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Produkty wyłącznie z uprawy biodynamicznej



Życie jest zbyt kr�tkie,
aby pi� przeciętne wina.

W CO WIERZYMY

Johann Wolfgang von Goethe



O Winnicy Wieliczka

Uprawiamy wyłącznie
szlachetne odmiany
winorośli - vitis vinifera.
Stosując się do zasad
biodynamiki - restrykcyjnie
nie stosujemy żadnych
środków chemicznej
ochrony roślin. 

Winogrona zbieramy
wyłącznie ręcznie.
Fermentacja odbywa się
na dzikich drożdżach -
nie dodajemy drożdży
hodowlanych.

Nie stosujemy środków
klarujących, stabilizatorów,
enzymów, środków
konserwujących takich jak:
sorbinian potasu, benzoesan
sodu, lizyna, DCMS.

Produkty wyłącznie z uprawy biodynamicznej



Jak stworzy� zestaw prezentowy?
 



SKOMPONUJ SWÓJ ZESTAW...

Wybierz produkty o łącznej kwocie
minimum 120 zł.

. . .  I ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE!

Skontaktuj się z nami i złóż zamówienie:
tel.: +48 12 350 61 77 || +48 574 017 740
mail: info@winnicawieliczka.com



PAKOWANIE I DOSTAWA

Każdy zestaw bezpłatnie pakujemy
w eleganckie, wysokiej jakości pudełko
tekturowe. Zestaw możesz odebrać u nas
w sklepie przy winnicy w Pawlikowicach
lub wyślemy kurierem pod wskazany
przez Ciebie adres.



Tw�j zestaw prezentowy
W TRZECH KROKACH

Krok 1

Wybierz wino...

Krok 2

...wybierz pozostałe
produkty...

Krok 3

...skontaktuj się z nami,
by złożyć zamówienie.



Wina Winnicy Wieliczka

to kategoria PREMIUM ORGANIC
WINES - są one uzyskiwane
z uprawy szlachetnych odmian
vitis vinifera takich jak riesling,
chardonnay, sauvignon blanc,
pinot noir czy merlot.

Produkty wyłącznie z uprawy biodynamicznej

Krok 1:
Wybierz wino 



CHARDONNAY SZUMIĄCE

🍇 rodzaj: wino białe, wytrawne, lekko musujące
🍇 szczep: Chardonnay
🍇 rocznik: 2021
🍇 zaw. alc.: 11% obj.
🍇 pojemność: 750 ml
🍇 zamknięcie: korek naturalny

Cena: 115zł

Lekko musujące, wytrawne wino o przyjemnej złocistej barwie 
i owocowo kwiatowych nutach w ustach przywołujące smaki 
brzoskwiń, gruszek, kwiatów lipy i orzechów laskowych. 

Polecamy na aperitif, ale również do drobiu czy też foie gras.



CUVÉE SERAF

🍇 rodzaj: wino białe, wytrawne
🍇 szczepy: Chardonnay,  Sauvingon Blanc, Pinot Gris
🍇 rocznik: 2021
🍇 zaw. alc.: 11,5% obj.
🍇 pojemność: 750 ml
🍇 zamknięcie: korek naturalny

Cena: 90zł

Wytrawne, aromatyczne wino o zapachu owoców tropikalnych, 
cytrusów, gruszek i kwiatu akacji. 

Doskonałe jako aperitif, do sałatek, przekąsek i kuchni 
azjatyckiej.



CHARDONNAY
🍇 rodzaj: wino białe, wytrawne
🍇 szczep: Chardonnay
🍇 rocznik: 2021
🍇 zaw. alc.: 11% obj.
🍇 pojemność: 750 ml
🍇 zamknięcie: korek naturalny

Cena: 90zł

Wytrawne, aromatyczne wino o zapachu moreli, miodu i kwiatu 
koniczyny z delikatnymi nutami gruszki i konfitury z pomarańczy.

Doskonałe jako aperitif, do sałatek, białego mięsa i młodych, 
delikatnych serów.



MERLOT ROSÉ
🍇 rodzaj: wino różowe, wytrawne
🍇 szczep: Merlot
🍇 rocznik: 2021
🍇 zaw. alc.: 12% obj.
🍇 pojemność: 750 ml
🍇 zamknięcie: korek naturalny

Cena: 90zł

Wytrawne, aromatyczne wino o zapachu czarnej porzeczki, 
poziomki i truskawki z wyczuwalnym smakiem mięty i moreli. 

Doskonałe jako aperitif, do sałatek i przekąsek warzywnych.



CUVÉE REGIS
🍇 rodzaj: wino czerwone, wytrawne
🍇 szczepy: Pinot Noir, Merlot
🍇 rocznik: 2021
🍇 zaw. alc.: 11% obj.
🍇 pojemność: 750 ml
🍇 zamknięcie: korek naturalny

Cena: 100zł

W ustach intensywny aromat leśnych owoców, czereśni i czarnych 
porzeczek.

Doskonałe do wędlin, pasztetów, twardych serów dojrzewających 
oraz wołowiny



BZIK

🍏 rodzaj: cydr półwytrawny
🍏 odmiany: Antonówka, Papierówka
🍏 zaw. alc.: 6% obj.
🍏 pojemność: 750 ml
🍏 zamknięcie: kapsel

Cena: 35zł

Półwytrawny aromatyczny cydr inspirowany tradycją XIX 
wiecznych jabłeczników zawdzięczający swój zapach kwiatom 
czarnego bzu użytymi do fermentacji. 

Polecany jako aperitif. 



SZARA RENETA

🍏 rodzaj: cydr wytrawny
🍏 odmiany: Szara Reneta
🍏 zaw. alc.: 7% obj.
🍏 pojemność: 750 ml
🍏 zamknięcie: kapsel

Cena: 35zł

Świeży, klasyczny, musujący cydr z odmiany Szara Reneta 
o intensywnym czystym aromacie jabłek. 

Świetny w połączeniu z miękkimi dojrzewającymi serami typu 
camembert, pieczoną kaczką czy np kaszanką z grilla 



Krok 2:
Wybierz
inne produkty 

Pozostałe produkty
Winnicy Wieliczka

W Winnicy Wieliczka tworzymy
naturalne kosmetyki na bazie wina
i surowych olejów, a także miody
i herbaty ze zbiorów prosto
z naszego gospodarstwa.
Wszystko w duchu zero waste.

Produkty wyłącznie z uprawy biodynamicznej



Bardzo delikatne mydło dla suchej, bardzo
suchej oraz dojrzałej cery. Na bazie białego
wina, surowego oleju lnianego, masła shea,
dzięki czemu ma właściwości głęboko
nawilżające. Wzbogacone spiruliną,
z dodatkiem płatków róż i naturalnego
olejku różanego.

Cena: 25 zł

Chardonnay i r�ża - mydło

Riesling i węgiel - mydło
Głęboko oczyszczające mydło dla cery
problematycznej i skłonnej do wyprysków.
Stworzony na bazie białego wina z węglem
drzewnym ze spalonej łozy winorośli.
W składzie także: olej słonecznikowy, olej
rycynowy, koloidalne srebro, olejek
eteryczny z mięty, i wosk pszczeli. Głęboko
oczyszcza, odtruwa cerę, łagodzi
podrażnienia, działa przeciwbakteryjnie.

Cena: 25 zł

Merlot - konopny peeling
Intensywnie nawilżające mydło-peeling
dla bardzo suchej i wrażliwej cery. Zawiera
wino odmiany merlot, olej konopny,
zmielone pestki z winogron, dzięki czemu
łagodzi podrażnienia. Dodatkowo
w składzie olejek z Melisy, dzięki czemu
mydło ma także właściwości kojące.

Cena: 25 zł

Zi�łka �więtego spokoju

Herbata zielona z pęd�w
winoro�li
Zielona herbata z pędów winorośli wyłącznie vitis vinifera. Posiada działanie
lecznicze; szczególnie zalecana przy infekcji gardła, do łagodzenia bólów,
leczenia chorób przewodu pokarmowego, moczowego. Regularne spożywanie
wzmacnia odporność.

Cena: 25 zł

Ziółka na bazie pędów vitis vinifera oraz konopii siewnej 
 - Cannabis Sativa i liściem Melisy mają działanie
odprężające i rozluźniające. Łagodny aromat ziół ukoi
nerwy i zmniejszy stres, pozwalając tym samym
przywrócić wewnętrzną równowagę.

Cena: 30 zł

Mi�d nektarowo - spadziowy
W smaku delikatny i aksamitny. Pozytywnie
wpływa na układ krążenia i trawienia;
wspomaga odporność i jest skuteczny w walce
z infekcjami dróg oddechowych. 
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Cena:
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ŻYWE OCTY
Ocet żywy - naturalnie fermentowany, niefiltrowany, niepasteryzowany. 
Podobnie jak większość form octu, jest silnie kwaśny. Dzięki swojej żywej 
strukturze, powstały w taki sposób ocet, zapewnia szczególne korzyści 
zdrowotne:

• Wspomaga spalanie tłuszczu i ogranicza łaknienie.
• Wyrównuje poziom pH w organizmie.
• Obniża poziom cholesterolu we krwi.
• Pozytywnie wpływa na odporność organizmu.
• Wspiera procesy trawienne.
• Jest naturalnym probiotykiem.
• Dostarcza enzymów.
• Reguluje poziom cukru we krwi.
• Jest źródłem antyoksydantów.
• Wspomaga leczenie chorób skóry, np. łuszczycy.

Cena: 25zł / 200ml



VERJUS

Verjus to kwaśny sok, powstający poprzez wyciskanie winogron. 
Jest on zdecydowanie łagodniejszy niż ocet i jest bardzo chętnie 
używany w kuchni tureckiej, francuskiej i irańskiej jako przyprawa. 
Verjus pochodzi z częściowo dojrzałych winogron 
i jest przyjemną alternatywą dla octu, cytryny czy wina. 
Zawiera mało kalorii, jest wegański 
i jest naturalnym wzmacniaczem smaku.

Verjus jest wszechstronny w kuchni...
Pasuje do: sałatek, sosów, zup i dań jednogarnkowych, do drobiu, 
ryb czy potraw z grilla, do marynowania warzyw 
i owoców do owoców morza, chutney lub sosów na grilla.

Cena: 15zł / 100ml



KONFITURA
Z ZIELONYCH POMIDORÓW

Nasza konfitura powstaje z ekologicznych pomidorów z własnej uprawy
z dodatkiem mielonych pestek winogron.

Jest dobrym źródłem związków fenolowych, karotenoidów, witamin. 
Wymienione składniki bioaktywne wykazują działanie antyoksydacyjne, 
antymutagenne, przeciwzapalne oraz przeciwmiażdżycowe.

Doskonale komponuje się z deską serów
lub na kromce świeżego chleba.

Cena: 15zł / 100g
22zł / 200g



 

Przykładowe zestawy
prezentowe

Poniżej prezentujemy przykładowe
kompozycje zestawów prezentowych.

 
Pamiętaj!

To Ty decydujesz, co znajdzie się
w Twojej paczce.



ZESTAW Z DUSZĄ

Wino Cuvée Regis
Mydło Merlot
Ziółka świętego spokoju
Herbata z pędów winorośli

  Cena: 180 z!



ZESTAW RÓŻANY

   
   

   
     

  

Wino Chardonnay Pó!ny Zbiór 
Myd"o Chardonnay i ró#a 
Herbata z p$dów winoro%li 
Miód z winnicy poj. 40 ml



ZESTAW JANTAR

 
   

  
     

  

Wino Jantar
Herbata z p!dów winoro"li 
Zió#ka "wi!tego spokoju 
Miód z winnicy poj. 40 ml



ZESTAW: DWA WINA
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Cena: 190 z!



ZESTAW KOMPLETNY
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Cena: 180 z!



Krok 3: 
zł�ż zam�wienie!
Skoro już wiesz, jakie produkty chcesz umieścić
w paczce prezentowej, sfinalizuj zamówienie,
kontaktując się z nami:

Winnica Wieliczka
Pawlikowice 1a
32-020 Wieliczka

tel.: +48 12 350 61 77 || +48 574 017 740
mail: info@winnicawieliczka.com



www.winnicawieliczka.com

Jeśli interesują Cię nasze produkty, ale powyższa
oferta nie spełnia Twoich oczekiwań, skontaktuj
się z nami, a na pewno wspólnie coś wymyślimy! 

Szukasz
wyjątkowej oferty?


