


Jabłka Grójeckie

• Marka „Jabłka Grójeckie” odnosi się do 27 odmian i ich 
sportów wywodzących się z regionu grójeckiego.

• Jabłko Grójeckie swoje wyjątkowe walory zawdzieczają 
warunkom glebowym oraz klimatycznym - panujący tu 
wyjątkowy mikroklimat. 



Co wyróżnia Jabłka Grójeckie?

Na niezrównany smak jabłek grójeckich wpływa:
• charakterystyczna kwasowość (wyższa średnio o 5% 

niż u jabłek tej samej odmiany, pochodzących z innych 
regionów)

• bardzo wyraźny rumieniec (wyższy średnio o 5% niż u 
jabłek tej samej odmiany, pochodzących z innych 
regionów) , wynikający z wyższej zawartości barwników 
pod skórką (głównie antocyjanów i karotenoidów). 



Najwyższa jakość

• Jabłka Grójeckie ChOG mogą być
oferowane wyłącznie jako jabłka
klasy premium (ekstra i I), które
spełniły szczegółowe wymagania
dotyczące wybarwienia, wielkości i
jędrności miąższu.



Bezpieczeństwo 

• Gospodarstwa produkujące Jabłka Grójeckie ChOG zobowiązane
są do przestrzegania zasad Integrowanej Produkcji (IP) lub
standardu bezpieczeństwa żywności – GLOBALG.A.P.

• Bezpieczeństwo zapewniają kompleksowe badania nie tylko
owoców ale również gleby czy wody służącej do podlewania
uprawy, a także nadzór i kontrola nad całym procesem.



Chronione Oznaczenie Geograficzne

• Pod koniec 2011 r. Jabłka Grójeckie 
zostały wpisane do unijnego rejestru 
jako Chronione Oznaczenie 
Geograficzne

• Gwarancja autentyczności 
produktów wytwarzanych na 
określonym obszarze 

• Potwierdzenie jakości i renomy
• W Polsce tylko 23 produkty posiada 

certyfikat, w tym tylko 4 rodzaje 
owoców!



Korzyści z oznaczenia

Oznaczenia 
umożliwiają łatwą 

identyfikację 
oryginalnych 

i wartościowych 
produktów o wysokiej 

jakości.

Umieszczenie na 
produkcie znaku 
jakości uzasadnia 
jego wyższą cenę, 

ale daje też 
gwarancję 

kupującemu, że płaci 
za wysoką jakość.

Produkty 
zarejestrowane jako 
Chroniona Nazwa 

Pochodzenia, 
Chronione Oznaczenie 

Geograficzne oraz 
Gwarantowana 

Tradycyjna Specjalność 
podlegają ochronie 

prawnej na terenie Unii 
Europejskiej.

Ochrona prawna 
eliminuje nieuczciwą 

konkurencję, 
zabezpiecza 

przed nieuprawnionym 
posługiwaniem się 

nazwą produktu i jego 
podrabianiem.



Jabłka Grójeckie z historią

Jabłka Grójeckie to Królewskie 
owoce.
Z wielkiego zamiłowania do 
ogrodnictwa znana była 
Królowa Bona, która w 1545 
roku otrzymała duże połacie 
ziemi w obecnym powiecie 
grójeckim, które przeznaczyła 
na królewską plantację drzew 
owocowych. 



Historia Jabłek Grójeckich

Przez kolejne stulecia, za dekretem Zygmunta II Augusta 
jabłka z okolic Grójca lądowały na królewskim stole.

W powiecie grójeckim sadownictwo upowszechniali księża: 
Roch Wójcicki z Belska, Niedźwiedzki z Łęczeszyc, Stefan 
Roguskiz Goszczyna i Edward Kawiński z Konar i inni. 

W 1918 roku Jan Cieślak z Podgórzyc wybudował 
pierwszą przechowalnię owoców.



Sadownictwo

Poprawa stanu dróg, powstanie kolei dojazdowej 
łączącej Warszawę z większymi miastami 
powiatu wpłynęło na rozwój sadownictwa.

Właściciel majątku w Nowej Wsi - Daszewski 
wprowadził standaryzację owoców i osobne 
opakowania dla poszczególnych gatunków. Już 
w tamtych czasach eksportował swoje owoce 
na rynek angielski. 



Współczesne sadownictwo

Po II wojnie światowej z inicjatywy profesora 
Szczepana Pieniążka powołano Instytut 
Sadownictwa i Kwiaciarstwa.

Wychowanek profesora – Eligiusz Gajewski –
założył w Nowej Wsi Zakład Doświadczalny 
Instytutu – wzorcowe gospodarstwo, źródło 
wiedzy o najnowszych metodach uprawy 
jabłoni.



„Największy Sad Europy” 

Liderzy w światowej 
produkcji jabłek



Oryginalne JG z certyfikatem 
ChOG oraz dodatkowo 

certyfikatem Integrowanej 
Produkcji lub GlobalGAP

Wyjątkowy mikroklimat w 
regionie wpływa na 

wyśmienity smak jabłek 

Emblemat JG jako 
znak gwarancyjny

Jabłka Grójeckie cieszą się od 
lat renomą co potwierdzają 
badania konsumenckie.

Rozpoznawany i ceniony przez 
konsumentów znak ChOG jako 
stały element identyfikacji 
wizualnej

Zgodnie z wypracowaną strategią 
komunikacji marki, claim „Tak 
smakuje piękno” idealnie trafia w 
potrzeby grupy docelowej 

Wizerunek pięknej Królowej 
Bony jako nawiązanie do 

wielowiekowej tradycji uprawy

Jabłko grójeckie słynie już na 
całym świecie. Równolegle 

funkcjonuje nazwa w języku 
angielskim.

Królewski rodowód, produkt 
premium, skarb narodowy

Logotyp
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