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JARMARK PRODUKTÓW
REGIONALNYCH

Jarmark Produktów Regionalnych to pomysł na promocję rodzimych
producentów żywności na warszawskim rynku handlowym. Ofertę jarmarku
kierujemy do osób poszukujących swojskich, tradycyjnych oraz unikatowych
produktów.
Pierwszy Jarmark Produktów Regionalnych odbył się w Blue City w 2007 roku
i od razu spotkał się z wielkim zainteresowaniem zarówno wystawców, jak
i klientów centrum. Od tego czasu gromadzi co miesiąc blisko trzydziestu
producentów żywności z różnych regionów Polski i większość z nich uczestniczy
w nim od co najmniej dziesięciu lat. W ostatnim czasie dołączyli do nich wystawcy
z produktami z Węgier, Grecji, Turcji, Azerbejdżanu, Włoch, Ukrainy, Litwy
i Syrii. Organizujemy również okolicznościowe wersje jarmarków przed Bożym
Narodzeniem oraz Wielkanocą, podczas których nie brakuje straganów
z ozdobami świątecznymi.
Oferowane na jarmarku polskie produkty w większości są nagradzane przez
organizacje wspierające narodową żywność, a ich producenci zapraszani
przez Urzędy Marszałkowskie na międzynarodowe targi żywności.
W katalogu wymieniamy 22 stałych wystawców, którzy uczestniczą
w jarmarku od ponad 10 lat. Ale do udziału w naszym wydarzeniu zapraszamy
również innych producentów żywności, a szczególnie wytwórców produktów
narodowych. Warunki przesyłamy na życzenie drogą elektroniczną.
Zachęcamy do udziału w Jarmarku Produktów Regionalnych i zaprezentowania
oferty tysiącom stałych klientów naszej imprezy.
Dyrektor projektu
Jurek Hanusz
jerzy.hanusz@bluecity.pl
TEL. 602 770 068

STELMAŃSKI
SMALEC SIERPC
KONTAKT
Facebook:
Stelmański Smalec Sierpc

OPIS PRODUKTÓW
Wytwarzany przez Łukasza Stelmańskiego smalec wieprzowy jest wytapiany
ze słoniny pochodzącej z regionalnej masarni. Do smalcu dodawana jest cebula,
czosnek, jabłka, majeranek i przyprawy. Smalec z Sierpca to idealny produkt na
kanapki oraz dodatek np. do jajecznicy i bigosu. Przedsiębiorstwo oferuje również
ogórki z własnej uprawy.

NAGRODY I CERTYFIKATY
Znak Dziedzictwo Kulinarne Mazowsze
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GOSPODARSTWO
RODZINNE GREMZA
KONTAKT
www.serkorycinski.com

OPIS PRODUKTÓW
Gospodarstwo Rodzinne Gremza jest trzecim w Polsce i pierwszym w gminie
Korycin gospodarstwem, w którym uruchomiono przydomową serowarnię.
Tradycję wytwarzania sera połączono tu z nowoczesnością pomieszczeń
i zachowaniem ciągu produkcyjnego. Dzięki temu możemy rozkoszować się
smakiem wysokiej jakości sera, który w dojrzewalniach wraz z upływem czasu
zmienia swój zapach, kolor, smak i konsystencję. W gospodarstwie wyrabiane są
nie tylko sery naturalne, bez dodatków, ale także sery smakowe.

NAGRODY I CERTYFIKATY
2005 – Ser Koryciński “Swojski” wpisany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi na Listę Produktów Tradycyjnych
2012 – Ser Korycińskiego “Swojski” zarejestrowany przez Komisję Europejską jako
Chronione Oznaczenie Geograficzne

ZAKŁAD CIASTKARSKI
CELINA GLIŃSKA
KONTAKT
Facebook:
Wypieki z Ejszeryszek

OPIS PRODUKTÓW
Zakład słynie z tradycyjnych regionalnych ciast, produkowanych według
przekazywanych z pokolenia na pokolenie receptur. Makowiec, sękacz, mrowisko
zwane też mrówkowcem, piernik przekładany marmoladą, pierniczki, piernikowe
grzybki z makiem, faworki, ciasteczka owsiane - to tylko część oferty.W składzie
makowca z Ejszeryszek jest aż 63 proc. maku, mąka pszenna, woda, cukier, miód,
jaja, tłuszcz roślinny, rodzynki, mleko w proszku, drożdże, cynamon, lukier z wody
i cukru, aromat, sól i żadnych sztucznych barwników i konserwantów.

NAGRODY I CERTYFIKATY
2011 – wpisanie na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2005 – przyznanie certyfikatu nadającego prawo do używania logo marki
produkt lokalny euroregionu Niemen „Czym Chata Bogata” wydany przez Izbę
Gospodarczą Rynków Wschodnich
2004 – Dyplom uznania za zajęcie I miejsca w konkursie „Najlepszy spożywczy
produkt lokalny”
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BACÓWKA
NA WÓJCIŹNIE
KONTAKT
www.domdalekooddomu.pl

OPIS PRODUKTÓW
Bacówka na Wójciźnie kultywuje 400-letnią tatrzańską tradycję w produkcji
oscypków, redykołków, bundzu i bryndzy, na które od dwóch lat ma unijny
certyfikat Chroniona Nazwa Pochodzenia. Wytwarza również sery z mleka
krowiego (gołka, korboc). Na Jarmarku Produktów Regionalnych oferuje także
serki góralskie z grilla z żurawiną, borówką i brusznicą.

NAGRODY I CERTYFIKATY
Certyfikat Chroniona Nazwa Pochodzenia

ZAGRODA PENSJONAT
ROZTOCZE
KONTAKT
www.zagrodaroztocze.pl

OPIS PRODUKTÓW
„Zagroda Roztocze” znajduje się we wsi Obsza na Roztoczu. Słynie z regionalnej
kuchni, a przede wszystkim z Piróga Biłgorajskiego, jednego z najsmaczniejszych
wyrobów wpisujących się w długoletnią tradycję staropolskiej kuchni kresowej.
Specjalnością kuchni „Zagrody Roztocze” jest również Piróg Jaglany, który bazuje
na kaszy pozyskiwanej z uprawianego na Roztoczu prosa, gołąbki z kaszą i sosem
grzybowym, oraz wyśmienite nalewki.

NAGRODY I CERTYFIKATY
Piróg Biłgorajski – nagrodzony „Perłą” przez Polską Izbę Produktów
Regionalnych
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WĘDLINY Z KORYCINA
KONTAKT
www.wedlinazkorycina.pl

OPIS PRODUKTÓW
Wędliny z Korycina zaspokoją gusta każdego smakosza. Dawne podlaskie
receptury wpisano w tradycyjne technologie konserwowania i wytwarzania
wędlin, co zaowocowało serią smakowitych i zdrowych wyrobów. Uwędzone
nutką olchowego, dębowego czy bukowego drewna są ozdobą każdego stołu.
Wśród oferowanych przez zakład produktów znajdują się wędliny z mięsa
wieprzowego, drobiowego i dziczyzny.

NAGRODY I CERTYFIKATY
2018 – Tytuł „Gazela Biznesu”
2014 – Certyfikat przyznany w programie „Doceń polskie”
2013 – Tytuł „Dynamiczna Firma”

PIEKARNIA GZIK
KONTAKT
www.pieczywoekologiczne.pl

OPIS PRODUKTÓW
Piekarnia Gzik działa na polskim rynku już od ponad 75 lat. Jest firmą rodzinną,
zarządzaną obecnie przez czwarte pokolenie piekarzy. Jej specjalnością są różnego
rodzaju chleby żytnie, pieczywo pszenne oraz wieloziarniste. Piekarnia oferuje
również wyroby cukiernicze, w tym pączki, ciastka francuskie i drożdżowe oraz
tradycyjne ciasta polskie.

NAGRODY I CERTYFIKATY
2018 – członkostwo w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze w ramach
Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
2017 – Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego za najlepszy produkt roku
2016 – Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego za najlepszy produkt roku
oraz Certyfikat BIOEKSPERT
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SWOJSKIE JADŁO
OPIS PRODUKTÓW
„Swojskie Jadło” oferuje produkty z Podlasia - swojskie wędzonki, babkę
ziemniaczaną, kaszankę oraz kiszone ogórki i kiszoną kapustę.

NAGRODY I CERTYFIKATY
2013 – I miejsce w konkursie na najsmaczniejszą podlaską potrawę w kategorii
wędlin „SMAKI PODLASIA 2013”
2011 – nagroda Marszałka Województwa za zajęcie I miejsca w konkursie
„Największy ogórek”
2008 – Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego za zajęcie III
miejsca w konkursie na najlepszą prezentację produktów spożywczych

MIODY CZERNIGOWSKI
KONTAKT
www.miodyzwarmii.pl

OPIS PRODUKTÓW
Pszczelarstwo jest pasją Wojciecha Czernigowskiego, a jego gospodarstwo
pasieczne, które prowadzi wraz z żoną i synami może się poszczycić tradycjami
sięgającymi czasów przedwojennych. Okolice Pieniężna na Warmii to tereny
czyste ekologicznie, o czym świadczy największa liczba gniazdujących bocianów.
Są tu łany rzepaku, pola gryki, łąki i lasy oraz gęsto nasadzone wiekowe lipy.
Na wysoką jakość miodu wpływa również nieskażona woda i czyste powietrze.
Gospodarstwo pozyskuje także pyłek, pierzgę, propolis i wosk pszczeli.

NAGRODY I CERTYFIKATY
2014 – Certyfikat za produkt Miód Lipowy przyznany w programie „Doceń polskie”
2014 – Dyplom za Najbardziej Zakorzeniony w tradycji produkt regionalny
2013 – Dyplom za wybitny wkład w rozwój pszczelarstwa Warmii i Mazur
2010 – objęcie funkcji Prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy w Pieniężnie
2005 – Odznaczenie Złotą Odznaką Polskiego Związku Pszczelarzy
2002 – Dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie „Najlepszy Miód”
2001 – Nagroda za najlepszy polski regionalny produkt żywnościowy
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GOSPODARSTWO
EKOLOGICZNE KOZIE SERY
KONTAKT
www.kadzidlo.pl/gamaka.htm

OPIS PRODUKTÓW
Gospodarstwo Ekologiczne Sabina i Mieczysław Mąka to tradycyjne i rodzinne
gospodarstwo produkujące kozie sery. Oferuje również przetwory domowe
wytwarzane według tradycyjnych receptur, ręcznie i w pełnej zgodzie z naturą.

NAGRODY I CERTYFIKATY
2014 – I miejsce na Mazowszu i II w kraju w konkursie „Ekologiczne gospodarstwo
towarowe”, Złoty medal w kategorii „Skarby natury” podczas II Targów Produktów
Regionalnych, „Kozi ser twarogowy suszony” wpisany na Listę Produktów
Tradycyjnych. Gospodarstwo należy do sieci Gospodarstw Dziedzictwa
Kulinarnego na Mazowszu, Certyfikat eko- nr 02060.

WIEWIÓRECZKA
OPIS PRODUKTÓW
„Wiewióreczka” zaprasza na domowej roboty pierogi z przeróżnymi farszami:
z mięsem, kapustą, bobem, kaszanką, a nawet z bananami w czekoladzie, pierogi
ruskie i góralskie. Proponuje również krokiety, naleśniki, placki ziemniaczane,
racuszki, paszteciki drożdżowe i barszcz czerwony.
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PASIEKA
JANUSZKIEWICZ
KONTAKT
www.pasiekajanuszkiewicz.pl

OPIS PRODUKTÓW
Rodzina Januszkiewicz zajmuje się pszczelarstwem od 4 pokoleń (prowadzenie
pasiek “metodą Januszkiewicza”, to metoda opisana w literaturze fachowej).
Oferuje regionalny miód z Podlasia, czyli „Zielonych Płuc Polski”. Miody: akacjowy,
gryczany, lipowo-spadziowy, lipowy, malinowy, mniszkowy, rzepakowy, spadziowy
oraz wielokwiatowy, pochodzą z pasiek stacjonarnych, jak i wędrownych.

NAGRODY I CERTYFIKATY
2015 – Dyplom za zaangażowanie i wkład w rozwój pszczelarstwa polskiego
2011 – Najlepszy miód Podlasia XII Podlaskiej Biesiady Miodowej
2008 – Srebrny Medal IX Podlaskiej Biesiady Miodowej w konkursie na najlepszy
miód
2005 – II miejsce VI Podlaskiej Biesiady Miodowej w Rankingu Miodów
2004 – I miejsce V Podlaskiej Biesiady Miodowej w Rankingu Miodów
1964 – Dyplom za wkład pracy w rozwój pszczelarstwa w powiecie bielskim
Dyplom uznania za wkład pracy nad wprowadzaniem postępu w dziedzinie
sprzętu pszczelarskiego

BARTLOWIZNA
WYROBY TRADYCYJNE
KONTAKT
www.wyroby.biebrza.com.pl

OPIS PRODUKTÓW
Bartlowizna oferuje regionalne specjały mięsne pochodzące z regionu „Zielone
Płua Polski” przygotowane według staropolskiej receptury: Szynkę Podlaską,
Polędwiczki Wędzone, Baleron Wiejski, Boczek Wędzony, Szynkę z Indyka, Kiełbasę
Bartla i Kiełbasę Myśliwską.

NAGRODY I CERTYFIKATY
Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska”
Dyplom „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWA – SMAK REGIONÓW”
Nadanie znaku promocyjnego „Zielone Płuca Polski”
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RYBY WĘDZONE SIUDY
OPIS PRODUKTÓW
Ryby z jeziora Żywieckiego, przy zaporze w Tresnej są wędzone metodą na ciepło
i na zimno w drewnianym wędzoku, przy użyciu drzewa owocowego, drzewa
olchowego oraz bukowego. Szczególnie polecanym specjałem jest polędwica
z suma.

BROWAR KOREB
KONTAKT
www.koreb.pl

OPIS PRODUKTÓW
Mały, rodzinny browar kontynuujący 600-letnią tradycję piwowarską w Łasku.
Zachowuje od zapomnienia tradycyjny smak prawdziwego piwa. Produkuje
m.in. PIWO MIODOWE – na miodzie leśnym, PIWO ŻYWE NIEFILTROWANE
– z naturalnym osadem drożdżowym, bogate w witaminę B, PIWO MOCNE
KOREB – jasne, pełne piwo typu lager, PIWO ŁASKIE – jasne z lekką nutką goryczy,
świetne na ugaszenie pragnienia.

NAGRODY I CERTYFIKATY
Piwa Koreb znajdują się na Liście Produktów Regionalnych Ministerstwa Rolnictwa.
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GOSPODARSTWO
SWOŁOWO
KONTAKT
Facebook:
Gospoda Swołowo

OPIS PRODUKTÓW
Gospoda Swołowo znajduje się na Pomorzu i specjalizuje się w wyrobach z gęsiny.
Oferuje m.in.: półgęsek wędzony, kiełbasę z gęsi, kabanosy z gęsi, pasztet z gęsi,
galarety, smalec z gęsi, pierogi z gęsiną.

NAGRODY I CERTYFIKATY
2019 – Certyfikat „Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie”

SMAKI GRECJI
KONTAKT
www.smaki-grecji.pl

OPIS PRODUKTÓW
Sklep oferuje oliwę i oliwki z Kalamaty, greckie wina z winnicy Lafkioti, sery
z certyfikatem PDO, octy balsamiczne, miody, pasty orzechowe i dżemy bez
cukru. Wszystkie produkty pochodzą z małych, tradycyjnych gospodarstw
i plantacji.

NAGRODY I CERTYFIKATY
2018 – Wyróżnienie GRAND PRIX 2018 Magazynu Wino za wino różowe Rose
Lafkioti, rocznik 2017
Certyfikat Chroniona Nazwa Pochodzenia
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SMAKI AZERBEJDŻANU
KONTAKT
Facebook:
Smaki Azerbejdżanu

OPIS PRODUKTÓW
Tradycyjne i naturalne produkty z Azerbejdżanu i Turcji: naturalny sok z granatu,
sos z granatu, pasta z bakłażana, adżika, naturalna herbata czarna i zielona,
chałwa domowa z Istambułu oraz delicja turecka rahat lokum.

BELLISIMA ITALIA
OPIS PRODUKTÓW
Firma oferuje produkty od najlepszych włoskich producentów: ekologiczne wina,
oliwy i sery truflowe z regionalnych upraw Sycylii, Toskanii i Piemontu. Smakosze
włoskiej kuchni znajdą tu również regionalne, włoskie wędliny.
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VIMEDLUX
VIOLETTA NOWAKOWSKA
KONTAKT
www.vimedlux.pl

OPIS PRODUKTÓW
Firma Vimedlux jest autoryzowanym dystrybutorem i liderem sprzedaży
wyselekcjonowanych, najwyższej jakości wyciskarek do soków i blenderów
marki Kuvings. Vimedlux od lat wyciska soki z pasją, dlatego o wyciskarkach
wie wszystko. Zapewnia profesjonalne doradztwo, aby klienci mogli cieszyć się
udanym zakupem przez wiele lat.

NAGRODY I CERTYFIKATY
2019 – Kuvings Evolution – najlepszą wyciskarką na rynku
2018, 2017, 2016 – Złoty Laur Konsumenta
2017 – Reddot Award Winner
2017 – International Design Excellence Award Finalist
2016 – Kuvings - Najlepszy w Branży Wyciskarek

SKLEP WĘGIERSKI
PAPRYKA
KONTAKT
www.skleppapryka.pl

OPIS PRODUKTÓW
W ofercie sklepu znajdują się oryginalne produkty węgierskie – wędliny,
przyprawy, przeciery, pasty, przetwory warzywne, gotowe dania oraz wina. Można
tu również kupić garnki rzymskie, kociołki emaliowane oraz książki z przepisami.
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NALEWKI STAROPOLSKIE
KONTAKT
www.nalewki.pl

OPIS PRODUKTÓW
„Nalewki Staropolskie” to firma rodzinna, która powstała w 2004 roku. Jej
produkty tworzone są zgodnie z tradycyjnymi, domowymi recepturami na
bazie owoców pochodzących z wiejskich sadów, ekologicznych upraw i lasów.
Poszczególne rodzaje nalewek wytwarzane są w krótkich seriach i wszystkie są
rocznikowane. Cały proces produkcyjny wykonywany jest ręcznie.

NAGRODY I CERTYFIKATY
Godło Promocyjne Teraz Polska, Certyfikat Slow Food
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Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City to przyjazne miejsce zakupów,
spotkań i rozrywki dla całej rodziny.
Działają tu sklepy wiodących marek modowych, sportowych, artykułów
dziecięcych oraz wyposażenia domu. W 2018 roku do grona najemców dołączył
niezwykle oczekiwany przez klientów, nowatorski na skalę światową koncept
sklepu IKEA.
Blue City ma obecnie najszerszą i unikalną propozycję rozrywki w Warszawie
- najnowocześniejsze kino Helios, największy klub fitness FIT/One, pierwszy
w Polsce park rozrywki TEPfactor, niezwykłą salę zabaw dla dzieci Inca Play
i wiele innych atrakcji.
W centrum znajduje się kilkadziesiąt lokali gastronomicznych. Można w nich
odpocząć pijąc kawę lub jedząc posiłek w przerwie między zakupami, przyjść na
rodzinny obiad, spotkać się ze znajomymi lub zorganizować biznesowy lunch.
Blue City jest miejscem, gdzie klienci przy okazji zakupów czy korzystania
z atrakcji mogą załatwić wiele codziennych spraw. Działa tu placówka Poczty
Polskiej, kantor wymiany walut, banki oraz punkt obsługi pasażerów komunikacji
miejskiej.
Architektura centrum – przestronny plac z fontanną na poziomie -1 sprzyja
organizowaniu rozmaitych wydarzeń. Jednym z nich jest odbywający się co
miesiąc Jarmark Produktów Regionalnych.
Blue City przyciąga rzesze klientów nie tylko różnorodną ofertą, ale i niezwykłą
atmosferą.
Zapraszamy na www.bluecity.pl oraz na www.facebook.com/CHBlueCity.

26

POWIERZCHNIA

STREFA STOISK

FA

15m

RE

ST

STREFA STOISK

K
IS
O

ST
STREFA STOISK

20m

KALENDARZ IMPREZ 2020
14 – 18 stycznia (wtorek – sobota)
4 – 8 lutego (wtorek – sobota)
10 – 14 marca (wtorek – sobota)
1 – 10 kwietnia (wtorek – piątek)
KIERMASZ WIELKANOCNY
12 – 16 maja (wtorek – sobota)
23 – 28 czerwca (wtorek – niedziela)
21 – 25 lipca (wtorek – sobota)
18 – 22 sierpnia (wtorek – sobota)
15 – 19 września (wtorek – sobota)
13 – 17 października (wtorek – sobota)
3 – 7 listopada (wtorek – sobota)
8 – 23 grudnia (wtorek – środa)
JARMARK BOŻONARODZENIOWY
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Al. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa
Godziny otwarcia:
pn. – sob.: 10.00 – 22.00
niedz.: 10.00 – 20.00
bluecity.pl

