


Matecznik – jest terenem wolnym od ingerencji człowieka, gdzie funkcjonuje 
naturalny ekosystem w stanie nienaruszonym wpływami cywilizacji.

Koncepcja zachowania natury w niemal nienaruszonym stanie stała się ideą
linii przetworów Matecznik – Tradycja z Natury.

Bezpośredni dostęp do najczystszych zasobów okolic Puszczy Białowieskiej,  
dał nam możliwość stworzenia unikalnej linii produktów,  

wolnych od zanieczyszczeń i nieprzetworzonych chemicznie

Pragniemy, aby to co naturalne pozostało naturalne.



Constans, jako niewielka rodzinna firma zlokalizowana w okolicy Puszczy  
Białowieskiej, od 1990r. zajmowała się skupem dziko rosnących owoców, ziół i grzybów 

bezpośrednio od zbieraczy, mieszkańców puszczańskich terenów.

Z biegiem lat rozwinęliśmy zakres działalności firmy, dystrybuując pozyskane surowce 
nie tylko na rynek krajowy, ale również do odbiorców z innych części Europy i świata,  

pozostając przy tym wierni idei naturalności.



Nasze wyroby komponowane są wyłącznie z dziko rosnących owoców, ziół i grzybów, 
a ich przygotowanie opieramy na tradycyjnych przepisach i recepturach pochodzących 

z obszaru białowieskich ziem.



Surowe owoce, zioła i grzyby, skupujemy bezpośrednio od białowieskich zbieraczy  
w zgodzie z cyklem kwitnienia i dojrzewania.

Mieszkańcy okolic pierwotnego lasu, z wielkim szacunkiem podchodzą do darów tego 
wyjątkowego miejsca. Pozwalają zbiorom osiągnąć pełnię rozwoju, a co za tym idzie  

pełnię smaku i dopiero wówczas zbierają te dzikie dary natury.

Szanujemy ten wyjątkowy skarb puszczańskiego lasu, we wszystkich Naszych  
przetworach i suszach nie stosujemy składników modyfikowanych genetycznie, 

barwników i konserwantów. 



Niezachwiany, naturalny porządek zbioru, przygotowania i stałej opieki,   
daje nam możliwość zaoferowania unikatowej serii produktów  
Matecznik – Tradycja z Natury w ramach której wyróżniamy:

Konfitury
Miody
Syropy

Grzyby marynowane
Susze



Dokładamy należytej staranności aby linia wyrobów Matecznik – Tradycja z Natury  
pochodząca z najczystszego regionu Polski, była wyjątkowa, naturalna i najwyższej jakości.

Konfitury i syropy pasteryzowane są zgodnie z XIX w. metodami, dzięki temu udaje się 
zachować barwę, smak i zalety prozdrowotne owoców.

Miody pochodzące z naszych białowieskich pasiek, pozostają w stanie nienaruszonym, 
bezpośrednio z ula trafiają do słoików.

Grzyby marynowane umieszczamy w zalewach ziołowych, aby wydobyć pełnię ich smaku.

Zioła i grzyby suszymy w sposób zapewniający zachowanie walorów smakowych oraz 
właściwości zdrowotnych.



Dzięki systematycznej pracy, pasji oraz ogromnemu zaangażowaniu dzisiaj  
możemy z wielką dumą podzielić się z Państwem linią produktów  

Matecznik – Tradycja z Natury – pochodzącą z najczystszego regionu Polski.



Polska, rodzinna manufaktura.

30 letnie doświadczenie w dziedzinie przetwórstwa.

Surowce pozyskane z najczystszego regionu Polski Puszczy Białowieskiej.

Produkty nie zawierające barwników, środków konserwujących,  
wzmacniaczy smaku i substancji genetycznie modyfikowanych.

Tradycyjne receptury pochodzące z regionu Puszczy Białowieskiej.

Duża elastyczność biznesowa względem Odbiorców.

Produkty dostępne w 28 krajach świata.



Dziękujemy za poświęcony czas i uwagę.

matecznik.eu
facebook.com/MatecznikTradycjazNatury


