarznięty, bez śladów uszkodzeń 

kg 560



mechanicznych

17

Papryka czerwona - świeża, zdrowa, 
czysta, sucha, o dobrym smaku, 
nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń 
mechanicznych

kg 60

18

Papryka żółta, zielona – świeża, zdrowa,
czysta, sucha, o dobrym smaku, 
nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń 
mechanicznych,

kg 40

19

Pietruszka korzeń - świeży, zdrowy, 
czysty, suchy, nienadmarznięty, bez śladów 
uszkodzeń mechanicznych, o średnicy 4-7 
cm

kg 320

20

Pomidor - świeży, zdrowy, czysty, 
suchy, o średnicy od 4 cm do 6 cm, 
bez śladów uszkodzeń 
mechanicznych

kg 500

21
Por - świeży, zdrowy, czysty, suchy,
bez śladów uszkodzeń 
mechanicznych, minimum 10 g

szt. 60

22
Sałata masłowa - świeża, zdrowa, czysta,
sucha, nienadmarznięta, bez śladów 
uszkodzeń mechanicznych

szt. 250

23
Rzodkiewka - świeża, zdrowa, czysta, 
sucha, nienadmarznięta, bez śladów 
uszkodzeń mechanicznych, w pęczkach

szt. 220

24
Seler korzeń - czysty, zdrowy, świeży, 
suchy, bez korzeni i śladów uszkodzeń 
mechanicznych

kg 350

25
Czosnek główki - zdrowy, świeży, czysty, 
suchy, o dobrym smaku, nienadmarznięty, 
bez śladów uszkodzeń mechanicznych

kg 20

26
Pieczarki - zdrowe, czyste, świeże, 
nienadmarznięte, bez śladów uszkodzeń 
mechanicznych

kg 200

27 Śliwki – świeże, soczyste, zdrowe, czyste, o
dobrym smaku, nienadmarznięte, bez śladów
uszkodzeń mechanicznych, o jednakowej 

kg 300



średnicy 3,5 – 6 cm 

28

Ziemniaki jadalne - zdrowe, czyste, 
suche, jednoodmianowe, o kształcie 
typowym dla danej odmiany, o dobrym 
smaku, bez śladów uszkodzeń 
mechanicznych, o średnicy poprzecznej min.
4 cm i podłużnej 5 cm.

kg 7000

29

Ziemniaki młode – świeże, zdrowe, 
czyste, o dobrym smaku, bez sadów 
uszkodzeń mechanicznych, suche, 
jednoodmianowe, o kształcie typowym dla 
danej odmiany, o dobrym smaku, bez śladów 
uszkodzeń mechanicznych, o średnicy 
poprzecznej min. 4 cm i podłużnej 5 cm,

kg 300

30
Koperek - świeży, czysty, zdrowy, bez 
śladów uszkodzeń mechanicznych, w 
pęczkach

szt. 1400

31
Natka pietruszki - świeża, czysta, 
zdrowa, bez śladów uszkodzeń 
mechanicznych, w pęczkach

szt. 1100

32
Szczypiorek - świeży, czysty, zdrowy, bez 
śladów uszkodzeń mechanicznych, w 
pęczkach

szt. 350

33

Banan - świeży, zdrowy, 
nienadmarznięty, czysty, o dobrym 
smaku, bez śladów uszkodzeń 
mechanicznych, małe owoce (1 szt.
o wadze 100g-120g)

kg 450

34

Mandarynka - świeża, bez pestek, 
soczysta, zdrowa, czysta, o dobrym smaku,
nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń 
mechanicznych, o jednakowych średnicach
od 4 do 6 cm

kg 150

35

Nektarynka – świeża, soczysta, zdrowa, 
czysta, bez śladów uszkodzeń 
mechanicznych, o jednakowych średnicach 
od 5 – 7cm, nienadmarznięta, 

kg 100

36 Orzech włoski – łuskany, zdrowe, 
suche, czyste, bez śladów uszkodzeń 

kg 20



mechanicznych

37

Pomarańcza - świeża, soczysta, 
zdrowa, czysta, o dobrym smaku, 
nienadmarznięta, bez śladów 
uszkodzeń mechanicznych, o 
jednakowych średnicach od 6 do 8 cm

kg 80

38
Winogrono- białe lub różowe, 
soczyste, świeże, bez śladów 
uszkodzeń, duże owoce

kg 25

39
Arbuz – świeży, soczysty, o barwie 
różowej, zdrowy, bez śladów uszkodzeń
mechanicznych, o dobrym smaku, 

kg 2

40

Brzoskwinie -  świeża, soczysta, 
zdrowa, czysta, o dobrym smaku, 
nienadmarznięta, bez śladów 
uszkodzeń mechanicznych, o 
jednakowych średnicach od 5,5 – 6,5 
cm

kg 100

41

Kiwi -  świeże, soczyste, zdrowe, 
czyste, o dobrym smaku, 
nienadmarznięty, bez śladów 
uszkodzeń mechanicznych, o 
jednakowych średnicach od 3 – 5 cm

kg 290

42

Bazylia świeża – krzew świeży, 
zdrowy, wysokość 50 cm, liście gładkie,
jajowate, barwy jasnozielonej, o dobrym
smaku, bez śladów uszkodzeń 
mechanicznych, nieprzymarznięte, 

szt. 30

43
Oregano świeże – krzew świeży, 
zdrowy, bez śladów uszkodzeń 
mechanicznych, nieprzymarznięta, 

szt. 30

44

Soczewica (żółta, czerwona) – o 
delikatnym smaku, czysta, bez śladów 
uszkodzeń mechanicznych, 
nieprzemarznięta, 

kg 10

45 Cukinia – świeża, czysta, zielona o 
wielkości 20 cm długości i 5 cm 

szt. 50



szerokości, o lekko słodkim smaku, 
skórka powinna być gładka, 
pozbawiona zmarszczeń, powinna być 
twarda o intensywnym zielonym 
kolorze, bez uszkodzeń 
mechanicznych, 

46
Fasola szparagowa – zdrowa, 
świeża, czysta, bez uszkodzeń 
mechanicznych, nienadmarznięta ,

kg 30

47

Morele – świeża, zdrowa, bez 
uszkodzeń mechanicznych, soczysta, o
dobrym smaku, nienadmarznięte, 
czysta,  o jednakowej średnicy,

kg 230

48
Borówki – świeże, zdrowe, bez 
uszkodzeń mechanicznych, soczyste, o
dobrym smaku, czyste,  

kg 5

49
Maliny -  świeży, zdrowy, bez 
uszkodzeń mechanicznych, soczyste, o
dobrym smaku, czyste, bez pleśni,

kg 5

50

Roszponka -  świeża, zdrowa, bez 
uszkodzeń mechanicznych, o dobrym 
smaku, czysta, opakowanie 250 g,  
nienadmarznięta

szt. 20

51
Chrzan -  świeży, zdrowy, bez 
uszkodzeń mechanicznych, soczysty, o 
dobrym smaku, czysty,

szt. 10

52

Sałata rzymska - świeży, zdrowy, bez
uszkodzeń mechanicznych, soczysty, o 
dobrym smaku, czysty,  
nienadmarznięta

szt. 60

53
Kalarepa -  świeże, zdrowe, bez 
uszkodzeń mechanicznych, o dobrym 
smaku, czyste,  nienadmarznięte,

szt. 10

54 Mięta -   krzew świeży, zdrowy, o 
dobrym orzeźwiającym smaku, 
posiadający intensywny mentolowy 
zapach, liście barwy zielonej, bez 

szt. 30



śladów uszkodzeń mechanicznych, 
nieprzymarznięte

55

Rozmaryn – krzew świeży, zdrowy, o 
mocno leśnym aromacie, bez śladów 
uszkodzeń mechanicznych, 
nieprzemarznięte,

szt. 30
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