AGRAPLANT Anna Basiak

Stoisko G-95

ul. Jurajska 10/3, 25-640 Kielce
tel. +48 793500003
e-mail: biuro@agraplant.pl
www.agraplant.pl
W Agraplant sprzedajemy wysokiej jakości produkty dla roślin, gleby
(skoncentrowany humus z węgla brunatnego w 100 % organiczny,
bakterie zjofilizowane Bacillus Subtilis i Bacillus Megaterium),
preparaty dla zwierząt (probiotyki), preparaty do gnojowicy.
Firma Agraplant powstała z myślą o nowoczesnym rolnictwie, skupia
wokół siebie wyjątkowy zespół ludzi o wieloletnim doświadczeniu. Są
wśród nas właściciele dużych i dochodowych gospodarstw rolnych, a
także pracownicy naukowi. Przewagą naszą nad konkurencją jest to
że nie tylko sprzedajemy wysokiej jakości produkty ale także
profesjonalne doradztwo.

Agro Queens sp. z o.o.

Stoisko G-16

ul. Lewiczyńska 42, 05-600 Grójec
e-mail:sales@agraqueens.com
http://www.agroqueens.com
Agro Queens jest wiodącym eksporterem i producentem polskiej
żywności. Specjalizujemy się w eksporcie owoców i warzyw świeżych.
Oferujemy również owoce i warzywa ekologiczne, mrożone, soki NFC
i koncentraty owocowe. Bezpośredni zakup produktów od producentów
i grup producenckich, własny magazyn i sortownia są gwarancją ciągłości
dostaw wysokogatunkowych produktów w powtarzalnej jakości
i konkurencyjnej cenie.
Pracujemy dla najbardziej wymagających:
1. Sieci Handlowe
2. Hurtownie
3. Przetwórnie
Agro Queens is the leading exporter and producer of the Polish food.
We specialize in exporting fresh fruit and vegetables. We also offer
organic and frozen fruit and vegetables, NFC juices and fruit concentrates.
Direct product purchasing from producers and producer groups and our
own warehouse and sorting plant guarantee the continuity of supplies of
premium products with reproducible quality which are sold at competitive
prices.
We work for the most demanding:
1. Retail Chains
2. Wholesalers
3. Processors

P.P.H. AQUAFOR-OLTRANS
IZABELA WÓJCIŃSKA

Stoisko G-34

Spalice, ul. Warszawska 9, 56-400 Oleśnica
tel. +48 (71) 314 73 63
e-mail: sprzedaz@aquafor.com.pl
www.aquafor.com.pl
Firma Aquafor rozpoczęła działalność w 2001 roku. Jest
producentem wysokiej jakości preparatów ekologicznych:
• do szamb i przydomowych oczyszczalnie ścieków
• do odtłuszczania i udrożnień systemów kanalizacyjnych
• do obiektów inwentarskich
• dla domu i ogrodu.
Preparaty są bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska,
posiadają wymagane atesty. Formuła preparatów oparta jest
na najnowszych wynikach badań, prowadzonych w zakresie
biotechnologii.
Oferujemy Państwu zaawansowane technolicznie produkty
o sprawdzonej skuteczności. Nasze produkty stosowane są od wielu
lat w gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorstwach
produkcyjnych, gastronomicznych, ogrodniczych i hodowlanych.
Asortyment firmy znajduje swych odbiorców zarówno pośród
klientów krajowych i zagranicznych, jak też przedsiębiorstw
gastronomiczno-hotelarskich oraz instytucji państwowych.
Nasza firma otrzymała tytuł "Rekomendowana marka polskiej
gospodarki" na targach Polish Brands Expo w Warszawie.

Aqua Mania Sp. z o.o.
Stoisko G-97
Aleja Prymasa Tysiaclecia 62/5
01-424 Warszawa
Tel. +48 796 000 980
https://www.facebook.com/heronature/

Celem naszej firmy Aqua Mania Sp. z O. O. jest dostarczenie
ekologicznych produktów o najwyżej jakości w konkurencyjnych
cenach. Jakość wyrobów z orzecha kokosa możemy potwierdzić dzięki
certyfikatowi ekologicznemu Unii Europejskiej, TUV, USDA czy ISO
22000.
Naszą ofertę stanowią 100% organiczne produkty z palmy kokosa tj.
nierafinowany olej kokosowy oraz mąka kokosowa. Wytwarzane są z
orzecha kokosowego, który pochodzi z ekologicznych upraw na Sri
Lance, zgodnie z tradycyjną recepturą przekazywaną z pokolenia na
pokolenie.
Olej kokosowy można zastosować w kuchni oraz w celach
kosmetycznych.
Jesteśmy importerem oleju kokosowego oraz mąki kokosowej na
całym świecie.

Awima Sp. z o.o.

Stoisko G-18

ul. S. Reymonta 12, 28-300 Jędrzejów
tel. + 48 798 314 957
e-mail:biuro@awima.net
http.// www.awima.net
Awima Sp. z o.o. jest producentem liofilizatów spożywczych.
Naszym celem jest dostarczenie odbiorcom produktów najwyższej
jakości. Dzięki zastosowaniu procesu liofilizacji oferujemy Państwu
produkty, które zachowują wartości odżywcze, jak również smak oraz
kolor charakterystyczne dla surowca oryginalnego. W zakresie
działalności naszej firmy prowadzimy sprzedaż wyrobów własnych ,
jak również realizujemy zlecenia produkcji z towarów nam
powierzonych .W ramach współpracy oferujemy zaangażowanie
zespołu, doświadczenie, wiedzę oraz technologię.
Proces produkcyjny w naszej firmie prowadzony jest zgodnie z
zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej(GHP), Dobrej Praktyki
Produkcyjnej (GMP) oraz z zasadami systemu HACCP. Najwyższą
jakość oferowanych przez Nas produktów potwierdzają zdobyte przez
Awima Sp. z o.o. certyfikaty BRC oraz ECO.
Produkty oferowane przez Awima Sp. z o.o. znajdują
zastosowanie w branży cukierniczej, mleczarskiej, przemyśle
mięsnym, piekarnictwie oraz w daniach gotowych. Zapraszamy
do współpracy oraz zapoznania się z naszą ofertą .

BetterLand Drogeria-Ekologiczna.pl
Stoisko G-74
Boczna 16, Wilkowice, 64-115 Święciechowa
tel. +48 783 017 497, +48 601 069 997
e-mail: biuro@drogeria-ekologiczna.p
http://www.drogeria-ekologiczna.pl

Drogeria-Ekologiczna.pl to ponad 5000 Bio i Eko produktów
od najlepszych dostawców. Setki porad i przepisów. Kubeczki
menstruacyjne, podpaski wielorazowe i jednorazowe. Posiadamy
największy wybór najlepszych marek. Największy wybór pieluszek
wielorazowych
i
jednorazowych. Surowce
kosmetyczne
i chemiczne. W najniższych cenach.

BIO BERRY POLSKA SP. Z O.O.
Stoisko G-24

uL. Archidiakońska 6A, 20-113 Lublin
tel. +48 81 442 36 26
e-mail: bioberry@bioberry.com.pl
http://www.bioberry.com.pl

Bio Berry Polska zajmuje się skupem, mrożeniem i przetwarzaniem surowca ekologicznego, jest jedną z największym firm w tej
branży. Zapraszamy do współpracy producentów i dostawców
z całego kraju, którzy posiadają gospodarstwo ekologiczne oraz
w okresie konwersji.

P.P.H.U. Bojek Roman i Czesława

Stoisko G-77

Jacentów 3, 27-580 Sadowie
tel.: 516 710 108, 507 830 815
e-mail: biobojek@op.pl
Ekologią zajmujemy się od 1996 r. Z czasem powstała idea
przetwarzania płodów rolnych, co zaowocowało powstaniem małej
rodzinnej przetwórni, która w 2005 r. otrzymała certyfikat
ekologiczny.

Produkujemy przetwory owocowe i warzywne według receptur
przekazywanych przez pokolenia. Oferujemy też suszone owoce
i warzywa. Zupy suszone, które są już naszym pomysłem, idealnie
sprawdzają się dla osób zapracowanych oraz początkujących
kucharzy. Surowce pozyskujemy z własnego gospodarstwa oraz od
lokalnych rolników ekologicznych. W 2010 r. nasza przetwórnia
dołączyła do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
(Świętokrzyskie).

BIONETTA
Multifit Artur Siodruk

Stoisko G-75

ul. Mickiewicza 44, 15-223 Białystok
tel. +48 504 216 648
e-mail:info@bionetta.pl
www.bionetta.pl
Bionetta powstała z myślą o propagowaniu zdrowego stylu życia,
holistycznego podejścia do swojego ciała. Staramy się, aby wszystkie
produkty oferowane przez
Bionettę łączyły wyjątkowe
i udokumentowane właściwości naturalnych roślin z najnowszą
technologią pozwalającą skondensować wszelkie składniki
przy zachowaniu wysokiej wartości odżywczej.
W ofercie posiadamy produkty bezglutenowe, ekologiczne,
bezlaktozowe, wśród których znajdują się Supershaki –
skomponowane wyłącznie z super żywności, występujące łącznie
w 10 odmianach.

Każdy, bez szczególnej wiedzy, z łatwością może dobrać
Supershake o odpowiedniej kompozycji w zależności od potrzeb.

Bio-Sekwestracja CO2 Sp. z o.o.

Stoisko G-94

ul. Wiejska 2, 05-805 Otrębusy
tel. +48502106415, +48510499662
e-mail:biuro@bsco2.pl
https://www.bsco2.pl

Nasza firma zajmuje się wprowadzaniem na polski rynek
produktów innowacyjnych, związanych z rolnictwem i nie tylko.
Jesteśmy firmą handlową , reprezentujemy poprzez stosowne umowy
polskich producentów i importerów.
Posiadamy w swojej ofercie m.in. sadzonki szybkorosnących
Drzew Tlenowych, innowacyjny system nawożenia – trójelementowy,
produkowany
w nanotechnologii system nawozów mineralnoorganicznych oraz innowacyjny dodatek-uszlachetniacz do paliw Anty
Smog 20-17 (skuteczny i proekologiczny). Zapraszamy do współpracy.

BIOSYSTEM Ewa Schwarz
Stoisko G-57
ul. Kalinowa 14 , 62-800 Kalisz
Tel. +48 531688442
e-mail: biosystem1@op.pl
Firma od kilku lat proponuje nowoczesne rozwiązania z zakresu
medycyny naturalnej w tym szybką analizę zaburzeń na poziomie
witamin, minerałów, układu pokarmowego, krążenia z
wykorzystaniem BIO-rezonansu magnetycznego oraz doradztwem z
zakresu suplementów diety, stosowania pola magnetycznego w
rehabilitacji

BioVege Sp. z o.o.

Stoisko G-23

Wilczkowice Dolne 38, 99-100 Łęczyca
Sales Department: +48 519 747 450
e-mail: k.rubak@biovege.pl
www.biovege.pl
BioVege – warzywa ekologiczne uprawiane z wykorzystaniem
pożytecznych mikroorganizmów.

Uprawa warzyw BioVege wyklucza użycie chemicznych środków
ochrony roślin i nawozów sztucznych, opiera się na stosowaniu
bionawozów, biostymulatorów, pożytecznych mikroorganizmów
i metod ekologicznego zwalczania chwastów. Dzięki temu warzywa
BioVege są w 100% naturalne i przyjazne konsumentom.
Badania przechowalnicze testowanych warzyw wykazały ich
dłuższą trwałość w stosunku do warzyw konwencjonalnych. Testy
konsumenckie warzyw BioVege wskazują, że ich smak, zapach
i wygląd są wyraźnie wyżej oceniane niż innych warzyw
ekologicznych.
BioVege – eco vegetables cultivated with use of microorganisms
BioVege vegetable harvesting process doesn’t permit the use of
any chemical plant protection products or artificial fertilizers but uses
beneficial microorganisms and biopreparations. As a result, Bio Vege
vegetables are 100% natural and consumer-friendly.
Studies on the storage life of tested vegetables have indicated longer shelflife compared to conventional vegetables.

Consumer tests have indicated that BioVege vegetables’
pronounced flavour and aroma, as well as attractive appearance,
were particularly emphasised.

Centrum Turystyki Wiejskiej Alicja Czarna

Stoisko G-44

kontakt: +48603-220-999
http://www.agroturystyka-alicja.pl,
http://www.nalewkibilgorajskie.pl

Centrum Turystyki Wiejskiej Alicja Czarna jest to kompleks,
w którym mieści się agroturystyka i sala weselno- bankietowa.
Naszym głównym atutem jest produkcja nalewek regionalnych.
Jesteśmy jednym z nielicznych producentów tego trunku, który jest
wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych. Posiadamy stosowne
zezwolenia umożliwiające legalną sprzedaż. Wykwintne trunki
z ciekawą, regionalną dekoracją mogą być urozmaiceniem bufetów
alkoholowym podczas różnorodnych spotkań i uroczystości
oraz doskonałym prezentem lub pamiątką z pięknych okolic Roztocza
i Puszczy Solskiej.

COCOMILO Sp. z o.o.

Stoisko G-69

ul. Tarnowskiego 55, 42-202 Częstochowa
tel: +48 500 056 653
e-mail kontakt@cocomilo.pl
Sklep internetowy: www.cocomilo.pl
Cocomilo - Zdrowy sen - produkty wypełnione łuską gryki.
Polski producent poduszek, rogali podróżnych, materacy oraz wałków
pod głowę.

Farma Świętokrzyska Sp. z o.o.

Stoisko G-21

Boria 8, 27-440 Ćmielów
e-mail: farmaswietokrzyska@gmail.com

Farma Świętokrzyska powstała w 2002 r. jako projekt skierowany
na produkcję warzyw ekologicznych Miejsce to z pasją
i przekonaniem tworzą Łukasza Gębka oraz jego żona Olga.
W 2015 r. powstała Przetwórnia Ekologiczna w której
produkowane są najwyższej jakości odżywczej przetwory takie jak:
kiszonki, sałatki warzywne, pasty, musy oraz dania gotowe.

Komponentami tych produktów są dokładnie wyselekcjonowane
warzywa w myśl zasady „nigdy nie oferujemy naszym klientom tego,
czym sami nie jesteśmy zachwyceni i z czego jesteśmy dumni”.
St. Cross Organic Farm was established in 2002, as the project
aimed at the production of organic vegetables. Łukasz Gębka and his
wife Olga are creating Farm with great passion and conviction. In
2015 Organic Processing Plant was founded in which we are
producing the highest quality preserves such as pickled vegetables,
vegetables salads, sandwich spreads, mousses and main dishes.
Components of these products are from carefully selected vegetables
in accordance with the principle of "never offer our customers what
we are not delighted, and we are proud of."

GALERIA ZDROWIA Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 20B/24, 01-321 Warszawa
tel. +48 695 784 018
http://www.naturalneherbaty.pl

Stoisko G-71

GENERAL HEMP MARKETING Sp. z o.o.
Stoisko G-76
ul. Kościelniaka 26a; 41-409, Mysłowice
e-mailsklep@gmhemp.pl
www.dobrekonopie.pl
www.facebook.com/dobrekonopiepolska/
www.instagram.com/dobrekonopie.pl/

DobreKonopie.pl to sklep internetowy należący do spółki
General Hemp Marketing, zaangażowanej w badania, rozwój,
produkcję i sprzedaż produktów z konopi siewnych.
Zajmujemy się sprzedażą produkowanej przez nas oraz
importowanej żywności i organicznych kosmetyków wytworzonych z
tej cudownej rośliny.
Konopie siewne (Cannabis sativa L.) są cenionym źródłem
surowców dla celów spożywczych, farmaceutycznych oraz dla innych
– niezliczonych gałęzi przemysłu. Obserwacje i coraz to nowe badania
pokazują, że żywność wytwarzana z konopi jest „pożywieniem
idealnym”, wysokobiałkowym, bogatym w minerały, witaminy i
błonnik pokarmowy.
P.S. Do wytworzenia wszystkich produktów wykorzystywane są
wyłącznie rośliny z zatwierdzonych odmian Cannabis sativa L., które
nie zawierają substancji psychoaktywnej delta 9 – THC
(tetrahydrokannabinol).

Magazyn Hipoalergiczni
ul. Błażeja 14 k/7, 61-608 Poznań
tel. +48 881 568 821
e-mail: redakcja@hipoalergiczni.pl
www.hipoalergiczni.pl

Magazyn Hipoalergiczni powstał z myślą o alergikach,
astmatykach i osób z atopią, skierowany jest jednak do wszystkich,
którym bliski jest temat zdrowia i ekologii. Redakcja, prowadzona
przez Żanetę Geltz, we współpracy z ekspertami przygotowuje
artykuły, wywiady i reportaże dotyczące alergii, astmy, a przede
wszystkim sposobów na odbudowanie utraconej odporności.
Do współtworzenia magazynu zapraszani są dietetycy, terapeuci
oraz inspirujący zwolennicy ekologii i zdrowego życia.
Wśród gości Magazynu Hipoalergiczni zobaczymy nie tylko liczne
grono lekarzy i ekspertów, takich jak prof. Jerzy Leszek Zalasiński,
prof. Krzysztof Buczyłko, prof. Andrzej Emeryk, prof. Zbigniew
Bartuzi i wielu innych znakomitych znawców z dziedziny medycyny,
ale także doświadczonych dziennikarzy i znane postaci, są to m.in.
Jolanta Petersen, Ewa Janiuk, Anna Osińska, Ewa Woydyłło i wiele
innych inspirujących osób.

Kwartalnik jest dostępny w salonach prasowych Empik, Relay,
Inmedio, Ruch, Świat Prasy i Discover Poland, a także w sklepach,
np.: Organic Farma Zdrowia, Orkiszowe Pola czy w autoryzowanym
sklepie internetowym, gdzie można kupić wszystkie wydania oraz
prenumeratę: http://www.multishop24.pl.
Owocem setek wywiadów z ekspertami i gośćmi z kraju
i z zagranicy, przeprowadzonych na łamach Magazynu Hipoalergiczni
jest Happy Evolution. Jest to projekt nonprofit, który skupia
bezcenną wiedzę zebraną na przestrzeni kilku lat - w formie
wygodnej książeczki.
Przewodnik „Happy Evolution – 10 kroków do zdrowia, szczęścia
i równowagi“ to pomysł Żanety Geltz, która na 50 stronach
przedstawia najprostszą receptę na życie w zdrowiu, na słuchanie
własnego ciała, na osobisty rozwój. Projekt nie tylko zyskał uznanie
wielu ekspertów, ale jest wspierany wizerunkowo przez uznane
osoby takie jak: Beata Sadowska, Agnieszka Cegielska, Bartłomiej
Topa i Kamila Szczawińska. Bezpłatną edycję przewodnika można
pobrać ze strony www.happyevolution.org, a dla zainteresowanych
stowarzyszenie zapewnia również możliwość członkostwa i włączenia
się do promocji zdrowego stylu życia i powiększania społeczności
świadomych osób.

Jędrzejowska Spółdzielnia Mleczarska
Stoisko G-52
ul. Mleczna 4, 28 - 000 Wodzisław
tel. +48 41 380 60 22
e-mail jj.garnuszek.jsm@wp.pl ,
http://www.jedrzejowskasm.pl

JSM w Wodzisławiu to firma produkująca swoje wyroby od 111
lat
Należymy do „Dziedzictwa Kulinarnego Świętokrzyskiego”.
Jędrzejowski Twarożek Śmietankowy i Masło Jędrzejowskie
są wpisane na „Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”. Posiadamy „Certyfikat Jakość
Tradycja” na trzy wiodące wyroby tj. Masło Ekstra Jędrzejowskie,
Jędrzejowski Twarożek Śmietankowy i Ser Twarogowy Naturalny
Świętokrzyski. Jako nieliczni prowadzimy produkcję ręczną wyrobów
certyfikowanych, co nadaje im niepowtarzalny smak. Bazujemy na
własnym surowcu z małych gospodarstw.

Gminna Mleczarnia w Pierzchnicy sp. z o. o
Stoisko G-51
Pierzchnianka 66, 26-015 Pierzchnica
tel/fax +41 353 80 26
kom.+48 695 660 524
e-mail: gmleczarnia@interia.pl
www.naturalne-swietokrzyskie.pl

W nieskażonym i naturalnym środowisku 1996 r. rozpoczęła
działalność Gminna Mleczarnia w Pierzchnicy. Szybko zdobyła
zaufania klientów dzięki niepowtarzalnemu smakowi tradycyjnie
wytwarzanych produktów oraz ich wysokiej jakości. Wyroby
mleczarni pozbawione są jakichkolwiek środków konserwujących
oaz sztucznych barwników. Potwierdza to członkostwo Mleczarni w
Sieci Dziedzictwa Kulinarne Świętokrzyskie.

Gospodarstwo Lasochów Leszek Stypuła
Stoisko G-47
ul. Piwna 5, 28-363 Oksa
tel. +48 41 380 84 81
kom.+48 601 550 129
e-mail:l.stypula@op.pl , e-mail:lasochow@gmail.com
www.lasochow.pl

Gospodarstwo Lasochów z siedzibą w Oksie istnieje od 2001
roku. Jest to producent wysokiej jakości produktu jakim jest Karp
z Oksy o wyjątkowych walorach smakowych. W 2012 roku
uruchomiono przetwórnię dzieki której rozszerzono oferte o ryby
świeże na lodzie oraz ryby wędzone.
Karp z Oksy wpisany jest na Liste Produktów Tradycyjnych,
posiada znak Jakość Tradycja, gospodarstwo należy do Sieci
Dziedzictwo Kulinarne Świetokrzyskie.

PPH Klimeko Bogusław Klimczak
Stoisko G-31
Dionizów 2, 98-220 Zduńska Wola
tel. +48 43 8232956
e-mail: klimeko@klimeko.pl
http:// www.klimeko.pl

Firma PPH Klimeko Bogusław Klimczak jest małą firmą rodzinną,
która od ponad 20 lat zajmuje się przetwórstwem mleka w oparciu
o tradycyjne i ręczne metody wytwarzania - rękodzieło. Do naszych
produktów nie dodajemy żadnych sztucznych dodatków,
konserwantów ani wielokrotnie przetworzonych składników.
Bazą do naszych produktów są tylko i wyłącznie mleko i śmietana
zaszczepione najlepszymi kulturami bakterii mleczarskich.
Do najbardziej rozpoznawalnych z nich należą: jogurty naturalne, sery
twarogowe oraz masło, ponadto produkujemy także śmietany (jako
jedyne na rynku bez procesu homogenizacji) oryginalne serki
smakowe, kefir, mleko zsiadłe oraz maślankę.

Marzena Kaczorowska – Korabia

Stoisko G-12

Barycz 18, 95-082 Dobroń,
tel.+48 509 730 732

Rodzinny Browar Koreb kontynuuje tradycje rodzinne i lokalne,
sięgające najdawniejszych czasów. Nasze piwa zostały wpisane
na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, zdobywają nagrody i wyróżnienia na targach krajowych
i zagranicznych.
Wszystkie piwa w Browarze Koreb warzone są według najlepszych zasad sztuki piwowarskiej.
Zapraszamy do degustacji Naszych piw oraz na przekąski
i napitki kuchni regionalnej !

LINEN PARTNER - LNIANE TEKSTYLIA
Stoisko G-58
ul. Wolności 29/7, 58-500 Jelenia Góra
tel: +48 728 266 665
e-mail: linen@interia.pl
http://www: linenpartner.pl

Polecane produkty:
 SKARPETY LNIANE – zdrowe, nie-alargizujące, wysoko-chłonne,
naturalnie komfortowe , wyróżnione Złotym MEDALEM , w
kategorii NATURA i URODA: klasyczne, stopki, frotte,
trekkingowi, garniturowe
 FROTTE LNIANA – do sauny , SPA i łaźni : ręczniki, szlafroki,
myjki, Krążki , rękawice kosmetyczne, kapcie i wiele innych.
 ODZIEŻ LNIANA– Nowa Kolekcja 2017 – DAMSKA I MĘSKA
 POSCIEL LNIANA – wersje zmiękczone, również z tkaniny w
szer. 232 cm,
 TKANINY I DZIANINY LNIANE – naturalne, białe, barwione w
szer. od 150 do 300 cm., z ciekawą lnianą pasmanterią.
 TORBY LNIANE, również na pieczywo.

Nalewkarnia LONGINUS
Rafał Dziliński

Stoisko G-42

ul. Leśna 52, 06-400 Ciechanów
tel. +48 23 672 59 63, +48 602 187 986
e-mail: rafaldzilinski@ o2.pl
http://www.nalewki.net
facebook: Nalewkarnia Longinus

Nasza firma jest małym rodzinnym przedsięwzięciem.
Produkujemy nalewki ze świeżych owoców i najlepszych spirytusów.
Nasze nalewki to efekt wielomiesięcznej pracy i wieloletnich
doświadczeń. Wszystkie prace są wykonywane ręcznie.
Our company is a small family venture. We make tinctures from
fresh fruit and the best of spirits. Our tincture is the result of months
of work and many years of experience. All work is done by hand.

„ŁUCZAK" Maszyny Rolnicze
Stoisko G-93
Bartochów 9, 98-290 Warta
tel.: +48 43 829 43 96
tel.: +48 607 448 395
e: biuro@luczakmaszyny.com
http://luczakmaszyny.com
W swojej ofercie posiadamy:
 EKO-PIELNIK do Innowacyjnego sposóbu wytwarzania żywności
ekologicznej i naturalnej - " BIO uprawa roślin" z zastosowaniem
EKO-pielnika "Łuczak".
 ApIikator biopreparatów AO-400 - do Innowacyjnej technologii
"Szczepienia gleby biopreparatami".
 Transporter do zbioru warzyw kapustnych.
 Przykrywarka roślin folią i agrowłókniną.
 Maszyna do zakładania plantacji truskawek na okrywach z folii i
agrowłókniny.
 Sadzarka warzyw karuzelowa i tarczowa.

LASOCHÓW S.A.
Stoisko G-46
Lasochów 39, 28-366 Małogoszcz
tel. +48 609 903 509
http://www.lasochow.eu
Zajmujemy się obrotem surowcami i produktami ekologicznymi.

Moja Harmonia Życia
Stoisko G-82
Wydawnictwo CD Media
ul. Wilczak 20f/U2, 61-623 Poznań
http://www.mojaharmoniazycia.pl

Magazyn Moja Harmonia Życia
- wydawany jest z myślą o osobach, które realizują idee zdrowego
trybu życia, są ciekawe świata i wiedzy, otwarte na informacje, które
inspirują do poszukiwania własnych dróg rozwoju.

Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów, którzy z pasją
i znajomością tematów nie tylko opisują zagadnienia ze swoich
dziedzin, ale też udzielają cennych wskazówek.

Gospodarstwo Mleczne Buncok-Strzałkowski
Stoisko G-52
Strzałków 17 28-130 Stopnica
tel. +48 692 954 301
e-mail: mlekostrzalkow@wp.pl

Produkcją serów zajmujemy się od 30 lat jednak ich sprzedażą
trudnimy się od 6 lat. Mleko od naszych krów jest wyjątkowo zdrowe,
ponieważ karmimy je trawą, koniczyną i lucerną z terenów
ekologicznych koło Buska-Zdroju. Właśnie z tego mleka robimy
naszego "Buncoka Strzałkowskiego". Bez żadnych konserwantów oraz
na bazie naturalnych dodatków wytwarzamy go metodą ręczną,
tradycyjną.

"MYTKOWSKI" Gospodarstwo

Stoisko G-73

Uprawy Grzybów i Grzybni

Miedzierza 115 26-212 Smyków

Nature’s Sunshine
Sylwia Kobus
Stoisko G-56
Ciekoty 15C, 26-001 Masłów
tel. +48 881 306 055
e-mail:kobussylwia9@gmail.com
Nature’s Sunshine posiada ponad 40 lat doświadczeń w branży
odżywczej i jest pierwszą firmą, która umieściła zioła w kapsułkach.
Obecnie Nature’s Sunshine Products to międzynarodowa organizacja
działająca w ponad 50 krajach na całym świecie i stale poszerzająca
swoją działalność na nowe rynki.
Jakość ma swoje źródła w przyrodzie, z której czerpiemy
najlepsze zioła i surowce, po czym wysyłamy je do naszego własnego
zakładu produkcyjnego. Odrzucamy wszelkie surowce, które nie
spełniają naszych wymagań. Korzystamy z ponad 300 różnych metod
badań, by mieć pewność, że otrzymasz możliwie najwyższej jakości
suplementy diety.

Firma Nature’s Sunshine Products jest dumna z pozycji lidera
w branży odżywczej.

PPUH „NIRO” Sp. z o.o.
Stoisko G-27
ul. Dolna 4, 42-283 Boronów
tel. +48 34 356 00 05
e-mail: biuro@niro-bio.pl
http://www.niro-bio.pl
www.sklep.niro-bio.pl
Zajmujemy się produkcją młynków żarnowych do przemiału zbóż,
kawy i przypraw dla domowego użytku, makaronów ze świeżego,
pełnego przemiału ziarna orkiszu ekologicznego, makaronów z białej
mąki orkiszowej, przetworów zbożowych – mąki, płatków, ziarna.
Jesteśmy dystrybutorem ekologicznych produktów bezglutenowych
firmy Schnitzer.
W naszej ofercie można znaleźć m.in.: makarony orkiszowe,
przetwory zbożowe z płaskurki, samopszy, orkiszu, żyta i owsa
bezłuskowego oraz bezglutenowe: chleby, bułki, bagietki, ciasta,
ciasteczka, muffinki, makarony, spód do pizzy, przekąski
oraz batoniki.

NOMAK Małgorzata Kołodziej
Stoisko G-9
ul. Jaśkowicka 20 D, 43-180 Orzesze
tel.+48 32 22 10 280, +48 32 73 90 500
e-mail:info@nomak.pl
http://www.nomak.pl

NOMAK = JAKOŚĆ. Od 2005 r. wyznaczamy trendy na rynku
certyfikowanej żywności ekologicznej, suplementów diety oraz
naturalnych kosmetyków. Wprowadziliśmy na polski rynek wiele
istotnych produktów takich jak: bio sok z granatu, bio olej kokosowy,
bio Cistus Incanus (czystek). Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem
uznanych marek m.in.: Kräuterhaus Sanct Bernhard KG i Ölmühle
Solling GmbH.

Organic Sp. z o.o.
Stoisko G-25
ul. Mikołaja Sieniawskiego 1, 37-530 Sieniawa
tel : (+48) 16 622 72 28
e-mail: j.simenko@organicsp.eu
http://www.organicsp.eu

Organic Sp. z o.o. jest pierwszym i jedynym w Polsce
producentem zagęszczonego i sproszkowanego soku z topinamburu
w osłonie witaminy C. Produkt ten charakteryzuje się dużą
zawartością inuliny – naturalnego prebiotyku, normalizuje poziom
cukru we krwi, działa oczyszczająco i przyspiesza metabolizm.
Ze względu na swoje walory prozdrowotne może być stosowany
w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym
i chemicznym. Spółka skupia się głównie na produkcji ekologicznej,
bez sztucznych dodatków i konserwantów. Organic Sp. z o.o. posiada
certyfikat producenta ekologicznego.
Organic is the first and the only company in Poland which
produces concentrated and powdered jerusalem artichoke juice
in the casing of vitamin C. Our product is characterized
by high content of inulin – natural prebiotic, regulates blood sugar,
supports the organism purification and increases metabolism.
Because of its properties, it can be used in pharmaceutical, food,
cosmetic and chemical industry.

Company focus on ecological production without any chemical
additives and preservatives. Organic has certificate of ecological
producer.

OrganicHouse Sp. z o.o.
Stoisko G-32
ul. Wyspiańskiego 41, 62-800 Kalisz
tel. +48 62 767 10 56
e-mail: biuro@organichouse.eu
http://www.organichouse.eu

OrganicHouseSp. zo.o. bezpośredni importer ŚWIEŻYCH DAKTYLI.
wszystko w 100% naturalnie BIO. Jesteśmy właścicielem marki
„FRESH DATES”. Certyfikat : Rolnictwo spoza UE: PL-EKO-07-17903
OrganicHouse Sp. zo.o. direct importer fresk dates. All 100%
natural BIO. We are the owner of the brand “FRESH DATES”.
Certyficate: Non-EU Agriculture: PL-EKO-07-17903.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Bidzinach
Stoisko G-46
Bidziny 29, 27-532 Wojciechowice
tel.+48 15 861 83 19, +48 15 861 83 25
e-mail: osmsekretariat@op.pl
www.bidziny.pl

Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach produkuje produkty
mleczarskie od 1981 roku.Dzisiaj Okregowa Spółdzielnia Mleczarska
zajmuje sięprodukcja metodą tradycyjną cukierków Krówek
zawijanych ręcznie. Produkowane są również batoniki krówkowe oraz
masy krówkowedo wafli,ciast i deserów.
Towar dostarczany jest własnym transportem w całej Polsce.
Klientami są zarówno duże sieci hurtowni jak i małe przedsiebiorstwa
zajmujace się sprzedażą artykułów spożywczych. Posiadamy znak
Wysoka Jakość Gwarantowana, Jakość Tradycja, Certyfikat HACCP.

Pasieka Rodzinna „Miody Napękowskie”
Gospodarstwo Rolne Marta Bęben

Stoisko G-49

Napęków 47, 26-004 Bieliny
tel. +48 607 586 804, +48 663 186 373 email:miodynapekowskie@gmail.com
http://www.miodynapekowskie.pl
Miody Napękowskie są gwarantem najwyższej jakości miodu
wytwarzanego od wielu pokoleń na bazie pszczelarskich tradycji
rodzinnych. Pochodzą z pasieki zlokalizowanej w okolicy pasma
Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Puszcza Jodłowa) oraz
Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, z dala od ośrodków
przemysłowych i aglomeracji miejskiej.
Miody te wytwarzane są w sposób tradycyjny, zgodnie z
obowiązującymi od setek lat zasadami i w zgodzie z naturą. Znak
rolnictwa ekologicznego jest gwarancją najwyższej jakości tego
produktu. Miody posiadają certyfikat ekologiczny oraz znak „Jakość
i Tradycja”. Należymy do regionalnej sieci „Dziedzictwo Kulinarne
Świętokrzyskie”.

Pasieki Kameduły
Anna & Mariusz Węda
Stoisko G-85
Kameduły 10, 28-100 Busko-Zdrój
tel. +48 604 438 107
e-mail: mariusz648@op.pl
http://www.pasiekikameduly.pl

Pasieki Kameduły to pokaźnej wielkości rodzinne gospodarstwo
pasieczne (obecnie ponad 300 rodzin pszczelich). Zajmujemy się
produkcją miodów odmianowych, pyłku, pierzgi i propolisu. Poza tym
sprzedajemy przezimowane rodziny pszczele i odkłady. Nasz
sztandarowy produkt to miód spadziowy iglasty z Gór Świętokrzyskich
oraz miód rzepakowy (kremowany). Zajmujemy się sprzedażą
bezpośrednią.
Należymy do sieci Dziedzictwa Kulinarnego Świętokrzyskie, co jest
potwierdzeniem tego, że nasze miody spełniają standardy najwyższej
jakości. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej miejscowości i
zakupu wspaniałych gatunkowych miodów.

Planeta Zdrowie
Stoisko G-7
ul. Wałbrzyska 11 lok. 20, 02-741 Warszawa
tel. +48 606 377 633
e-mail: biuro@planetazdrowie.pl
http://www.PlanetaZdrowie.pl

„

Wierzymy, że Natura ma zdolność czynienia życia Pięknym poprzez swoją odżywiającą, kojącą i transformującą moc”.
Importer, producent i dystrybutor marek w Polsce:







Planeta Zdrowie
LUKA Organic Cosmetics
Planet Organic Superfoods
Planet Organic Aromatherapy
Savonnerie Rampal Latour
JASON Natural Cosmetics

Piekarnia Dobrowolski
Halina Bożena Dobrowolska

Stoisko G-49

ul. 1-go Maja 8625-511 Kielce,
tel. +48 41 344 32 42,
kom. +48 504 085 464
e-mail: bozena.dobrowolska@op.pl

Piekarnia Dobrowolski jest ostatnią wielopokoleniową piekarnia
w Kielcach, która produkuje naturalne, tradycyjne pieczywo bez
polepszaczy, spulchniaczy, barwników i konserwantów. Działająca
nieprzerwanie od 1946 r Piekarnia R.Dobrowolski ( dawniej
E.Stasiński) poleca pieczywo wytwarzane wg dawnych receptur
wypiekane w ceramicznym piecu.
Pieczywo żytnie produkowane na dojrzałym kwasie
wytwarzanym w piekarni bez dodatku drożdży. Chleb żytni kielecki
otrzymał I nagrodę w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki
Regionów.

PNG Sp. z o.o.

Stoisko G-48

Cisów 77A, 26-021 Daleszyce,
tel.+48 41 241 21 92 , +48 41 306 40 00
kom.+48 665 046 943,
e-mail: biuro@certyfikacja.co
http://www.certyfikacja.co

Jesteśmy bezstronną i niezależną polską jednostką certyfikującą.
Oferujemy certyfikacje systemów zarządzania oraz unijnych i
krajowych standardów w zakresie rolnictwa ekologicznego,
produktów regionalnych i tradycyjnych.
Certyfikujemy także Integrowaną Produkcję Roślin oraz system
Global G.A.P.

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
ul. Widok 20 lok. 1, 00-023 Warszawa
tel./fax 22/ 692 71 11 oraz kom.
519 592 001
izba@produktyregionalne.pl
http://www.produktyregionalne.pl

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
jest organizacją pozarządową, zrzeszającą producentów
wytwarzających produkty tradycyjne, regionalne i lokalne. Działa
od lutego 2004 r. Liczy ok. 200 członków. PIPRiL promuje
produkcję tradycyjnych, regionalnych i lokalnych produktów
wysokiej jakości, działa na rzecz zapewnienia ich wysokiej jakości,
a także systematycznego wprowadzania ich do obrotu
gospodarczego. Wspólnie z administracją rządową i samorządową buduje polski system dla produktów tradycyjnych
regionalnych i lokalnych na wzór krajów Unii.
Ogromnie ważnym elementem działalności Izby jest
zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich i małych firm
lokalnych do wytwarzania produktów lokalnych i regionalnych

oraz ich sprzedaży na większą skalę. Prowadzi także działania,
które pomagają w przygotowaniu polskiego prawa i instytucje
polskiego rynku do lepszego rozwoju rynku produktów
regionalnych i tradycyjnych.
PIPRiL wspólnie ze Związkiem Województw RP, opracowała
– na wzór systemów europejskich – pierwszy krajowy system
wyróżniania i kontroli tradycyjnej żywności wysokiej jakości
z uwzględnieniem produktów tradycyjnych. System „Jakość
Tradycja", został uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
za krajowy system jakości i zaakceptowany jako taki przez
Komisję Europejską. Obecnie znak „Jakość Tradycja" posiada
ok. 200 produktów, kolejne czekają na rozpatrzenie przez
Kapitułę Znaku.

Polder sp. z o.o.

Stoisko G-91

Bobrowo 28, 87-327 Bobrowo k/Brodnicy
email: marketing@polder.biz.pl
Dział Sprzedaży
tel. +48 56 495-30-72,
fax : +48 56 495-30-71
email: zamowienia@polder.biz.pl
Polder jest największym w Polsce producentem kajmaków, które
wytwarzane są zgodnie z tradycyjną metodą stosowaną w kuchni
polskiej od pokoleń.

Ich jakość została potwierdzona nadaniem certyfikatów „Jakość
Tradycja” oraz wpisaniem na ministerialną Listę Produktów
Tradycyjnych i Regionalnych jako produkt tradycyjny Pomorza i
Kujaw.
Kajmaki mają szerokie zastosowanie w cukiernictwie jako gotowe
masy cukiernicze oraz w domowej kuchni jako gotowy karmelowy
krem mleczny m.in. do nadziewania babeczek, przekładania ciast
i wafli oraz dodatek do naleśników i pieczywa. Brązowy kolor i gęsta
konsystencja są efektem długotrwałej karmelizacji mleka z cukrem.
Kajmak pakowany jest “na gorąco”, dzięki czemu nie potrzebuje
żadnych konserwantów.

POTRAFKA Fabryka Zdrowia

Stoisko G-83

Bodzentyńska 18, Kielce
tel. +48 733-868-111
http://www.potrafka.pl

POTRAFKA Fabryka Zdrowia – restauracja ze zdrową żywnością,
należy do programu MENU BEZ GLUTENU. To wyjątkowe miejsce
na kulinarnej mapie Kielc! Menu stworzone zostało wspólnie
z dietetykiem.

Dominują w nim świeże ryby, drób i wołowina dopełnione
warzywami i ziołami. W karcie są dania bezglutenowe,
ale także
dla wegetarian oraz menu dla dzieci. Do tego świeżo wyciskane soki,
dietetyczne ciasta, sałatki, kanapki i panini podawane na ciepło. Dla
zapracowanych – kompleksowe programy żywieniowe dostosowane
do indywidualnych potrzeb w formie diety pudełkowej w różnych
opcjach kaloryczności. Wszystko przeliczone na zdrowe kalorie.
Pasjonaci zdrowego stylu życia i pysznej kuchni zapraszają!

Ewa Maciąg
- Partner Firmy Ringana.

Stoisko G-6

Meierhofstrasse, 3454 Sitzenberg, Austria
tel +43 660/49 61 960
e-mail:ewa.ringana@gmail.com
http://ringana.com
Ringana jest zakładem, który od 1996 roku produkuje
ekskluzywne, vegańskie suplementy i biocertyfikowane produkty
do pielęgnacji ciała dla całej rodziny. Jest to hay tech kosmetyka,
następny stopień rozwoju naturalnej kosmetyki,
oparty
na najświeższych składnikach jakie daje nam natura i najnowszej
technologii.

Ringana jest wielokrotnie nagradzanym przedsiębiorstwem
mającym swoją siedzibę w Austrii. Wysyła swoje produkty do ponad
400000 klientów w 9 krajach europejskich . Produkty tej firmy
nie są dostępne w handlu, można je kupić wyłącznie u partnerów
firmy, co gwarantuje wysoką jakość porad. Charakterystycznymi
i wyróżniającymi ją punktami jest ;
 100% świeżości
 100% składników działających
 100% konsekwencji
 100% etyki
Świeżo zebrane składniki są od razu dostarczane do zakładu
produkcyjnego,gdzie są natychmiast przerabiane i bezpośrednio
wysyłane do naszych klientów w całej Europie. Cały proces
od dostarczenia świeżych składników do wysłania gotowego
produktu do klienta trwa 12 dni. Ten sposób produkcji umożliwia
nam użycie również mało stabilnych i delikatnych składników, które
w innym przypadku nie mogły by być zastosowane ze względu na ich
nietrwałość.

Składniki działające.
Wytwórcy kosmetyki naturalnej definiują się przez rezygnację
ze składników problematycznych - dla Ringany jest to już od 1996
roku oczywiste, nie musimy tego podkreślać. My definiujemy
się przede wszystkim przez działanie naszych produktów.
Jako przykład można podać enzymy roślinne z pączków kwiatów .
Enzymy te są tak wrażliwe , że tracą swoje działanie przez
konserwację . Rezygnacja ze wszelkich konserwantów pozwala nam
używać świeżych składników np w Hydroserum, Cremekoncentratach
nr 1-4, ale również w Deo, Fluidzie dla mężczyzn i Make - up dla
kobiet.

W naszych produktach nie ma tzw. wypełniaczy, są tylko
składniki działające ,co powoduje ich dużą wydajność . Jako jedyna
firma, deklaruje ilościowy skład najważniejszych produktów .
 Konsekwencja
Znaczy to ochronę środowiska we wszystkich obszarach,
np nasze szklane opakowania do pielęgnacji twarzy są pakowane
do wysyłki w ekologiczne, bawełniane ręczniczki dla gości, papier
do opakowań jest z produkcji wtórnej, energii dostarczają baterie
słonecznej, recykling odpadów ma miejsce w firmie .
 4.Etyka
Oznacza to respekt w stosunku do zwierząt ,przyrody i nas
samych. Dla Ringany jest oczywista produkcja bez prób
na zwierzętach. Płace dla dostawców za granicą odpowiadają
austriackim. Każdym zakupem wspomagamy jakiś socjalny projekt.
Ringana proponuje pielęgnacje od stóp do głów ,produkty są
unisex zaspakajają najwyszukańsze gusta i potrzeby .Propaguje ideę ,
że można uwolnić nasze łazienki od chemii i produktów przemiany
ropy naftowej, służąc nam i środowisku.

Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy s.c.
Stoisko G-43
ul. Piłsudskiego 12, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 632 36 74
fax:+48 25 644 14 83
email: piekarnia@ratuszowasiedlce.pl
http://ratuszowasiedlce.pl

Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy to firma rodzinna z 80-letnią
tradycją. Pieczywo nasze wytwarzane jest według starych receptur
okresu międzywojennego – lata 20-30 ubiegłego wieku. Do produkcji
stosujemy mąki żytnie gruboziarniste razowe i pszenne z małych
młynów lokalnych. Nie stosujemy w produkcji żadnych polepszaczy,
konserwantów czy barwników.
Radzikowscy Town Hall Bakery is a family owned Town Hall
Bakery with a 80-year-long tradition. Our breads are made in
accordance with unique old recipes from the 20s and 30s of the last
century. We use wholemeal, rye and wheat coarse flour from small,
local mills. We add no artificial products, preservatives or food
colouring.

RONIC Polska

Stoisko G-68

ul. Brukowa 6 lok. 35, 91-341 Łódź
tel.+48 42 656 07 49
e-mail: ronic@ronic.pl
http://www.ronic.pl
Marka RONIC® to 40 lat doświadczeń w branży AGD, na polskim
rynku od prawie 25 lat. Od początku staramy się odpowiadać
na zapotrzebowania pasjonatów zdrowego odżywiania i gotowania,
tworząc produkty najwyższej klasy w dziedzinie zdrowego stylu życia,
slow food & slow life. Dzięki znakomitej jakości, długoletniej
gwarancji i profesjonalny serwis pozyskaliśmy ogromną rzeszę
zadowolonych i lojalnych klientów oraz partnerów. Dołącz i Ty!
Brand RONIC® 40 years of experience in the appliance industry,
on the Polish market for nearly 25 years. From the beginning, we are
trying to respond to the needs of enthusiasts of healthy eating and
cooking, creating products of the highest quality in the field of
healthy lifestyle, slow food & slow life.
Due to the excellent quality, long-term warranty and professional
service gained huge number of satisfied and loyal customers and
partners. Join us!

Stevia Delight Sp. z o.o.
Stoisko G-86
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3/27, 20-029 Lublin
tel. +48 883 965 794
e-mail: biuro@steviasun.eu
www.puredelight.pl
www.steviasun.eu

Steviasun” jest jedynym ukraińskim producentem wyrobów
spożywczych, które mają właściwości zdrowotne na bazie ekstraktów
z ziół stewii.
Korporacja została założona w 1993 roku. Od ponad 20 lat
produkuje 100% naturalne środki słodzące o właściwościach
leczniczych, herbaty, ciastka pod własnymi znakami towarowymi
„Steviasun”, „Korysna Kondyterska” i „Pure Delight”.
We wrześniu 2016 roku uruchomiono sprzedaż hurtową
i detaliczną przez spółkę zależną Stevia Delight Sp. z o.o. W UE towary
są wyłącznie pod marka „Pure Delight”.

Wielkopolska Wytwórnia Żywności
PROFI sp. z o.o. sp. k.

Stoisko G-88

ul. Kolejowa 3, 63-520 Grabów n. Prosną
tel. +4862 732 11 00
fax.: +48 62 732 11 09
e-mail: profi@profi.com.pl
http://profi.com.pl
Firma Profi powstała w 1993 roku i zbudowana jest w całości
na polskim
kapitale. Dziś, z sukcesem wykorzystuje ponad
dwudziestoletnie doświadczenie w produkcji smacznej żywności.
Liczne nagrody i wyróżnienia sprawiają, że produkty Profi zdobywają
zaufanie i uznanie wśród konsumentów w Polsce i za granicą.
W roku 2016 otrzymaliśmy takie nagrody jak: Hit Handlu 2016
za Wielkopolski Pasztet Firmowy z drobiem, następnie tytuł "DOBRA
MARKA 2016 - Jakość, Zaufanie, Renoma" w kategorii zupy gotowe,
a także nagrodę Produkt Roku 2016 za linię zup gotowych
oraz wielkopolskich pasztetów z drobiem.
Od ponad 20 lat Profi realizuje misję produkowania żywności
smacznej i wielokrotnie nagradzanej jakości, dlatego do produkcji
wykorzystywane są
składniki pozyskane od najlepszych
producentów. Profi stosuje starannie wyselekcjonowane surowce
oraz dodatki.

Przetwórnia owoców i warzyw
Sad Danków Agata i Dawid Piechota
Stoisko G-48
Danków Duży 54, 29-100 Włoszczowa
tel. +484139 42324
kom 604 18 25 13, 608 51 02 38
e-maiL:saddankow@gmail.com
http:// www.saddankow.pl

Produkcją owoców zajmujemy się już od ponad 100 lat.
Gospodarstwo to zamiłowanie do ziemi, praca kilku pokoleń, tradycja
i nowoczesność technologii. Dbamy o każdy szczegół procesu
produkcyjnego, co pozwala stworzyć normy gwarantujące wysoką
jakość produktów. Jakość produktów potwierdza Certyfikat
Ekologiczny.

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy
„Społem” w Kielcach

Stoisko G-45

ul. Mielczarskiego 93-95, 25-726 Kielce
tel. +48 41 347 98 00
e-mail: sekretariat@wspspolem.com.pl

WSP„Społem” to firma szczycąca się ponad 90-letnią tradycją,
funkcjonuje bowiem nieprzerwanie od 1920 roku. Wolumen
produkcji i udział w rynku zalicza firmę do grona dużych i stabilnych
producentów żywności w Polsce.
Najbardziej znanym wyrobem WSP „Społem” pozostaje
niezmiennie od prawie 60. lat Majonez Kielecki.
W ofercie handlowej znajdują się także musztardy, sosy, ketchup,
ocet spirytusowy, octy spirytusowe smakowe, Snack-Przysmak
Świętokrzyski (mączny półprodukt do produkcji słonych przekąsek),
a także wyroby chemii gospodarczej.Dzięki zachowaniu najwyższej
jakości wyroby Spółdzielni zdobyły uznanie w kraju jak i na wielu
rynkach zagranicznych m.in.: Australii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rosji,
Kazachstanu, Rumunii, Czech, Węgier, Ukrainy czy USA.
Spółdzielnia zdobyła wiele prestiżowych wyróżnień, certyfikatów
i nagród potwierdzających jakość wyrobów Spółdzielni.

Do najważniejszych zaliczyć można: znak systemowy „Jakość
Tradycja“ (Majonez Kielecki, Musztarda Kielecka, ocet), Znak Jakości
„Q”, certyfikat „Polska Dobra Żywność“ dla Majonezu Kieleckiego
i Snacku – Przysmaku Świętokrzyskiego oraz certyfikat „Zdrowa
Żywność Atestowana” dla Majonezu Kieleckiego.

SemCo SGNiP
Krystyna Just

Stoisko G-87

ul. Spacerowa 75, Śmiłowo
64-500 Szamotuły k. Poznania
tel: 48 61 29 20 402, 61 29 20 716
fax: +48 61 6 662 306
kom. +48 501-556-466
SemCo to polska firma rodzinna prowadzona od 1992 r. na bazie
własnego, specjalistycznego gospodarstwa, którego historia sięga
1929 r. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, wytwarzamy
wyjątkowe produkty, które dzięki tradycyjnym metodom produkcji w
pełni zachowują walory smakowe i zapachowe wyróżniające
i charakteryzujące nasze produkty na rynku.
Bazujemy na produkcji olejów zawierających NNKT (Niezbędne
Nienasycone Kwasy Tłuszczowe), w tym wiesiołka, ogórecznika,
zarodków pszenicy i pestki czarnej porzeczki. Ponadto tłoczymy len,
lniankę, konopie, ostropest itp.

Produkcja odbywa się zgodnie z systemem HACCP.
SemCo jest członkiem Polskiej Izby Produktu Regionalnego
i Lokalnego, zasiada we władzach Izby Produktu Regionalnego
i Lokalnego w Wielkopolsce oraz Slow Food Polska.

Serownia Podłazy
Stoisko G-47
Piotrów Podłazy 60, 26-025 Łagów
tel.609 822 302
e-mail: serowniapodlazy@onet.eu
Serownia zagrodowa "Podłazy" oferuje sery dojrzewające z
mleka krowiego, pochodzącego z miejsc tradycyjnego chowu i
wypasu bydła w Górach Świętokrzyskich.
Wyrób i pielęgnacja metodą tradycyjną. Sery są wegetariańskie,
bo używamy podpuszczki roślinnej..Charakterystyczny indywidualny
smak i zapach serów to efekt dodatków- autorskiej kompozycji ziół
i produktów pszczelich.
Nasze sery maja certyfikat EKO oraz znak Jakość Tradycja

SOKOWIRÓWKA

Stoisko G-101

ul. Ignacego Paderewskiego 4 D (Budynek CITY PARK)
25-017 Kielce
Pierwsza w Kielcach pijalni świeżo wyciskanych soków (soki
przygotowywane na oczach klienta ). W swojej ofercie proponujemy
ponad 80 rodzajów soków, zarówno owocowych jak i warzywnych.
Oprócz soków oferujemy świeże sałatki, kanapki, panini,
smoothie, oraz crunchy. W okresie wiosenno - letnim zapraszamy na
pyszny Mrożony Jogurt (z kulturami bakterii ) oraz Lemoniadę.
Zapewniamy
Catering
oraz
obsługujemy
imprezy
okolicznościowe, bankiety oraz konferencje. Zapraszamy również do
naszego lokalu na ulicy Paderewskiego 4 w budynku City Parku od
strony parku.

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA4
Stoisko G-84
33-114 Rzuchowa 1
tel: 608 42 46 60 lub 603 99 56 10
e-mail : grupaodrolnika@wp.pl
http://grupa.odrolnika.pl

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA jest reprezentacją wielu
środowisk, składającą się z przedstawicieli rolników, konsumentów,
środowisk proekologicznych, mediów, a także osób prywatnych.
Stowarzyszenie od maja 2007 roku jest Organizacją Pożytku
Publicznego i zostało zarejestrowane w KRS pod numerem
0000113391. Swoją działalność koncentrujemy na terenie Polski,
traktując propagowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania
wśród dzieci i młodzieży jako swój główny priorytet.
Misja Stowarzyszenia
•Tworzenie i wspieranie inicjatyw sprzyjających utrzymaniu małych
tradycyjnych gospodarstw rolnych, starych gatunków zwierząt
i starych odmian roślin, a przez to zachowanie tradycyjnej polskiej wsi
dla przyszłych pokoleń.
•Rozwijanie rynku sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych
z małych gospodarstw.

Zajmujemy się:
•Ochroną starych ras zwierząt, starych gatunków roślin i małych
tradycyjnych gospodarstw rolnych.
•Rozwijaniem systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych
w Polsce (na linii rolnik - konsument).
•Propagowaniem zdrowego stylu życia i zwalczaniem złych nawyków
żywieniowych oraz otyłości wśród dzieci i młodzieży.

SUN-VITA Importer wyciskarek
wolnoobrotowych soku.

Stoisko G-4

ul. Piastowska 7 / II 44 - 122 Gliwice
tel. +48 501 207 543; +48 502 526 733
e-mail: sun_vita@onet.eu
http://www.sokidlazdrowia.pl
http:// www.norton-info.pl

Głównym założeniem firmy jest promocja zdrowia poprzez
profilaktykę i zapobieganie wielu groźnym chorobom naszej
cywilizacji. Chcemy, dzięki naszym urządzeniom, dostarczyć
organizmowi niezbędnych składników odżywczych,między innymi
witamin, enzymów, błonnika czy minerałów, tak bardzo potrzebnych
do funkcjonowania naszego organizmu.Pijąc świeżo wyciskane soki
zmniejszamy niebezpieczeństwo powstawania chorób.

SYMBIO Polska S.A.
ul. Zawieprzycka 8m, 20-228 Lublin
tel. +48 81-756-46-00
fax +48 81-756-46-01
e-mail: info@symbio.pl
http://www.symbio.pl

Stoisko G-26

SYMBIO Polska S.A. jest jednym z największych w Polsce
producentem specjalizującym się wyłącznie w produkcji żywności
ekologicznej. W oparciu o 18-letnie doświadczenie produkuje
i dystrybuuje żywność posiadającą certyfikat ekologiczny.
Spółka skupuje od polskich gospodarstw ekologicznych owoce,
warzywa i zboża. Wykorzystuje je do produkcji szerokiego
asortymentu półproduktów, przeznaczonych zarówno do dalszej
odsprzedaży jak i do produkcji żywności pod marką SYMBIO.
Spółka posiada w ofercie ponad 300 produktów marki SYMBIO,
m.in. soki oraz napoje owocowe i warzywne, powidła, konfitury i
dżemy, przetwory warzywne, otręby, płatki, musli, ciastka, bakalie,
mąki, makarony, kasze, ryże, produkty strączkowe, nasiona
ekspandowane, marynaty, oleje oraz produkty z grupy super foods.

Szczypta Świata
Stoisko G-54
tel. +48 508100141
e-mail:hurt@szczyptaswiata.com
http://www.hurtowniaFairTrade.pl
http://www.szczyptaswiata.pl
Pizca del Mundo tworzą ludzie, którzy dbają nie tylko o każdego
swojego klienta, ale również o dobro drobnych producentów,
dokładnie dobierając swoje produkty i sprowadzając je wyłącznie
z upraw certyfikowanych w systemie Sprawiedliwego Handlu.
Odwiedzając miejsca z których pochodzą ich produkty dbają,
aby pochodziły one z pewnych źródeł. Utrzymując stały, dobry
kontakt z producentami mogą dołożyć wszelkich starań, żeby dać
Wam produkty wysokiej jakości.

Ton Color Marek Kołodziejski
Stoisko G-79
ul. Ludowa 5c, 65-742 Zielona Góra
tel. +48 68 3240707
fax: +48 68-4518444
e-mail:info@natto.pl
http://www.natto.pl
Produkcję NATTO rozpoczęliśmy w 2015 roku. Poprzedziliśmy ją
półrocznym okresem przygotowań, doświadczeń oraz badań
w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych
w Sulechowie. Naszym celem jest propagowanie zdrowego stylu
żywienia. Zależy nam na uświadomieniu jak największej ilości
klientom, że profilaktyczne stosowanie naturalnych produktów
bardzo skutecznie zapobiega większości chorób przewlekłych.
Nasz produkt cieszy się coraz większym zainteresowaniem oraz
uznaniem klientów. Dbamy o najwyższą jakość zarówno samego
Natto jak i obsługi klienta. Wysyłki są realizowane 24 godzinnym
kurierem w opakowaniach termicznych.

TTT Sp. z o.o.
Stoisko G-64
ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa
Marcin Tippe: tel.+48 602 360 544
Józef Mirowski : tel. +48 500 000 203
e-mail: biuro@bio-fun.com
http://www.bio-fun.com

TTT Sp. z o.o. jest producentem kwasów humusowych, nawozów
i środków ochrony roślin do upraw ekologicznych. Nasze produkty
posiadają certyfikaty dopuszczające do stosowania w rolnictwie
ekologicznym.
Oferujemy również parchoodporne odmiany jabłoni deserowych
i przemysłowych oraz nowe gatunki krzewów owocowych,
przystosowanych do zbioru mechanicznego.

URBAN SPA S.A.

Stoisko G-22

ul. Lwowska nr 39, lok. 7 , 53-515 Wrocław
tel: +48 71 750 01 01
e-mail : biuro@urbanspagroup.com
http:// www.urbanspagroup.com
Urban SPA to wyjątkowe wyspy kosmetyczne w galeriach
handlowych
tworzone
przez
profesjonalistów.
Specjalnie
wyselekcjonowaną ofertę tworzymy z pasją, pozostając w zgodzie
z naturą i wewnętrznym pięknem wszystkich kobiet.
Na naszych wyspach znajdą Państwo najwyższej jakości produkty
do codziennej toalety, pielęgnacji twarzy i ciała, włosów, mycia, dłoni,
stóp czy innowacyjne gamy specjalistyczne. Oferujemy tylko zaufane
marki polskie: Scandia Cosmetics i evree oraz włoską,
OMIA LABORATOIRES.
Oferujemy niezwykłe produkty kosmetyczne, otwartą i życzliwą
obsługę oraz fachowe doradztwo.
Zapraszamy do naszego świata piękna. Nie musisz już szukać,
jesteśmy na wyciągnięcie ręki!

Uzdrowisko Busko-Zdrój S. A

Stoisko G-51

ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 28-100 Busko-Zdrój,
tel. +48 41 370-32-25,
fax +48378-41-54,
e-mail: buskwianka@ubz.pl
http://www.buskowianka.com
Produkowana od 1960 roku przez „Uzdrowisko Busko-Zdrój”
S.A. „Buskowianka -Zdrój” to naturalna woda mineralna;
średniozmineralizowana, średnionasycona CO2 czerpana z ujęcia
„Nowy Nurek” w Busku-Zdroju.
Woda Mineralna „Buskowianka-Zdrój” była wielokrotnie
nagradzana
i
wyróżniana
podczas
branżowych
imprez
wystawienniczych i targów. Produkt ten zdobył m.in. Nagrodę
Specjalną kapituły ORŁA AGROBIZNESU za jej jakość, prozdrowotność
i 50 lat tradycji.

WATRA Maria Lewoniewska

Stoisko G-66

ul. Szkolna 15/1, 46-070 Komprachcice
tel. + 48 664 557 861, +48 665 364 293
Uzdrowiciel Maria Lewoniewska medycyna naturalna, pomoc
w wyleczeniu wielu chorób, zdrowe odżywianie, zdrowy styl życia,
refleksolog, konchowanie /świecowanie/uszu, tel. 664557861 lub
665364293

Miesięcznik Wegetariański Świat
Stoisko G-67
Bruna 34, 00-001 Warszawa
tel. +48 22 825 25 00
e-mail:wegetarianski@wegetarianski.pl
http://wegetarianski.pl

Miesięcznik Wegetariański Świat i jego strona internetowa
www.wegetarianski.pl, to jedyne na polskim rynku wychodzące od
1994 roku ogólnopolskie pismo wegetariańskie. Od 10 lat organizujemy głodówki lecznicze, festiwal wegetariański itp. Wokół pisma
i inicjatyw, które podejmujemy, tworzymy krąg osób zainteresowanych tym stylem życia.

"WiR" Zakłady Mięsne Sp. z o.o.

Stoisko G-41

ul. Konecka 7a, 26-070 Łopuszno
tel. +48604 500 661
e-mail: office@wirwir.com
http://www.wirwir.com
Zakłady Mięsne "WiR" powstały w 1994 roku. Naszą pasją jest
wytwarzanie wędlin o najwyższych walorach smakowych
i jakościowych. Wysokie standardy produkcji, znakomite składniki
oraz oryginalne receptury pozwalają nam wytwarzać wędliny, które
przysporzyły nam szerokie grono stałych klientów.
Nasza firma oferuje ponad sto rodzajów wędlin, wędzonek
i wyrobów garmażeryjnych, a także doskonałe mięsa.
Szczególnie polecamy wędliny z linii premium Specyjały
Świętokrzyskie ze znakiem Świętokrzyskiego Dziedzictwa Kulinarnego,
które wytwarzane są w oparciu o tradycyjne metody, z surowców
pochodzących od lokalnych dostawców oraz z zastosowaniem
naturalnych przypraw. Nasze produkty posiadające logo Dziedzictwa
Kulinarnego cechuje wysoka mięsność, brak sztucznych dodatków
a jedynym konserwantem jest sól peklująca.

