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Najlepsze alkohole z owoców jagodowych, które 
przez setki lat były w głównym nurcie tego co się 
w Polsce uprawia i z czego się produkuje alkohol. 
Zaczynają wracać w wielkim stylu. Na zdrowie!

#BerryFest   #BerryFest2023   #PolskieSuperowoce   #PolishSuperFruits

Wina owocowe 
i nalewki. 
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Inicjatywa, która wspiera produkcję na bazie owoców jagodowych.

Spotkanie ludzi zaangażowanych w produkcję, sprzedaż i promocję 

owoców jagodowych. Osób, które uważają, że alkohole na bazie 

jagodowych mogą dać przyjemność, odnieść sukces rynkowy i mogą 

dawać godziwe dochody producentom. Ale przede wszystkim mogą być 

elementem wizerunku polskiej sztuki kulinarnej, produktu regionalnego, 

polskiego produktu spożywczego, rolnictwa i jagodowego sadownictwa. 

Wspaniała okazja by celebrować trend wzrostowy dla win i prawdziwy 

renesans nalewek. Szczegóły na BerryFest.pl 
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Witold Boguta
Prezes Krajowego Związku Grup 
Producentów Owoców i Warzyw



Pierwszy przegląd alkoholi z owoców jagodowych 
przyciągnął 28 owocowych win, nalewek 
i destylatów. Wśród zgłoszonych wina 
z jagody kamczackiej, borówki, porzeczki czarnej, 
czerwonej i białej. 

Nalewki z aronii, malin, borówek, czarnej oraz 
czerwonej porzeczki, agrestu, derenia, minikiwi, 
żurawiny, pigwowca i jagody kamczackiej. 

Konkurs odbył się 3 października 2022 
w Pałacu Mała Wieś. Jury konkursu tworzyli 
Mikołaj Rey, Łukasz Klesyk, Zbigniew Kmieć 
oraz Katarzyna Puk.

Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw 
w ramach realizacji kampanii „Czas na polskie superowoce! IV edycja."

Kampania realizowana pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa.

Partnerzy:

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i WarzywOrganizator: 



Nagrody Berry Fest 2023: 

• Wino z czerwonej porzeczki półwytrawne – złoty medal i Grand Prix   
 Berry Fest 2023 wśród producentów profesjonalnych
• Wino z jagody kamczackiej półsłodkie – brązowy medal 
• Wino z czarnej porzeczki półsłodka – brązowy medal 
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Manufaktura 
Win Owocowych DiWine 

Zarówno impreza, jak i ta wspaniała 
atmosfera integracji jest ważna 
w procesie odbudowy tradycji win 
owocowych. Kochamy wina owocowe 
ponieważ od stuleci w Polsce robimy 
je w domach. Ostanie kilka lat to 
dynamiczny wzrost tego rynku. Takie 
inicjatywy jak Berry Fest tylko 
przyśpieszą jego rozwoju. 100 lat temu 
ponad połowa win spożywanych 
w Polsce to były wina owocowe.

Marcin Bańcerowski  

Kontakt:
Marcin Bańcerowski +48 501 502 992    
Beata Iwańczyk +48 881 577 007
beata@diwine.pl

Obsługa Klienta: 
beata@diwine.pl
Brzozowa 10, 05-462 Wiązowna

diwine.pl
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Nagrody Berry Fest 2023: 

• Geist z jeżyn – złoty medal 
 Wino wytrawne z borówki wysokiej – srebrny medal 
• Wino z czarnej porzeczki słodkie – brązowy medal 

ZDOBYWCA 
TRZECH MEDALI 
BERRY FEST 2023

Krzysztof Kaczor 
i Drake sp. z o.o.

Wino z porzeczki to jest produkt od 
którego zaczynałem. Zostałem mistrzem 
destylacji w swojej destylarni oraz 
wyrobnikiem win. Dzisiejszy dzień i to, że 
zostałem doceniony, jest bardzo 
budujące. Zachęcam do tego, żebyście 
też tworzyli destylaty i wina owocowe. 
Im będzie nas więcej, tym będzie 
nam łatwiej. Dziś wspólnie polecamy 
nasze produkty i dzielimy się wiedzą. 
I to jest to, do czego zachęcam.

Krzysztof Kaczor

Kontakt:
Krzysztof Kaczor +48 697 970 602
Natalia Miler +48 881 926 122
krzysztof.kaczor@drake.com.pl
natalia.miler@drake.com.pl

Adres: Maksymilianowo 40
64-060 Maksymilianowo

drake.com.pl
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Nagrody Berry Fest 2023: 

• Nalewka z agrestu – złoty medal 
• Nalewka z derenia – brązowy medal 

ZDOBYWCA 
DWÓCH MEDALI 
BERRY FEST 2023

Nalewkarnia Longinus

Był moment, kiedy nalewki zniknęły. 
Teraz przeżywają renesans. 
Kiedyś postrzegano jej jako te babcine 
i mocno słodzone. Nalewka dziś już 
kojarzy z ludźmi młodymi. To ludzie 
świadomi odżywiania, zdrowia, w tym 
kierunku idą. Zwracają uwagę na to, żeby 
cukier był naturalny, pochodził z owoców. 
Produkując dajemy coraz mniej cukru, są 
one bardziej wytrawne, a to pozwala 
uzyskać jak najwięcej smaku owoców. 

Jarosław Czarnecki

Kontakt:
Rafał Dziliński +48 602 187 986
Jarosław Czarnecki +48 669 715 713
jaroslaw.czarnecki@nalewkarnialonginus.pl
Adres: Leśna 52, 06-400 Ciechanów

nalewki.net
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To spotkanie było premierowe i unikatowe. Połączyli się producenci 

znakomitej żywności, plantatorzy polskich superowoców, z ludźmi, którzy 

z tych genialnych produktów tworzą alkohole. Mamy tu polską tradycję 

i gościnność, która jest wizytówką Polski. To wszystko jest warte 

promowania. Dlatego tak cenna jest energia i know how, które Berry 

Fest połączył. Mamy potencjał, kierunek i chęć dążenia do lepszego 

jutra. Tak się buduje silną branżę.

Mikołaj Rey

Ekspert kulinarny, zwycięzca specjalnej edycji MasterChef „Najlepsi”, 
Ambasador marek i członek jury na festiwalach kulinarnych i konkursach, 
w tym Guide Michelin i Gault&Millau. Na co dzień w Dzień Dobry TVN.



Przestajemy sprzedawać surowce, zaczynamy sprzedawać produkty. 

Bardzo cieszę się, że ten odwieczny problem wreszcie zaczyna być 

rozwiązywany. To się bardzo dobrze wpisuje w światowe i polskie 

trendy. Po pierwsze, pijemy lżej i wszelkie owocowe niskoprocentowe 

produkty dobrze się sprawdzają. Pijemy sesyjne. Druga rzecz to 

jakość. Większość tych produktów była po prostu bardzo pijalna. 

Anglicy mówią drinkability factory i to jest bardzo ważne 

w biznesie alkoholowym po pandemii.

Łukasz Klesyk

Ekspert smaku i alkoholi mocnych, sekretarz redakcji magazynu Trybuszon, 
były redaktor Gault & Millau Polska, miesięcznika „Kuchnia”, „Magazynu 
Wino” i kwartalnika „Ferment”. Autor książki „Między wódką a zakąską”.



Współczesny rynek alkoholi na świecie poszukuje rzeczy oryginalnych, 

niszowych i z określoną jasną tożsamością regionalną, narodową 

z jasnym osadzeniem w tradycji kulinarnej. Owoce jagodowe, jak 

prawie żaden inny produkt, oddają ducha kuchni polskiej. Dlatego 

uważam, że zawojują świat, z tym emblematem polskiej tradycji 

kulinarnej, polskiej przyrody, unikalności środowisk, unikalności tego, 

co Francuzi nazywają terroir. To jest na świecie bardzo cenione. 

Zbigniew Kmieć

Smakosz, dziennikarz, wieloletni rzecznik Festiwalu Smaku w Grucznie. 
Doradca kulinarny w Manufakturze Wódki Wina i Piwa. Główny ekspert ds. 
rolnictwa i produkcji spożywczej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców RP.



Kluczowe znaczenie ma walor integracyjny. Produkty oparte na 

owocach jagodowych, w ogóle polskie wino owocowe i nalewki, 

traktowane są nieco stereotypowo. To jest segment rynku, który 

należałoby odczarować. Osobami, które mogą to zrobić jesteśmy 

my, branża HoReCa, branżę sommelierska. Jesteście na początku 

drogi, która polega na odnalezieniu własnej tożsamości, dążeniu

do ciągłej poprawy jakości produktu i wspólnej promocji.

Katarzyna Puk

Sommelier, sędzia w konkursach winiarskich: Polskie Korki. Konkurs Win 
Polskich w Zielonej Górze; International Rose Championship, Czas Wina Cool 
Climate Wine Avards. Ekspert Fement, Winisfera, VINIFY.PL i Winicjatywa.



BERRY FEST 
2023 
Inicjatywa, która wspiera produkcję 
na bazie owoców jagodowych, 
często określanych jako polskie superowoce

II edycja konkursu odbędzie 
się 2 października 2023. 
Konkurs realizowany jest przez 
INSPIRE smarter branding.

Kontakt:
BerryFest@inspiresb.com

Maciej Dolata
Partner Zarządzający
+48 501 865 755

BerryFest.pl
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