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ECO – FARM Sosnówka sp. z o. o jest liderem Grupy Operacyjnej „Agro-

leśnictwo w Dolinie Zielawy”, którą tworzy ze Szkołą Główną Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dr Barbara Baj Wójtowicz (Go-

spodarstwo Rolne). Konsorcjum realizuje przełomowy projekt badawczo 

– wdrożeniowy „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji 

ziół w Dolinie Zielawy”, w którym zostały:

• Opracowane nowe metody uprawy (agrotechniki) wartościowych ga-

tunków zielarskich w systemach agroleśnych 

• Wprowadzone do uprawy gatunki dziko rosnące o szczególnych właści-

wościach  prozdrowotnych w sposób neutralny klimatycznie i korzystny 

środowiskowo

• Opracowane nowe metody zarządzania produkcją „od pola do stołu” 

gwarantujące możliwość śledzenia drogi gotowego produktu od wpro-

wadzenia do uprawy do produktu gotowego do sprzedaży

• Na bazie gatunków wprowadzonych do uprawy opracowane nowe 

produkty o działaniu prozdrowotnym, które mogą  być wykorzystane 

w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

• Innowacyjne produkty prozdrowotne zostały opatrzone elektroniczną 

etykietą pozwalającą konsumentowi zapoznać się z działaniem środowi-

skowym, klimatycznym i prozdrowotnym produktu oraz podjąć świado-

mą decyzję o zakupie.

ECO – FARM Sosnówka sp. z o.o. od 2013r. 

prowadzi działalność w zakresie ekolo-

gii, zrównoważonego rozwoju i odna-

wialnych źródeł energii. Jej misją jest 

produkcja i sprzedaż produktów ekolo-

gicznych bazujących na surowcach po-

zyskiwanych w systemach agroleśnych, 

wykazujących działanie prozdrowotne, 

a jednocześnie wprowadzenie modelu 

agro-energetycznego rozwiązującego 

problemy współczesnego rolnictwa tj. 

skutków susz czy przymrozków, zmniej-

szenie zanieczyszczenia środowiska: 

wód, gleb oraz powietrza oraz łącze-

nie upraw rolnych z produkcją zielonej 

energii na terenach rolnych. 

 

Firma prowadzi innowacyjny program 

edukacyjny dla rolnictwa i przetwór-

stwa oparty o Living Lab oraz specjalnie 

opracowaną metodę nauki przez prak-

tykę. Współpracuje z wieloma uczel-

niami wyższymi w Polsce i za granicą 

oraz z Centrum Doradztwa Rolniczego 

w Brwinowie i jego oddziałami oraz 

regionalnymi Ośrodkami Doradztwa 

Rolniczego, a także szkołami rolniczymi 

i innymi instytucjami.

Firma była wielokrotnie nagradzana za 

wdrażane innowacje dla sektora rolno – 

spożywczego.
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„Innowacyjny 
model produkcji, 

przetwórstwa 
i dystrybucji ziół 

w Dolinie Zielawy”



Produkt agroleśnictwa Skład
Malina Moroszka 
– Owoc liofilizowany sproszkowany

malina moroszka owoc liofilizowany sproszkowany

Przyprawa Super Berry 
- owoce sproszkowane

róża naowocnia mielona 50%, rokitnik owoc liofilizowany mielony 40%*, malina moroszka owoc liofilizowany 
sproszkowany 10%

Przyprawa Cloudberry Rose 
- owoce sproszkowane

malina moroszka owoc liofilizowany sproszkowany 50%, róża pomarszczona owoc sproszkowany 50%

Przyprawa Rose Berry - owoce sproszkowane
sproszkowany owoc właściwy róży pomarszczonej 80%, sproszkowany owoc właściwy róży dzikiej nieo-
dłuszczony 20%

Róża Pomarszczona Hansa 
– owoc sproszkowany

róża pomarszczona odm. Hansa owoc 100% (owoc właściwy 50%, naowocnia 50%).

Sosnowska przyprawa do wyrobu serów
róża naowocnia, liść pokrzywy, liść mniszka lekarskiego, kwiat czosnku, cebula*, czosnek* - w różnych propor-
cjach

Sosnowska Przyprawa Orientalna
pokrzywa liść sproszkowany 40%, kardamon mielony, cynamon mielony, goździki mielone, róża płatki sprosz-
kowane 10%,  kurkuma, ziele angielskie – w różnych proporcjach.

Sosnowska przyprawa do twarogu
róża naowocnia, liść pokrzywy, nasiona pokrzywy, liść ostrożenia warzywnego, owoc maliny moroszki, cebula*, 
czosnek* - w różnych proporcjach.

Sosnowska przyprawa do sałatek i kanapek 
z pokrzywą

liść pokrzywy, naowocnia róży, liść ostrożenia warzywnego, cebula*, czosnek* - w różnych proporcjach

Sosnowska przyprawa do ziemniaków
liść pokrzywy, bazylia *, oregano*, cebula *, szałwia *, cząber *, czosnek *, sproszkowana mieszanka orientalna: 
pieprz, imbir, gałka muszkatołowa, goździki – w różnych proporcjach.

Sosnowska przyprawa Dziki Las
liść pokrzywy, jabłko, Przyprawa Sosnowska Super Berry (róża owoc, rokitnik owoc*, malina moroszka owoc), 
korzeń pokrzywy, owoc jarzębiny – w różnych proporcjach.

Sosnowska Przyprawa Miodunka i Czarny Bez bez czarny owoc suszony 80%, miodunka ziele suszone 20%

Sosnowska Przyprawa Róża i Czarny Bez róża pomarszczona odm. Hansa płatki sproszkowane 50%, bez czarny owoc sproszkowany 50%

*surowiec pozyskany lokalnie

Agroleśne surowce zielarskie zamknięte w aromatycznych 
Sosnowskich Przyprawach – przegląd przypraw Lubelskie 
Zioła 
Autor: Natalia Guz, Barbara Baj-Wójtowicz

 Jednym z celów realizowanego projektu Innowacyjny 
model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie 
Zielawy w Gospodarstwie Rolnym dr Barbary Baj-Wójtowicz 
jest skomponowanie przynamniej jednej przyprawy w opar-
ciu o surowce uprawiane według opracowanych agrotechnik. 
W miarę realizacji projektu okazało się, że jakość oraz walory 
smakowe i zdrowotne pozyskiwanych w agroleśnych upra-
wach alejowych surowców pozwalają na stworzenie większej 
ilości unikalnych produktów o najwyższej jakości. Obecnie do-
stępnych jest kilkanaście przypraw produkowanych przez Eco-
-Farm Sosnówka sp. z o. o. dostępnych pod marką Lubelskie 
Zioła (tab.1), a ich lista stale się wydłuża.

Tab. 1 Przyprawy produkowane pod marką Lubelskie Zioła wraz 
ze składami
 Każda z przypraw wyróżnia się wyjątkowym smakiem, aro-
matem oraz wyjątkowymi właściwościami prozdrowotnymi. Nie 
zawierają w składzie cukru oraz soli, są w 100% naturalne, wegań-
skie i wyprodukowane w sposób korzystny dla środowiska. 

Przyprawa Malina Moroszka – Owoc liofilizowany sproszko-
wany
Właściwości zdrowotne: Owoc maliny moroszki z uwagi na nie-
zwykłe wartości odżywcze oraz przeciwzapalne posiada szereg 
właściwości zdrowotnych. Jest bogaty w witaminę C (4-krotnie 
większa zawartość niż w przypadku pomarańczy) oraz witaminy: 
A (większa zawartość niż marchewki), witamin z grupy B, a także 
wapń, żelazo oraz substancje czynne takie jak fitosterole czy ka-
rotenoidy. Z uwagi na wysoką zawartość tych ostatnich ma silne 
działanie antyoksydacyjne polegające na blokowaniu powstawa-

nia wolnych rodników. Właściwość ta została doceniona w medy-
cynie, dlatego owoc moroszki znalazł zastosowanie w leczeniu 
nowotworów. Medycyna ludowa również dostrzegała jej wła-
ściwości antynowotworowe i antyszkorbutowe. Owoc maliny 
moroszki charakteryzuje się także zwiększoną przyswajalnością 
żelaza z uwagi na jednocześnie bardzo wysoką zawartość wita-
miny C. Zawiera także: witaminę A, z grupy B, D, wapń, żelazo, 
magnez, karotenoidy oraz kwasy omega-3 i omega-6.   
Sposoby wykorzystania: Owoc maliny moroszki nie traci swo-
ich właściwości zdrowotnych pod wpływem wysokiej tempera-
tury, dlatego Przyprawa Malina Moroszka z powodzeniem może 
być stosowana do wypieków. Porcją produktu (1 łyżeczka = 4g) 

warto wzbogacać prozdrowotne koktajle, granole, musli, napo-
je: kawę, herbatę, chipsy owocowe, sałatki, a także desery, lody, 
mąkę czy drinki.



Przyprawa Super Berry - owoce sproszkowane
 Super Berry jest mieszanką sproszkowanych super owo-
ców o podwyższonych właściwościach prozdrowotnych: mali-
ny moroszki, dzikiej róży oraz rokitnika. Każdy z nich charakte-
ryzuje się wysoką zawartością witamin: C, E, A, z grupy B oraz 
witaminy D. 
Właściwości zdrowotne: Owoce wykorzystane w mieszance 
mają silne działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, bak-
teriobójcze i uszczelniające naczynia krwionośne. Zwiększają 
odporność, wzmacniając naturalny system obronny organi-
zmu oraz zmniejszają uczucie zmęczenia. Medycyna ludowa 
doceniła ich właściwości w przeziębieniu, grypie, gorączce 
i stanach zapalnych. Rokitnik stosowano w chorobie wrzodo-
wej żołądka i dwunastnicy, w leczeniu biegunki, chorobach 
zwyrodnieniowych oraz krwawieniu z drobnych naczyń. Ma-
linę moroszkę ceniono za właściwości antynowotworowe, na-
tomiast dziką różę za właściwości łagodzące bóle głowy oraz 
dolegliwości łagodzące bóle miesiączkowe. Przyprawa Super 
Berry z uwagi na wysoką zawartość błonnika zwiększa uczucie 
sytości i działa przyspieszająco na metabolizm.
Sposoby wykorzystania: Zastosowane w mieszance owoce 
nie tracą swoich właściwości zdrowotnych pod wpływem wy-
sokiej temperatury, dlatego z powodzeniem może być stoso-
wana do wypieków. Porcją produktu (1 łyżeczka = 4g) warto 
wzbogacać prozdrowotne koktajle, granole, musli, napoje: 
kawę, herbatę, chipsy owocowe, sałatki, a także desery, lody, 
mąkę czy drinki. Rekomendowana dzienna dawka: 2 łyżeczki.

Przyprawa Cloudberry Rose - owoce sproszkowane
 Cloudberry Rose jest mieszanką sproszkowanych super 
owoców o podwyższonych właściwościach prozdrowotnych: 
maliny moroszki i dzikiej róży. Obie charakteryzuje się wysoką 
zawartością witamin: C, E, A, D  oraz witamin z grupy B (B1, B2). 
Właściwości zdrowotne: Zawartość witamin oraz kwasu fo-
liowego, pektyn, soli mineralnych: żelaza, wapnia, potasu, 
siarki sprawia, że mieszanka ma silne właściwości przeciwza-
palne, przeciwgorączkowe, bakteriobójcze i uszczelniające 
naczynia krwionośne. Ponadto, zmniejszają uczucie zmęcze-
nia i zwiększają odporność, wzmacniając naturalny system 
obronny organizmu. Owoce wykorzystane w mieszance mają 
silne działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, bakte-
riobójcze i uszczelniające naczynia krwionośne. Zwiększają 
odporność, wzmacniając naturalny system obronny orga-
nizmu oraz zmniejszają uczucie zmęczenia. Wysoka zawar-
tość kwasów omega-3 i omega 6 oraz tilirozydu aktywnego  
w procesie metabolizmu tłuszczów przeciwdziała otyłości. Clo-
udberry Rose z uwagi na wysoką zawartość błonnika zwiększa 
uczucie sytości i działa przyspieszająco na metabolizm. W me-
dycynie ludowej owoce maliny moroszki i róży pomarszczonej 
stosowano w przeziębieniu, grypie, gorączce, stanach zapal-
nych oraz w walce z chorobami nowotworowymi. 

Przyprawa Rose Berry - owoce sproszkowane 
 Rose Berry to połączenie owoców dwóch odmian róży: 
pomarszczonej odmiany Hansa (Rosa Rugosa Hansa) oraz 
dzikiej (Rosa canina). Produkt zawiera witaminy C, E, K, A oraz 
witaminy z grupy B, ponadto jest bogaty w kwas foliowy, 
garbniki, pektyny, sole mineralne: żelazo, magnez, cynk, potas, 
siarka i wapń. Jest także źródłem kwasów omega-3 i omega-6, 
tilirozydów oraz flawonów i cukrów.  Owoce róży wchodzą-
ce w skład mieszanki pochodzą z jedynej na świecie uprawy 
agroleśnej róży pomarszczonej odm. Hansa z maliną morosz-
ką prowadzonej w Gospodarstwie Rolnym Barbary Baj-Wójto-
wicz w Sosnówce. 
Właściwości zdrowotne: Imponująca zawartość witamin, 
obecność kwasu foliowego, garbników, pektyn oraz soli mi-
neralnych sprawia, że Rose Berry ma ogromne właściwości 
prozdrowotne. Działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo 
oraz bakteriobójczo, wzmacniając naturalny system obronny 
organizmu. Ponadto, zmniejszają uczucie zmęczenia i zwięk-
szają odporność, wzmacniając naturalny system obronny 
organizmu. Wysoka zawartość kwasów omega-3 i omega 6 
oraz tilirozydu aktywnego w procesie metabolizmu tłuszczów 
przeciwdziała otyłości. W medycynie ludowej dodatkowo ce-
nione są za działanie ogólnowzmacniające, także w obrębie 
naczyń krwionośnych, ponadto zalecane są przy kamicy ner-
kowej, dolegliwościach układu pokarmowego (nieżyty, choro-
by wrzodowe żołądka i dwunastnicy), a także przy szkorbucie. 
Działają łagodząco przy bólach głowy, wspomagają gojenie 
stanów zapalnych skóry, ran oraz oparzeń. 
Sposoby wykorzystania: 1 łyżeczka (4 g)/porcja: koktajle 
prozdrowotne, cafe latte, w wypiekach i wyrobach z mąki jako 
zamiennik mąki pszennej (90% mąki pszennej, 10% przyprawy 
Rose Berry). 

Róża Pomarszczona Hansa – owoc sproszkowany
 Hansa Róża Pomarszczona to produkt o wysokich warto-
ściach prozdrowotnych. Zawiera witaminy C, E, K, A oraz wi-



taminy z grupy B, ponadto jest bogaty w kwas foliowy, garb-
niki, pektyny, sole mineralne: żelazo, magnez, cynk, potas, 
siarka i wapń. Jest także źródłem kwasów omega-3 i omega-6, 
tilirozydów oraz flawonów i cukrów. Owoce róży wchodzą-
ce w skład mieszanki pochodzą z jedynej na świecie uprawy 
agroleśnej róży pomarszczonej odm. Hansa z maliną morosz-
ką  prowadzonej w Gospodarstwie Rolnym Barbary Baj-Wójto-
wicz w Sosnówce. 
Właściwości zdrowotne: Imponująca zawartość witamin, 
obecność kwasu foliowego, garbników, pektyn oraz soli mi-
neralnych sprawia, że produkt ma ogromne właściwości 
prozdrowotne. Działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo 
oraz bakteriobójczo, wzmacniając naturalny system obronny 
organizmu. W medycynie ludowej dodatkowo cenione są za 
działanie ogólnowzmacniające, także w obrębie naczyń krwio-
nośnych, ponadto zalecane są przy kamicy nerkowej, dolegli-
wościach układu pokarmowego (nieżyty, choroby wrzodowe 
żołądka i dwunastnicy), a także przy szkorbucie. Działają łago-
dząco przy bólach głowy, wspomagają gojenie stanów zapal-
nych skóry, ran oraz oparzeń. 
Sposoby wykorzystania: 1 łyżeczka (4 g)/porcja: koktajle 
prozdrowotne, wypieki, granola, losy, kawa, bita śmietana, de-
sery, chipsy owocowe, drinki, mąka, sałatki 

Sosnowska Przyprawa do wyrobu serów
 Sosnowska Przyprawa do wyrobu serów została skompo-
nowana w odpowiedzi na prośby serowarów, którym brako-
wało przyprawy, która podkreśli smak wyrabianych przez nich 
serów. W efekcie powstała unikatowa, ziołowa kompozycja 
nadająca niezwykły smak zarówno serom, jak i tofu. Została 
doceniona przez najlepszych serowarów. 
Właściwości zdrowotne: Sosnowska Przyprawa do wyrobu 
serów została oparta na ziołach super food – o działaniu proz-
drowotnym. Użyte w kompozycji składniki mają właściwości 
przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, wzmacniają naturalny 
system odpornościowy organizmu. Róża wspomaga trawienie 
oraz usprawnia proces przemiany materii. Pokrzywa aktywizu-
je pracę trzustki i ułatwia trawienie, jednocześnie wpływając 
na produkcję żółci przez wątrobę. Stosowanie mniszka lekar-
skiego również wspomaga prawidłową pracę układu pokar-
mowego. Dodatek pozyskanych lokalnie cebuli oraz czosnku 
i jego kwiatu, poza usprawnianiem procesów trawienia nadaje 
niezwykłych walorów smakowych podkreślających smak sera 
oraz tofu. 
Sposób wykorzystania: przyprawę według uznania stoso-
wać wewnętrznie przy wyrabianiu sera oraz do obtaczania, 
a także doprawiania tofu.

Sosnowska Przyprawa Orientalna
Właściwości zdrowotne: Sosnowska Przyprawa Orientalna 
jest unikatową, najlepszą na rynku kompozycją do pierni-
ków oraz innych wypieków. W jej składzie, oprócz surowców 
orientalnych, znalazły się również pokrzywa oraz płatki róży 
– sosnowskie zioła, wzbogacające właściwości prozdrowot-
ne przyprawy. Pokrzywa ma właściwości obniżające poziom 
cholesterolu oraz mocznika, a także zmniejszające alergie oraz 
łagodzące stany zapalne, ponadto działa oczyszczająco i sta-
nowi źródło żelaza. Płatki róży, dzięki zawartości flawonoidów 
i antocyjanów mają właściwości przeciwnowotworowe, de-
toksykacyjne oraz przeciwzapalne. Jej dodatek nadaje orien-
talnej przyprawie niezwykłego aromatu oraz niepowtarzal-
nego smaku, jednocześnie podkreślając smak orientalnych 
surowców.  
Sposób wykorzystania: do pierników i innych wypieków 
w ilości nie mniejszej niż 1 łyżeczka na porcję ciasta.  

Sosnowska Przyprawa do twarogu 
 Sosnowska Przyprawa do twarogu to super food stano-
wiący doskonałą kompozycję podkreślającą smak twarogu. 
Zastosowane zioła i owoc maliny moroszki, poza niezwykłymi 
walorami smakowymi, mają ogromne właściwości prozdro-
wotne. Twaróg z dodatkiem sosnowskiej przyprawy zyskuje 
niepowtarzalny smak, doceniany przez wielu smakoszy.
Właściwości zdrowotne: Sosnowska przyprawa do twarogu 
to super food zasługujący na miano bomby witaminowej za 
sprawą mieszanki idealnie dobranych ziół oraz owocu ma-
liny moroszki. Jest produktem naturalnym i wegańskim, bez 
dodatku soli. Użyte w kompozycji zioła mają właściwości 
przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, wzmacniają natural-
ny system odpornościowy organizmu. Róża wspomaga tra-
wienie oraz usprawnia proces przemiany materii. Pokrzywa 
aktywizuje pracę trzustki i ułatwia trawienie, jednocześnie 



wpływając na produkcję żółci przez wątrobę. Liść ostrożenia 
warzywnego nazywanego również czarcim żebrem wspoma-
ga detoksykację, natomiast owoc maliny moroszki wykazuje 
właściwości antynowotworowe oraz wzmacniające naturalny 
system odpornościowy. Dodatek pozyskanych lokalnie cebuli 
oraz czosnku, poza usprawnianiem procesów trawienia, na-
daje niezwykłych walorów smakowych podkreślających smak 
twarogu. 
Sposób wykorzystania: przyprawę według uznania stoso-
wać do twarogu, twarożku wiejskiego, past twarogowych itp.

Sosnowska Przyprawa do sałatek i kanapek z pokrzywą 
 Sosnowska Przyprawa do sałatek i kanapek z pokrzywą to 
super food stanowiący doskonałą kompozycję wzbogacającą 
smak sałatek warzywnych oraz kanapek. Zastosowane zioła 
i owoc róży, poza niezwykłymi walorami smakowymi, mają 
ogromne właściwości prozdrowotne, wzmacniające naturalny 
system odpornościowy organizmu.
Właściwości zdrowotne: Sosnowska Przyprawa do sała-
tek i kanapek stanowi super food, a jednocześnie za sprawą 
mieszanki idealnie dobranych ziół oraz owocu róży – bomba 
witaminowa. Jest produktem naturalnym i wegańskim, bez 
dodatku soli. Użyte w kompozycji zioła mają właściwości prze-
ciwzapalne i przeciwgorączkowe, a także wzmacniające natu-
ralny system odpornościowy organizmu. Pokrzywa wspoma-
ga pracę trzustki i usprawnia trawienie. Podobne właściwości 
wykazuje róża, dodatkowo usprawniając proces przemiany 
materii. Liść ostrożenia warzywnego nazywanego czarcim że-
brem działa detoksykująco, natomiast dodatek pozyskanych 
lokalnie cebuli oraz czosnku, poza usprawnianiem procesów 
trawienia, nadaje niezwykłych walorów smakowych podkre-
ślających smak sałatek oraz kanapek. 
Sposób wykorzystania: przyprawę stosować według uzna-
nia, można łączyć z oliwą z oliwek lub olejkiem różanym oraz 
z sokiem cytryny przed dodaniem do sałatki. 

Sosnowska Przyprawa do ziemniaków  
 Sosnowska Przyprawa do ziemniaków to super food sta-
nowiący doskonałą kompozycję wzbogacającą smak ziemnia-
ków oraz dań z ziemniaków. Ziołowa mieszanka, oprócz uni-
katowych właściwości smakowych, ma niezwykłe właściwości 
prozdrowotne – jest prawdziwą bombą witaminową.
Właściwości zdrowotne: Użyte w kompozycji zioła mają 
właściwości przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, a także 
wzmacniające naturalny system odpornościowy organizmu. 
Pokrzywa, będąca bankiem witamin, soli mineralnych, a także 
flawonoidów, fitosteroli, histaminy i karotenoidów, wspomaga 
pracę trzustki i usprawnia trawienie. Podobne właściwości wy-
kazują pozyskane lokalnie: bazylia, oregano, cebula, szałwia, 
cząber oraz czosnek. Szałwia wykazuje także właściwości prze-
ciwzapalne i przeciwcukrzycowe. Zastosowana mieszanka 
orientalna także wpływa korzystnie na gospodarkę węglowo-
danową, uwrażliwiając komórki na działanie insuliny. Kompo-
zycja nadaje unikatowych walorów smakowych ziemniakom 
oraz daniom na nich bazującym. 
Sposób wykorzystania: przyprawę stosować według uznania 
do ziemniaków oraz dań z ziemniaków (zapiekanek, kotletów).

Sosnowska Przyprawa Dziki Las 
 Sosnowska przyprawa Dziki Las to super food stanowiący 
doskonałą kompozycję wzbogacającą smak potraw z dziczy-
zny oraz innych mięs np. do kaczki. Unikalna mieszanka z ma-
liną moroszką, oprócz unikatowych właściwości smakowych, 
ma niezwykłe właściwości prozdrowotne – jest prawdziwą 
bombą witaminową.
Właściwości zdrowotne: Sosnowska Przyprawa Dziki Las 
to wyjątkowa, jedyna na rynku przyprawa przeznaczona do 
dziczyzny z maliną moroszką. Użyte w kompozycji owoce 
i zioła mają właściwości wzmacniające naturalny system od-
pornościowy organizmu i ułatwiające trawienie. Pokrzywa, 
będąca bankiem witamin, soli mineralnych, a także flawono-
idów, fitosteroli, histaminy i karotenoidów, wspomaga pracę 
trzustki. Jabłko, podobnie jak pokrzywa, dostarcza wielu wi-
tamin, zwłaszcza z grupy B, zawiera jednocześnie mnóstwo 
antyoksydantów i soli mineralnych. Właściwości te sprawiają, 
że świetnie reguluje ono proces przemiany materii. Przyprawa 
Sosnowska Super Berry, poza nadaniem unikalnych walorów 
smakowych, wzbogaca mieszankę o dodatkowe właściwości 
antyoksydacyjne oraz wzmacniające odporność. Działa rów-
nież łagodząco na bóle głowy oraz menstruacyjne. Korzeń 
pokrzywy reguluje gospodarkę hormonalną oraz wpływa ko-
rzystnie na układ moczowy i stawy. Pomaga również zregene-
rować się po intensywnym wysiłku. Owoc jarzębiny wykazuje 
właściwości przeciwzapalne oraz zapobiega występowaniu 
miażdżycy, wpływając korzystnie na układ krążenia, ponadto 
zapobiega awitaminozie i ma właściwości ogólnowzmacniają-



ce. Prozdrowotna Sosnowska Przyprawa Dziki Las doskonale 
podkreśla smak dań z dziczyzny.  
Sposób wykorzystania: przyprawę stosować według uzna-
nia do dań z dziczyzny oraz innych mięs np. do kaczki.

Sosnowska Przyprawa Miodunka i Czarny Bez
 Sosnowska Przyprawa Miodunka i Czarny Bez to super 
food stanowiący doskonałą kompozycję wzbogacającą smak 
serów. Jedyna na rynku mieszanka z zielem miodunki, poza 
wyjątkowymi walorami smakowymi, ma niezwykłe właściwo-
ści prozdrowotne – jest prawdziwą bombą witaminową.
Właściwości zdrowotne: Sosnowska Przyprawa Miodunka 
i Czarny Bez to wyjątkowa, jedyna na rynku przyprawa do 
serów bazująca na czarnym bzie. Użyte w kompozycji owoce 
czarnego bzu i ziele miodunki wykazują właściwości wzmac-
niające naturalny system odpornościowy organizmu i uła-
twiające trawienie. Miodunka, zwana płucnikiem wpływa 
korzystnie i regenerująco na układ oddechowy. Zawiera ona 
krzemionkę (krzem) oraz allantoinę, saponiny, śluzy, garbniki, 
witaminy z grupy B oraz flawonoidy. Jest stosowana również 
wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych i profilaktycznie 
z uwagi na właściwości poprawiające zdolność koncentracji 
i uwagi oraz spowalniające procesy starzenia, jednocześnie 
zmniejsza ryzyko chorób neurodegeneracyjnych (np. Parkin-
sona, Alzheimera). Działanie miodunki wzmacnia obecność 
witamin: C i A poprawiających odporność, soli mineralnych 
oraz kwasu rozmarynowego wykazującego działanie antyno-
wotworowe. Owoce bzu czarnego dzięki zawartości antocyja-
nów, wykazują silne właściwości antyoksydacyjne i bakterio-
bójcze. Są bogate w pektyny, witaminę C, B oraz prowitaminę 
A. Zarówno miodunka, jak i owoce czarnego bzu wpływają 
korzystnie na działanie układu trawiennego. 
Sposób wykorzystania: przyprawę stosować według uzna-
nia do sera dojrzewającego, do sera typu korycińskiego, sera 
wędzonego oraz marmurkowego, a także tofu. Można stoso-
wać zarówno wewnętrznie, doprawiając ser, jak i zewnętrznie 
do obtaczania.

Sosnowska Przyprawa Róża i Czarny Bez
 Sosnowska Przyprawa Róża i Czarny Bez to super food 
o pięknym kolorze i wyjątkowym aromacie, skomponowana 
ze składników o działaniu prozdrowotnym: płatków róży od-
miany Hansa i owocu bzu czarnego. Z uwagi na niezwykły 
smak i zapach znajdzie zastosowanie zarówno w wypiekach, 
jak i w produkcji serów. Poza wyjątkowymi walorami smako-
wym, jest prawdziwą bombą witaminową.
Właściwości zdrowotne: Sosnowska Przyprawa Róża i Czarny 
Bez to wyjątkowa, ale jednocześnie uniwersalna kompozycja 
smaków, która znajdzie zastosowanie w potrawach wytraw-
nych, jak i słodkich. Róża pomarszczona odm. Hansa wyróżnia 
się wysoką zawartością witaminy C, a także witamin A,  E, K, 
B1, B2, a także garbników, kwasów organicznych, flawonów 
i cukrów. Medycyna ludowa wykorzystuje jej właściwości 
ogólnowzmacniające, a także łagodzące dolegliwości u osób 
z kamicą nerkową, nieżytami przewodu pokarmowego, choro-
bą wrzodową żołądka i dwunastnicy oraz szkorbutem. Owoce 
stosowane są także w łagodzeniu bólu głowy i procesie goje-
nia stanów zapalnych skóry, ran i oparzeń. Owoce bzu czarne-
go dzięki zawartości antocyjanów, wykazują silne właściwości 
antyoksydacyjne i bakteriobójcze. Są bogate w pektyny, wita-
minę C, B oraz prowitaminę A, ponadto wpływają korzystnie 
na działanie układu trawiennego. Owoce pochodzą z jedynej 
na świecie uprawy agroleśnej róży pomarszczonej odm. Han-
sa z maliną moroszką prowadzonej w Gospodarstwie Rolnym 
Barbary Baj Wójtowicz w Sosnówce.
Sposób wykorzystania: według uznania: do wypieków, mąki 
(90% mąki pszennej, 10% przyprawy Sosnowskiej Róża i Czar-
ny Bez), produkcji serów. 1 łyżeczka do: koktajli prozdrowot-
nych, granoli, lodów, bitej śmietany.  



Właściwości i zastosowanie nasion pokrzywy zwyczajnej 
(Urtica dioica L.)
Autorki: Wiesława Rosłon, Anna Geszprych, Ewa Osińska

 Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.) to wieloletnia rośli-
na zielna z rodziny Urticaceae, do której należy około 48 ro-
dzajów i 1050 gatunków roślin. Roślina ta występuje prawie 
na całej kuli ziemskiej. Rozprzestrzenia się zarówno przez kłą-
cza, które rozrastają się intensywnie pod ziemią jak i przez na-
siona (diaspory - jedna roślina może wytworzyć ponad 35 tys. 
sztuk nasion). Prowadząc plantacje nasienne, z 1 ha uzyskać 
można od 100 do 200 kg materiału rozmnożeniowego. Po-
krzywa jest jednym z gatunków wprowadzonych do uprawy  
w systemie agroleśnym z olszą w ramach projektu badawczo – 
wdrożeniowego „Innowacyjny model produkcji przetwórstwa 
i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”, który zrealizowało konsorcjum 
„Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy” w składzie: ECO – FARM So-
snówka sp. z o.o. – Lider oraz dr Barbara Baj Wójtowicz (Gospodar-
stwo Rolne) i SGGW w Warszawie. Z założonych upraw pozyskuje 
się ziele pokrzywy, liść, korzeń oraz nasiona.

Fot. 1 Młoda pokrzywa zwyczajna (źródło:jagodowylas.pl)

 Nasienie powstaje w jednokomorowej zalążni, ma cienką 
okrywę nasienną i prosty zarodek z nieco zgrubiałymi liścienia-
mi. Diaspory mają kształt szerokojajowaty, są soczewkowato 
spłaszczone i zaostrzone na obu końcach. W szerszym końcu 
umiejscowiony jest znaczek, a na cieńszym zwykle pozostaje 
resztka słupka. Powierzchnia diaspor jest gładka, matowa, barwy 
żółtawej do szarożółtej. Są one dość drobne i sypkie. Długość dia-
spor dochodzi do 1,5 mm, szerokość mieści się w granicach od 
0,7 do 1,0 mm, a grubość od 0,25 do 0,4 mm. Masa 1000 diaspor 
wynosi ok. 0,15 g. Gotowość do kiełkowania nasion w dużej mie-
rze zależy od warunków atmosferycznych panujących podczas 
ich zawiązywania się i dojrzewania. Jeżeli ten okres przypada na 
warunki suszy wtedy diaspory przez kilka miesięcy po zbiorze 
przechodzą okres dojrzewania pożniwnego i pełną dojrzałość 
osiągają dopiero na wiosnę następnego roku. Jeżeli zawiązywa-
nie i dojrzewanie diaspor odbywa się w warunkach wystarcza-
jącej wilgotności, wtedy bezpośrednio po zbiorze ich zdolność 
kiełkowanie osiąga nawet 70%. Materiał siewny pokrzywy prze-
chowywany w warunkach nie ogrzewanego magazynu zacho-
wuje zdolność kiełkowania do 5 lat. 
 Nasiona pokrzywy zwyczajnej, podobnie jak wielu innych 
gatunków dzikorosnących kiełkują bardzo nierównomiernie. 
Celowym wydaje się więc poszukiwanie metod poprawiających 
zdolność ich kiełkowania. Dotychczas przeprowadzono niewie-
le badań dotyczących rozmnażania generatywnego pokrzywy 
zwyczajnej, w tym badań związanych z zabiegami i technolo-
giami przerywania spoczynku nasion. Jedną z takich metod jest 
kondycjonowanie, które polega na moczeniu nasion w wodzie, 

a następnie suszeniu w celu wywołania procesów kiełkowania. 
Najnowsze badania wskazują, że kiełkowanie nasion pokrzywy 
jest stymulowane przez 1% roztwór NaCl. Cirak i in. (2017) wyka-
zali, że moczenie nasion pokrzywy w 1% roztworze soli sodowej, 
w temperaturze 15ºC przez 5 dni zwiększa równomierność i szyb-
kość ich kiełkowania. Technika ta jest tania, a zatem możliwa do 
zastosowania w produkcji. Jednym z czynników stymulujących 
kiełkowanie nasion pokrzywy jest też światło. 

Fot. 2 Poletko doświadczalne z uprawą pokrzywy w ściółce z kompo-
stu i kory sosnowej (fot. Zespół Lubelskich Ziół) 

 Urtica dioica L ma długą historię stosowania zarówno w lecz-
nictwie jak i gospodarstwie domowym. Organami wykorzystywa-
nymi tradycyjnie są liście, ziele i korzenie pokrzywy. Stosunkowo 
niewiele miejsca poświęcano do tej pory nasionom tego gatunku.
 Ważnym składnikiem nasion pokrzywy jest olej tłusty, któ-
rego zawartość szacuje się na 25-33%. Guil-Guerrero oraz Ulu-
ata i Özdemir zbadali skład tego oleju i zidentyfikowali jede-
naście kwasów tłuszczowych, wśród których przeważał kwas 
linolowy (77,7%) a następnie kwas oleinowy (16,2%). Ilość 
kwasu palmitynowego była znacznie niższa i wynosiła 3,7%.  
W niewielkich ilościach występowały także kwasy tłuszczowe 
z grupy  n-3 takie jak kwas linolenowy (0,4%), eikozatrienowy 
(0,2%) czy eikozapentaenowy.
 W oleju z nasion pokrzywy obecne są także sterole i tokofero-
le. Sterole to związki mające zdolność do obniżania poziomu cho-
lesterolu w osoczu i cholesterolu LDL Tokoferole z kolei są natural-
nymi przeciwutleniaczami. Najczęściej występującym tokoferolem 
w świecie roślin jest α-tokoferol. Występuje on głównie w zielonych 
częściach ale można również znaleźć go w nasionach. Związki te 
mają zdolność wymiatania wolnych rodników a tym samym zapo-
biegają peroksydacji lipidów. Badania nad składem frakcji sterolo-
wej i tokoferolowej oleju z nasion pokrzywy wykazały, że dominują 
tu γ-tokoferol (36,1%), następnie α-tokoferol (28,9%) i δ-tokoferol 
(26,9%). Głównym związkiem sterolowym okazał się β-sitosterol 
(90,1%). Wykryto też stigmasterol (8,5%),  cholesterol (0,7%) i kam-
pesterol (0,7%). Wysoka zawartość β – sitosterolu sprawia, że olej 
z nasion pokrzywy nadaje się do regularnego stosowania w celu 
obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. W nasionach pokrzywy 
występują także kwasy polifenolowe, w tym kwas protokatecho-
wy, hydroksybenzoesowy, gentyzynowy, chinowy, kumarynowy, 
kawowy, ferulowy i in. Obecne są także związki flawonoidowe ta-
kie jak rutyna, amentoflawon czy glikozydy kwercetyny. 
 Stwierdzono też niewielkie ilości fitoestrogenów, lignanów 
karotenoidów, skopoletyny, eskuletyny a także soli mineralnych 
i białka. 
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dawczo – wdrożeniowego „Innowacyjny model produkcji prze-
twórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”.

Domowe sposoby wykorzystania nasion pokrzywy
 W warunkach domowych przygotować można mace-
rat. W tym celu należy wziąć 1 część rozdrobnionych nasion 
(świeżych lub suchych) zwilżyć spirytusem po czym zalać 3 
częściami oleju lnianego lub winogronowego i pozostawić na 
1 tydzień. Przefiltrować. Zażywać 2 razy dziennie po 1 łyżce. 
Stosować również zewnętrznie do smarowania i okładów na 
schorzałe miejsca.
Nalewka: 1 część rozdrobnionych świeżych lub suchych owo-
ców pokrzywy zalać 5 częściami alkoholu 50-60% lub wina 
wytrawnego. Macerować 7 dni. Przefiltrować. Nalewkę na wi-
nie zażywać 1 raz dziennie po kieliszku. Nalewkę na etanolu 
zażywać 2 razy dziennie po 5-10 ml. Stosować też do okładów 
i obmywania zmian skórnych.
Napar: 1 łyżka rozdrobnionych nasion pokrzywy na 1 szklankę 
wrzącej wody. Napar przefiltrować przez sączek, aby pozbawić 
go ewentualnych włosków gruczołowych. 
Napar taki poleca się w stanach zapalnych oczu. Okład należy 
trzymać 30-40 minut Napar przyjmowany może być także do-
ustnie pomocniczo w wyżej wymienionych schorzeniach 
Miód: nasiona pokrzywy suche lub świeże zmielić; na każdą 1 
łyżkę miodu dać 1 łyżeczkę owoców pokrzywy zwilżonych al-
koholem 60% lub winem, wymieszać. Zażywać 2 razy dziennie 
po 1 łyżce.
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Fot. 3 Nasiona pokrzywy zwyczajnej w trakcie dojrzewania 
(źródło: capsulebeauty.pl) 

Działanie farmakologiczne nasion pokrzywy
 Nasiona pokrzywy zwyczajnej wykazują właściwości prze-
ciwzapalne, pobudzające regenerację tkanek, hamujące reakcje 
autoimmunologiczne oraz tonizujące na układ nerwowy. Działają 
też przeciwzakrzepowo, poprawiają krążenie mózgowe i obwo-
dowe, mają właściwości przeciwmiażdżycowe, przeciwcukrzyco-
we (hipoglikemiczne); lipotropowe, hepatoprotekcyjne, ochron-
ne na nerki i mięsień sercowy; venoprotekcyjne (ochronne na 
naczynia krwionośne); ochronne na siatkówkę i naczyniówkę 
oka. Łagodzą objawy przerostu gruczołu krokowego. Mają wpływ 
przeciwwrzodowy i przeciwnadżerkowy.
 Wspomagająco można stosować nasiona pokrzywy w cu-
krzycy, miażdżycy, zmianach zwyrodnieniowych w tkance ner-
wowej, chorobie wieńcowej; nadciśnieniu, chorobach wrzodo-
wych, stanach zapalnych jelit i żołądka, stanach zapalnych układu 
moczowego, zapaleniu jajników, chorobach reumatycznych 
a także marskości i stłuszczeniu narządów miąższowych
Działanie kosmetyczne nasion pokrzywy
 Wyciągi (maceraty z owoców) i olej z nasion pokrzywy dzia-
łają odżywczo i przeciwzapalnie na skórę, zwiększają wilgotność 
i elastyczność skóry, niewątpliwie sprzyjają regeneracji skóry 
i spowalniają procesy starzenia. Korzystnie działają przy trądzi-
ku różowatym i łuszczycy, chorobach skórnych i chorobach błon 
śluzowych, zranieniach narządów płciowych, zapaleniu odbytu 
i warg sromowych oraz oparzeniach
 Wskazaniem do stosowania wyciągu z nasion są stany za-
palne skóry, atopowe zapalenie skóry; wypryski; suche zapalenie 
skóry; wypadanie włosów i choroby paznokci na tle zaburzeń tro-
ficznych. 
Wykorzystanie w żywieniu
 Nasiona pokrzywy mają lekko orzechowy smak. Można je 
spożywać jak popularne nasiona dyni czy słonecznika, warto 
dodawać je do zup, gulaszy, owsianki, jogurtów, pieczywa,  ciast, 
ciasteczek naparów itp. Można je łączyć z innymi nasionami kom-
ponując własne mieszanki. Na przykład warto połączyć nasiona 
pokrzywy z nasionami z konopii i ziołami prowansalskimi oraz 
solą i pieprzem a następnie wykorzystywać taką przyprawę do 
gotowanych warzyw czy kanapek. 
 Owoce pokrzywy wykorzystaliśmy do opracowania unikal-
nej Przyprawy Sosnowskiej Do Twarogu w ramach projektu ba-


