
STYCZEŃ 

•marchew, pietruszka korzeniowa, 
buraki, seler, ziemniaki, por, 

pasternak, jarmuż, topinambur, 
brukselka, cykoria, brukiew 

LUTY 

•domowe kiełki, zioła, 
szczypiorek, buraki, brukselka, 
cykoria, jarmuż, roszponka 

MARZEC 

•domowe kiełki, zioła, 
szczypiorek, pierwsza 
rzodkiewka 

KWIECIEŃ 

•rzodkiewka, szparagi, 
szpinak, natka pietruszki 

MAJ 

•rzodkiewka, szparagi, botwinka, 
szpinak, sałata, szczaw, rukola, 
cebula dymka, koper, rabarbar 

CZERWIEC 

•truskawki, czereśnie, agrest, wiśnie, 
morele oraz pierwsze śliwki i porzeczki, 
rzodkiewka, sałata, szczaw, natka 
pietruszki, bób, brokuły, cukinia, fasola 
szparagowa, kalarepa, ogórki, por, 
liście selera, szpinak, młode ziemniaki 

LIPIEC 

•agrest, czereśnie, wiśnie, jeżyny, morele, 
brzoskwinie, nektarynki, truskawki, śliwki, 
porzeczki, botwinka, kalafior, kalarepa, 
marchewka, natka pietruszki, ogórek, por, 
bób, brokuły, cukinia, fasolka szparagowa, 
ogórki, groszek zielony, rzodkiewka, sałata, 
liście selera, szczaw, szparagi, szpinak, 
ziemniaki, koper włoski, buraki, papryka, 
pomidory 

SIERPIEŃ 

•agrest, jagody, czarna porzeczka, mirabelki, 
brzoskwinie, czereśnie, maliny, nektarynki, 
porzeczki, poziomki, śliwki, pomidory, papryka, 
rzodkiewka, sałata, liście selera, ziemniaki, młoda 
kapusta, fasolka, marchewka, cukinia, kalarepa, 
kukurydza, brokuły, buraki, ogórki, dynia, jarmuż 

WRZESIEŃ 

•jabłka, pigwy, gruszki, jeżyny, maliny, 
porzeczki, winogrona, żurawina, dzika róża, 
bez czarny, brzoskwinie, brokuły, fasolka 
szparagowa, kalafior, kapusta, marchewka, 
natka pietruszki papryka,  pomidory, por, 
sałata, liście selera, ziemniaki, szpinak, dynia, 
jarmuż.  

PAŹDZIERNIK 

•aronia, śliwki, gruszki, winogrona, 
pigwa, żurawina, borówki, 
marchew, cebula, brukselka, 
dynia , papryka, ziemniaki, seler, 
czosnek, kalafior. 

LISTOPAD 

•gruszki, jabłka, pigwy, jeżyny, 
żurawina, winogrona, ziemniaki, 
dynia, kalafior, jarmuż, marchew, 
por, szpinak, natka pietruszki. 

GRUDZIEŃ 

•gruszki, jabłka, cytrusy, buraki, brukselki, 
dynie, marchewki, kapusta, natka 
pietruszki, ziemniaki, seler korzeniowy 
oraz jarmuż 



STYCZEŃ 

•marchew, pietruszka 
korzeniowa, buraki, seler, 
ziemniaki, por, pasternak, 

jarmuż, topinambur, brukselka, 
cykoria, brukiew 



LUTY 

•domowe kiełki, zioła, szczypiorek, 
buraki, brukselka, cykoria, jarmuż, 
roszponka 



MARZEC 

•domowe kiełki, zioła, szczypiorek, 
pierwsza rzodkiewka 



KWIECIEŃ 

•rzodkiewka, szparagi, szpinak, 
natka pietruszki 



MAJ 

•rzodkiewka, szparagi, botwinka, 
szpinak, sałata, szczaw, rukola, 
cebula dymka, koper, rabarbar 



CZERWIEC 

•truskawki, czereśnie, agrest, wiśnie, 
morele oraz pierwsze śliwki i porzeczki, 
rzodkiewka, sałata, szczaw, natka 
pietruszki, bób, brokuły, cukinia, fasola 
szparagowa, kalarepa, ogórki, por, liście 
selera, szpinak, młode ziemniaki 



LIPIEC 

•agrest, czereśnie, wiśnie, jeżyny, morele, 
brzoskwinie, nektarynki, truskawki, śliwki, 
porzeczki, botwinka, kalafior, kalarepa, 
marchewka, natka pietruszki, ogórek, por, 
bób, brokuły, cukinia, fasolka szparagowa, 
ogórki, groszek zielony, rzodkiewka, 
sałata, liście selera, szczaw, szparagi, 
szpinak, ziemniaki, koper włoski, buraki, 
papryka, pomidory 



SIERPIEŃ 

•agrest, jagody, czarna porzeczka, mirabelki, 
brzoskwinie, czereśnie, maliny, nektarynki, 
porzeczki, poziomki, śliwki, pomidory, 
papryka, rzodkiewka, sałata, liście selera, 
ziemniaki, młoda kapusta, fasolka, 
marchewka, cukinia, kalarepa, kukurydza, 
brokuły, buraki, ogórki, dynia, jarmuż 



WRZESIEŃ 

•jabłka, pigwy, gruszki, jeżyny, maliny, 
porzeczki, winogrona, żurawina, dzika 
róża, bez czarny, brzoskwinie, brokuły, 
fasolka szparagowa, kalafior, kapusta, 
marchewka, natka pietruszki papryka,  
pomidory, por, sałata, liście selera, 
ziemniaki, szpinak, dynia, jarmuż.  



PAŹDZIERNIK 

•aronia, śliwki, gruszki, winogrona, 
pigwa, żurawina, borówki, marchew, 
cebula, brukselka, dynia , papryka, 
ziemniaki, seler, czosnek, kalafior. 



LISTOPAD 

•gruszki, jabłka, pigwy, jeżyny, 
żurawina, winogrona, ziemniaki, 
dynia, kalafior, jarmuż, marchew, 
por, szpinak, natka pietruszki. 



GRUDZIEŃ 

•gruszki, jabłka, cytrusy, buraki, 
brukselki, dynie, marchewki, kapusta, 
natka pietruszki, ziemniaki, seler 
korzeniowy oraz jarmuż 


