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Naszą spiżarnię nazwali-
śmy „Spiżarnią prababuni”.  
Dobra prababunia obdarowuje 
przetworami wnuki, dziadka i 
całą rodzinę...

Wszystko zaczęło się w 
kuchni siostry Małgorzaty 
Chmielewskiej. Sad bujnie ob-
rodził w jabłka i trzeba było 
je jakoś wykorzystać. Metodą 
prób i błędów powstała mar-
molada jabłkowa „Małgolada”. 
Najpierw siostra rozprowadziła  
ją wśród znajomych. Smakowa-
ła. Dziś wszystkich zapraszamy 
do skosztowania naszych świę-
tokrzyskich delicji.

ESTETYKA
Pamiętasz babcię, która domowe dżemy wkładała do 

fantazyjnych słoików przykrytych białą haftowaną serwet-
ką? Nasze wyroby są nie tylko smaczne, ale też estetyczne. 
Okrągłe słoiki z chusteczkami przewiązanymi naturalnym 
sznurkiem będą pięknie prezentować się w Twojej kuchni. 
To świetny pomysł na prezent dla smakoszy i dbających o 
zdrowie.

ZDROWIE
Nasze przetwory to nie tylko niepowtarzalny smak, ale 

przede wszystkim zdrowy wybór. Owoce i warzywa dojrza-
ły na słońcu w naturalny sposób. Dzięki temu to pożywny, 
bezpieczny i pełen witamin dodatek do Twojej diety. Nad 
unikalnymi recepturami przetworów pracujemy razem z na-
ukowcami z Instytutu Żywności i Żywienia Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego.

Przetwory z Gór Świętokrzyskich są pyszne, 
naturalne i zdrowe. Życzę smacznego.

Maciej Kuroń

NATURA
Za oknem naszej wytwórni 

rozciąga się widok na zielony 
sad. To tam rosną soczyste śliwki 
i jabłka, których codziennie do-
glądamy, żeby zachowały najlep-
szą jakość. Za sadem w ogrodzie 
warzywnym pną się pomidory, 
ogórki, i papryki. Sami opiekuje-
my się dorodnymi plonami. Nie 
używamy sztucznych nawozów i 
ulepszaczy. Z sukcesami polega-
my na tradycyjnych metodach 
uprawy.

SPIŻARNIA PRABABUNI
Otwieramy drzwi naszej spi-

żarni. To tutaj w rzędach stoją błyszczące słoiki, w których 
zamknęliśmy smak, barwy i aromaty natury. nasze owoce i 
warzywa dojrzewają w górach świętokrzyskich, a przetwory 
powstają według domowych receptur, które ciągle ulepsza-
my.

SŁODKIE I SŁONE
Nasze przetwory urozmaicą każdy posiłek. Powidła śliw-

kowe osłodzą nawet pochmurny poranek. Ogórki w musztar-
dzie, papryki marynowane i pomidory to przepyszny doda-
tek do obiadu. Na deser polecamy delikatny mus jabłkowy. 
Świeże warzywa i owoce zamknęliśmy w słoikach, żebyś 
przez cały rok cieszył się ich barwami, smakiem i aromatem.
•	 ogórki dziadunia w zalewie musztardowej
•	 ogórki wujaszka w zalewie paprykowej
•	 ogórki po żydowsku w zalewie octowej
•	 sos kowala (ostry i pomidorowy, byle kto, go nie zje...) 
•	 musztarda pomidorowa
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SPIŻARNIA 
PRABABUNI

Zapraszamy Państwa do spróbowania  
domowych przetworów z naszej spiżarni

Siostra Małgorzata Chmielewska
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•	 cebulka marynowana 
•	 marmolada wnusi
•	 marmolada jabłkowa
•	 powidła śliwkowe
•	 cudo z jabłek

NASZE PRZETWORY MOŻESZ KUPIĆ NA KIERMASZACH 
W WARSZAWIE oraz w naszych lokalach:
• Warszawa, Nowogrodzka � (Skarby Prababuni – róg Kruczej)
• Warszawa, Al. Krakowska 262 (Skarby Prababuni 

– przy Łopuszańskiej, koło stacji benzynowej)
• Warszawa, Łopuszańska 17 (Domy 

Wspólnoty Chleb Życia)
• Zochcin 5�, 27-5�0 Sadowie, pow. Opatów,  

tel./fax 015 �6� 23 16 (przetwórnia)
CZYSTY ZYSK? TAK, ALE SPOŁECZNY
Działamy w ramach ekonomii społecznej, według zasady 

„z zyskiem, ale nie dla zysku”. Ekonomia społeczna to seg-
ment gospodarki rynkowej, ale chodzi w niej o coś więcej niż 
tylko o generowanie pieniędzy. 

Zatrudniamy tych, którymi sektor czysto komercyjny 
nie jest zainteresowany. Tworzymy nowe miejsca pracy dla 
potrzebujących (w województwie świętokrzyskim stopa 
bezrobocia wynosi 20%), uczymy i pomagamy znaleźć za-
wód (świętokrzyskie zajmuje ostatnie miejsce wśród woje-
wództw, jeśli chodzi o liczbę młodzieży uczęszczających do 
szkół policealnych). 

Zyski przeznaczamy na działalność społeczną. 
KUPUJĄC NASZE PRODUKTY, POMAGASZ NAM POMAGAĆ.

Jeśli kupisz nasze produkty, pomożesz bezrobotnym ko-
bietom z powiatu opatowskiego w województwie święto-
krzyskim oraz bezdomnym, podopiecznym Fundacji Domy 
Wspólnoty Chleb Życia.
•	 To na ich dalszy rozwój i aktywizację przeznaczymy zysk 

z Twoich zakupów.
•	 To dzięki Tobie zdobędą zawód, pracę i doświadczenie, 

które pozwoli im na samodzielność i wyrwie ich z ko-
nieczności korzystania z pomocy społecznej.
DZIĘKUJEMY.
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