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Czy wiesz, że żyjesz w wyjątkowym regionie?
Czy odkryłeś już skarby drzemiące w jego naturze?

Poznaj produkty wytwarzane przez lokalnych producentów i zasmakuj
w ich unikatowości.
EkoSmaki Podlasia to targi produktów regionalnych i tradycyjnych
charakteryzujących się wysoką jakością. Potwierdzeniem tej jakości są
certyfikaty, nagrody oraz tytuły zdobyte w konkursach. Główną ideą
targów jest promocja małych, lokalnych producentów, którzy opierają
produkcję na surowcach dostępnych w regionie, a swoją działalność
prowadzą z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Targi EkoSmaki Podlasia to pierwsze tego typu wydarzenie
organizowane w ramach cyklicznego festynu Smaki Podlasia.
W programie zaplanowane są pokazy kulinarne, pokazy wytwarzania
kosmetyków naturalnych, bezpłatne degustacje oraz wiele
innych atrakcji.
Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Link do strony - http://podlaskie.ksow.pl/
Partnerzy projektu:

nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

Produkt rolnictwa ekologicznego
Znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa
ekologicznego.
Znak potwierdzający, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania
ochrony środowiska.
Certyfikowany kosmetyk naturalny
EU Ecolabel
Integrowana Produkcja
Produkty zarejestrowane jako Chronione Nazwy Pochodzenia
Chronione Oznaczenia Geograficzne
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność
Jakość Tradycja
System Gwarantowanej Jakości Żywności
Polska Smakuje
Produkt Polski
Teraz Polska
Doceń polskie
Poznaj Dobrą Żywność
Znak jakości Q
GWARANTOWANA JAKOŚĆ
Podlaska Marka Roku
Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów - Perły

znaki jakości
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Produkty mleczarskie S.C. Agnieszka i Marcin Bielec
Nasza firma od pokoleń zajmuje
się produkcją lokalnego przysmaku
jakim jest Ser Koryciński Swojski.
Jesteśmy znani w całym kraju jak
również poza jego granicami. Nasze
produkty zajmują wysokie, często
pierwsze miejsca na prestiżowych
wystawach i targach, posiadamy wiele wyróżnień i certyfikatów z czego
najbardziej prestiżowym jest Unijny
certyfikat Chronionego Oznaczenia
Geograficznego, jednak największą
i najbardziej miarodajną dla nas nagrodą jest uznanie w oczach zadowolonych klientów. Organizujemy również szkolenia i warsztaty jak
również przyjmujemy w naszym gospodarstwie zorganizowane grupy
turystów.
nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- Certyfikat Chronionego Oznaczenia Geograficznego,
-- Medal Targów Poznańskich,
-- I Miejsce w Konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo,
Dane kontaktowe:

Aulakowszczyzna 12,
16-140 Korycin,

tel.: 694-436-229
Punkty sprzedaży:
Produkty dostępne są u producenta, w sieciach sklepów PSS Społem.
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Firma Cukiernicza Andraka
Cukiernia zajmuje się wypiekiem
tradycyjnych ciast miedzy innymi:
sękacza (ciasto stożkowate z dziurą
w środku. W przekroju liczne słoje.
Struktura gąbczasta o smaku waniliowo-maślanym), mrowiska: (płatki
ciasta wałkowane bardzo cienko
i wysmażane na oleju. Następnie
układane w kopczyk warstwami i polewane polewą na bazie miodu. Do
tego przyprószone makiem, rodzynkami i kawiorkami kokosowymi).
nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- Sękacz z Suchowoli wpisany na listę produktów tradycyjnych przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (07.08.2014 r.);
-- Mrowisko – zajęcie pierwszego miejsca w kategorii potrawa
regionalna w Mońkach (impreza „Złota Bulwa”, 2015 r.)
Dane kontaktowe:

ul. Młodych 14/1,
16-150 Suchowola

tel.: 85 712 43 22
Punkty sprzedaży:
1. Stoisko na Giełdzie Rolno-Towarowej na ul. Gen. Andersa
w Białymstoku,
2. Kawiarnia – cukiernia na ul. Rocha (Dawne Centrum Park) w okolicach dworca PKS,
3. Cukiernia w Dąbrowie Białostockiej,
4. Cukiernia w Mońkach,
5. Cukiernia przy zakładzie w Suchowoli.
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„Kiszenie z tradycją” - Gospodarstwo Rolne Marek Sienkiewicz
Gospodarstwo

wytwarza

trady-

cyjne kiszonki z własnych surowców: ogórki, sok z kapusty kiszonej
i buraka oraz kapustę kiszoną. Sok
z buraka kiszonego i kapusta kiszona w główce zostały wpisane na listę
produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- I Nagroda Nasze Kulinarne Dziedzictwo 2017,
-- Nominacja do Perły 2018,
-- 2016 – kapusta kiszona w główce wpisana na listę produktów
tradycyjnych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
-- 2018 – sok z buraka wpisany na listę produktów tradycyjnych przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dane kontaktowe:

ul. E. Szapela 18a,
16-020 Czarna Wieś Kościelna

tel.: 513-021-609
Punkty sprzedaży:
Produkty są dostępne w sklepach ze zdrową żywnością w Białymstoku
oraz bezpośrednio u producenta.
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Pasieka Toma, Piotr Olesiuk
Ekologiczna pasieka zajmująca się
pozyskiwaniem miodu, pyłku kwiatowego, propolisu i pierzgi pszczelej.

nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- Nagroda na najsmaczniejszy miód w Biesiadzie Miodowej - 2017 r.,
-- Złoty Medal – międzynarodowe Targi Win – 2017 r.,
-- Złota Perła – Najlepszy Produkt Regionalny w Polsce - 2018 r.
Dane kontaktowe:

ul. Bohaterów Warszawy 23,
17-200 Hajnówka

tel.: 608-291-470
Punkty sprzedaży:
Produkty można zakupić bezpośrednio u producenta, w pasiece
w Hajnówce.
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KRYSTYNA CZARNECKA
Pani Krystyna Czarnecka zajmuje się
wytwarzaniem przecieru z żurawiny
surowej. Owoce żurawiny mają dużą
wartość odżywczą, smakową i leczniczą. Czerwone owoce o charakterystycznym kwaśnym smaku od
niepamiętnych czasów używane są
w medycynie ludowej. Flawonoidy
występujące w żurawinie, są bardzo
podobne do tych występujących
w czerwonym winie. Spożywanie
ich zapobiega chorobom serca, działa przeciwbakteryjnie, stosowane są przy zapaleniu dróg moczowych.
Owoce zbieramy na Bagnach Biebrzańskich w okolicach Lipska.
Jakość produktu to wynik czynników naturalnych, klimatu, wyjątkowości gleby, ukształtowania terenu , a także metod i tradycji wytwarzania.
nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- I nagroda w VIII edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”,
-- w 2010 roku Na Międzynarodowych Targach Poznaniu POLAGRA
FOOD przecier z żurawiny otrzymał Nagrodę „PERŁA 2010”
Dane kontaktowe:

ul. Szkolna 5/4,
16-315 Lipsk,

tel.: 691-280-212
Punkty sprzedaży:
Bezpośrednio u producenta oraz podczas imprez plenerowych na terenie województwa.
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Podlaska Tradycja Alicja Gąsowska
Firma Podlaska Tradycja Alicja Gąsowska od lat zajmuje się wypiekiem
sękaczy opartym na ekologicznych
surowcach. Do produkcji sękaczy
używamy tradycyjnych surowców:
masła 82% tłuszczu ekstra, jaja
kurze, mąka tortowa typu 450, śmietana 24 %, śladowe ilości proszku do
pieczenia i aromatu.

nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- Sękacz pani Alicji otrzymał nagrodę „Doceń Polskie” w 2014 roku
Dane kontaktowe:

ul. Malczewskiego 6,
18-100 Łapy,

tel. 698-868-223
Punkty sprzedaży:
Bezpośrednio u producenta, sklep „Rarytasy z Podlasia” przy ul. Sienkiewicza 5/3 w Białymstoku oraz podczas imprez plenerowych organizowanych na terenie województwa.
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SOCHONIE TOMASZ MARCZUK
Wędzonki na ciepło i na zimno, peklowane na sucho oraz w solance.
Ideą, która przyświeca działalności
firmy, jest przygotowywanie produktów wyłącznie według tradycyjnych
receptur, przy użyciu naturalnych
przypraw. Wyroby z Sochoni przechodzą długi proces zanim trafią do
klienta. Mięso długo leżakuje, ciasno
poukładane, natarte solą, czosnkiem
i ziołami, a dopiero później poddawane jest wędzeniu w ciepłym lub
zimnym dymie.
nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- Wyroby wpisane na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
-- udział w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo Podlasia” oraz
nominacja do „Perły 2008” za polędwicę sochoniowską wędzoną
jabłonką.
Dane kontaktowe:

Sochonie 96/15,
16-010 Wasilków,

tel.: 694-286-002
Punkty sprzedaży:
Sochonie, ul. Transportowa 2 , Giełda Rolno-Towarowa przy ul. Gen. Andersa w Białymstoku
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Olejowy Raj Kamila Zubrycka – Sobolewska
Oleje tłoczone na zimno, żywność
bezglutenowa, żywność ekologiczna
Podlaska tłocznia olei tłoczonych
na zimno i producent ekologicznej,
bezglutenowej żywności. Flagowym
produktem firmy jest olej lniany, który wyróżnia łagodny smak i wysoka
zawartość kwasów Omega 3.

nagrody
-------

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

Złoty medal Targów Word Food Warsaw 2016,
Certyfikat ekologiczny,
Certyfikat przekreślonego kłosa,
Certyfikat Doceń Polskie,
Certyfikat Agro Polska,
Certyfikat Cookbook Poleca.

Dane kontaktowe:

ul. Przemysłowa 1,
16-010 Wasilków,

tel.: 602-690-011
Punkty sprzedaży:
Produkty dostępne są w aptekach i sklepach ze zdrową żywnością na
terenie województwa podlaskiego.
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Marta Kryjan – „Ptasie Radio”
Firma zajmuje się wyrobem soków,
syropów, octów i kosmetyków naturalnych. Półprodukty przeznaczone
do ich wyrobów pochodzą z własnego gospodarstwa. Łącząc pasję z naturą powstają tradycyjne wytwory
pamiętające czasy naszych babć.

nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- Konkurs Kulinarne Dziedzictwo: II miejsce za konfiturę różaną, III
miejsce za zupę z pokrzywy,
-- Konkurs organizowany przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku:
I miejsce za zupę gruszka i pietruszka, II miejsce za ciasto
czekoladowe, III miejsce z pasztet podwójnie mielony.
Dane kontaktowe:

ul. Wierzbowa 7d,
16-020 Czarna Wieś Kościelna,

tel.: 506-644-153
Punkty sprzedaży:
Produkty dostępne są w kwaterze „Ptasie Radio” i na lokalnym targu online www.lokalninaturalni.pl. Są sprzedawane podczas imprez plenerowych odbywających się na terenie województwa podlaskiego.
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Zdrowa Micha certyfikowana piekarnia bezglutenowa
Jesteśmy jedyną certyfikowaną piekarnią bezglutenową w północno
– wschodniej Polsce. W naszej piekarni korzystamy z dobrodziejstw
Podlasia i składy naszych wypieków
opieramy wyłącznie o polskie ziarna.
Wypieki są w 100 % naturalne, odpowiednie dla osób na diecie bezglutenowej, bez laktozowej i wegańskiej.
Stanowią doskonały posiłek dla osób aktywnych, zwracających uwagę
na skład i jakość. Wszystkie wypieki robione są ręcznie, tradycyjnie, bez
żadnych kompromisów w kwestii jakości i smaku.
Zdrowa micha – to prosty, zdrowy skład bez żadnej chemii.
nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- znak Przekreślony Kłos,
-- Certyfikat Viva Dla Wegan I Wegetarian,
-- Produkty zdobyły Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
XVIII Święcie Chleba w Ciechanowcu.
Dane kontaktowe:

ul. Raginisa 51/1,
15-161 Białystok,

tel.: 576-951-460, www.zdrowamicha.pl
Punkty sprzedaży:
produkty dostępne są w: sklepie „Jaroszówka” przy ul. Raginisa w Białymstoku, sklepie „Smaki Natury” przy ul. Wierzbowej 3c/1 w Białymstoku, sklepie „Chorten” przy ul. Wiklinowej 10 w Białymstoku, w „Bistro
Zdrowa Micha” przy ul. Krętej 10a w Białymstoku, sklep internetowy
Lokalni Naturalni - www. lokalninaturalni.pl.
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PPHU Mirmięs Mirosław Kozłowski
Firma zajmuje się produkcją wędlin
opartą na recepturach z wykorzystaniem ziół i naturalnych przypraw, bez
wypełniaczy i konserwantów. Produkty są jedynie peklowane. Skład:
100 % mięso wieprzowe, przyprawy
naturalne. Wyroby wędzone są w wędzarni tradycyjnej, opalanej drewnem
olchowym. Wędliny charakteryzują się
intensywnym smakiem i aromatem.

nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- certyfikat Rzetelna Firma,
-- II miejsce w konkursie Smaki Podlasia organizowanym przez
Białostockie Muzeum Wsi – Oddział Muzeum Podlaskiego
w Białymstoku,
-- I miejsce w kategorii „Potrawa z grzybów, jagód i innych plonów lasu”
– nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego.
Dane kontaktowe:

Łyski 63a,
16-070 Choroszcz

tel.: 606-252-637
Punkty sprzedaży:
Produkty dostępne są w sklepach firmowych (Łyski, Tesco ul. Gajowa),
sklepach na terenie Białegostoku, Wasilkowa, Korycina, Michałowa,
Choroszczy, Wysokiego Mazowieckiego, Supraśla, Sokółki, Krynek
i Czarnej Białostockiej jak również na jarmarkach regionalnych.

16

Tatarska Jurta
Poprzez kuchnię tatarską przybliża
kulturę i tradycje Podlasia oraz promuje Województwo Podlaskie. Nie tylko
zajmują się przygotowywaniem posiłków, ale też przekazują historię tatarów
polskich.
Pierekaczewnik – tatarska potrawa w
formie zapiekanego ciasta z nadzieniem.
Sporządza się go z ciasta makaronowego,
które smaruje się z obu stron masłem lub gęsim tłuszczem i przekłada nadzieniem. Nadzienie może być mięsno-warzywne np. z baraniny, wołowiny,
gęsiny lub słodkie np. z twarogu i rodzynek.
Poprzez kuchnię tatarską właściciele Tatarskiej Jurty nie tylko przybliżają
kulturę i tradycje Podlasia, ale także przekazują historię tatarów polskich.
nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- Produkt jako pierwszy został wpisany na Listę produktów
tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2005 roku
w województwie podlaskim, - Posiada od 20 lipca 2009 r. znak
ekologiczny Gwarantowana Tradycyjna Specjalność – produktu
prawnie chronionego w Unii Europejskiej,
-- Podlaska Marka Roku – nasze Kulturalne Dziedzictwo,
-- Perła przyznana podczas Targów Polagra Farma w Poznaniu.
Dane kontaktowe:

Kruszyniany 58,
16-120 Krynki,

tel.: 606-603-760
Punkty sprzedaży:
bezpośrednio u producenta
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Muzeum Chleba Władysław Gryka
Agroturystyka

Muzeum

Chleba

Suszczy Borek to gospodarstwo
ekologiczne z hodowlą owiec, kóz,
własną pasieką i specjałami kuchni podlaskiej. Organizowane są tu
warsztaty wypieku chleba, tradycyjne sianokosy i żniwa.
Kumpiak – szynka barania z owcy
rasy Pon. Po miesięcznym soleniu
jest wędzona w zimnym dymie.
Chleb razowy pełnoziarnisty, wypiekany w tradycyjnym piecu. Nadaje
się do spożycia przez 6 tygodni.
Kompot z rajskich jabłuszek – owoce zbierane są we wrześniu, pasteryzowane w lekko słodzonej wodzie.
nagrody
-----

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

Podlaska Marka Roku 2010,
„Perła 2017” za chleb razowy,
I Nagroda w Konkursie „Smaki Regionów”, 2018 r.,
III nagroda za pieczeń baranią w konkursie „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo”, 2008 r.

Dane kontaktowe:

Suszczy Borek 7,
17-220 Narewka,

tel.: 605-830-955
Punkty sprzedaży:
Produkty dostępne są w Muzeum Chleba w Suszczym Borku 7.
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Gospodarstwo Rolne Piotra i Ireny Och Augustowskie
Smaki Natury
Rodzinne gospodarstwo rolne zajmujące się wytwarzaniem nabiału z koziego
i krowiego mleka, wypiekami domowymi
i chlebów na zakwasie. Mleko i sery pochodzą od krów rasy Czerwona Polska
i Jersey oraz kózek hodowanych metodą
tradycyjną. Wszystkie ciasta są pieczone
z naturalnych składników na maśle i z jajkami od szczęśliwych kur. Chleby są wyrabiane ręcznie na naturalnym zakwasie.
nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- Nagrody w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo:
-- wyróżnienie za klinek „OCH”,
-- I miejsce za masło śmietankowe,
-- I miejsce za twarożek kozi,
-- wyróżnienie za pasztet z królika,
-- I miejsce w konkursie Smaki Podlasia za chleby na zakwasie,
-- Perła 2018 – Produkt Regionalny za twarożek kozi,
-- I nagroda za Sernik babci Heni na Targach Agro Eko w Augustowie.
Dane kontaktowe:

Netta Pierwsza 4,
16-320 Bargłów Kościelny,

tel.: 692-421-879
Punkty sprzedaży:
Produkty dostępne są na jarmarkach i festynach na terenie województwa podlaskiego, na rynku w Augustowie oraz bezpośrednio
z gospodarstwa.
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Runo Adriana Dąbrowska
Firma zajmuje się produkcją naturalnych kosmetyków i świec.
Hydrolaty ziołowe i kwitowe – naturalne toniki i wody kwiatowe powstałe podczas destylacji świeżych
płatków liści.
Mgiełki zapachowe – naturalny produkt zawierający roślinny ekstrakt
i naturalne olejki zapachowe.
Mydło naturalne – wytwarzane ręcznie z olejów i tłuszczy pochodzenia
roślinnego z naturalnym suszem zapachowym
Świece sojowe – wytwarzane ręcznie z roślinnego wosku sojowego
z drewnianym knotem. Zawierają naturalne olejki zapachowe pochodzenia roślinnego.
Sole kąpielowe – wytwarzane ręcznie mieszanki naturalnych soli, suszu
kwiatowego oraz olejków.
nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- Udział w konkursie na doskonałość kosmetyczną portalu
trustedcosmetics.pl,
-- Kosmetyki naturalne Runo posiadają atesty i wykonywane są
z wysokiej jakości produktów certyfikowanych znakiem ECOCERT.
Dane kontaktowe:

ul. Kościuszki 17,
16-020 Czarna Białostocka,
tel.: 721-740-555

Punkty sprzedaży:
Produkty dostępne są w sklepach: Sklep ziołowo –medyczny „Macierzanka”, Sklep runoshop.pl, Stoisko z produktami z Podlasia – „Cząstka
Podlasia”.
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Wiejska Chata – Piotr Łapiński
Obszarem działań firmy „Wiejska Chata Piotr Łapiński” jest wyrób ekologicznych wędlin oraz
sprzedaż tradycyjnej żywności między innymi: wędlin, chleba wiejskiego, smalcu domowego, czy kwasu
chlebowego. Znakiem rozpoznawczym firmy jest kiełbasa zwana
palcówką.

nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- II miejsce w konkursie na „Najciekawszy asortyment” podczas XII
Nidzickich Targów Rzemiosła,
-- I miejsce w kategorii „Polędwiczka Wędzona” w konkursie na
Najlepszy Produkt Spożywczy podczas IX Europejskich Targów
Produktów Regionalnych w Zakopanem,
Dane kontaktowe:

ul. Przejezdna 2/26,
16-001 Ignatki – Osiedle,
tel.: 790-444-284

Punkty sprzedaży:
Produkty dostępne są w sklepie przy ul. Sienkiewicza 5a w Białymstoku.
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„Runo” Sp. z o.o.
Firma zajmuje się pozyskiwaniem
i przetwórstwem surowców zielarskich głównie ekologicznych ze stanu naturalnego jak również z plantacji. Surowce zielarskie są w postaci
suszonej.
Zioła poddawane są procesowi suszenia, rozdrabniania (na różne frakcje w zależności od wymagań klienta), pakowane w papierowe worki
i dostarczane do odbiorcy.
nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- Certyfikat EKO na pozyskanie surowców ze stanu naturalnego oraz
na przetwórstwo,
-- Certyfikat FairWild,
-- Znak jakości Polska Smakuje.
Dane kontaktowe:

ul. Białowieska 40,
17-200 Hajnówka,
tel.: 85 682 30 22, www.runobio.pl

Punkty sprzedaży:
Produkty dostępne są w siedzibie firmy, jak również w lokalnych sklepach
na terenie całego województwa podlaskiego.
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Firma „Jackiewicz J.” Jarosław Mirosław Jackiewicz
Prowadzi skup i przetwórstwo runa
leśnego, owoców i warzyw. Produkty robione są naturalnie wedle przepisów regionalnych, nie zawierają
konserwantów. Asortyment firmy to
ogórki kiszone, ogórki konserwowe,
papryka konserwowa, czosnek kiszony (w główkach), kapusta kiszona,
grzyby suszone, marynowane i w solance (borowiki, rydze, podgrzybki,
kurki, maślaki, zielonki i opieńki).
Firma jest przetwórnią rodzinną
i wszystko co robią, robią z pasją i co warte uwagi produkcja odbywa się
jak w domu bez używania specjalistycznych maszyn.
nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- Ogórki kiszone i papryka marynowaną są laureatami konkursu
„Doceń Polskie”.
Dane kontaktowe:

ul. Białowieska 15,
17-200 Hajnówka,
tel.: 503-155-726

Punkty sprzedaży:
Produkty dostępne są w siedzibie firmy w Hajnówce oraz w sieci „Lech
Garmażeria Staropolska” w Białymstoku.
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PPH Solana – Ewa Boguszewska
Firma zajmuje się wyrobem i sprzedażą babki, kiszki ziemniaczanej
oraz pierogów domowych z różnymi
farszami.
Kiszka nadziewana ręcznie ziemniakami z własnego gospodarstwa,
ze skwarkami i cebulą.
Pierogi domowe, ręcznie robione
z kapustą i pieczarkami, twarogiem,
mięsem, pierogi ruskie, szlacheckie
i ze szpinakiem.
nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- Kiszka ziemniaczana została wpisana na listę produktów
regionalnych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2015 r.,
-- Nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego – III Miejsce
w kategorii „Od pola do stołu”.
Dane kontaktowe:

Wiercień Mały 5,
17-300 Siemiatycze,
tel.: 602-275-967

Punkty sprzedaży:
Produkty dostępne są w sklepach: „Podlaska chata”, „Masarnia tradycyjna Agnieszka Pietraszuk” i „Dażynka” Cezary Putkowski.
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SVOJE Aleksandra Krasnodębska-Gwardzik
Kosmetyki naturalne wytwarzane
tradycyjnymi metodami, rzemieślniczo. Do produkcji używamy lokalnie wytwarzanych surowców, są to
nierafinowane, zimnotłoczone oleje,
surowe masła, glinki, zioła, miód i
wosk pszczeli. Produkty posiadają badania i dokumenty wymagane
przy produkcji i sprzedaży kosmetyków w Unii Europejskiej (znajdują
się w bazie CPNP). Przywiązujemy
dużą wagę do jakości wybieranych
surowców, wysoką jakość produkcji zapewniamy sami, ponieważ firma
jest rodzinna i robimy kosmetyki tak, jakbyśmy robili je dla najbliższych.
nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- finalista konkursu Podlaska Marka Rok,
-- nominacja magazynu Glamour w plebiscycie Glammies,
-- Art of Packaging – nagroda w kategorii Opakowanie Urody oraz
wyróżnienie przewodniczącej jury.
Dane kontaktowe:

ul. Narewska 5 lok U9,
15-840 Białystok,
tel.: 605-906-105

Punkty sprzedaży:
Produkty dostępne są w: www.svoje.pl (opcja odbiór osobisty w Białymstoku), sklepie „Śljedzik” przy ul. Kilińskiego
w Białymstoku, „Hotelu Żubrówka” w Białowieży, sklepie „Jaglanka” w Białymstoku, „Eko-farmacji” w Ełku, „Sirvis domu”
nad jeziorem Mołowiste, „Natufakturze” (odbiór osobisty
w Supraślu).

25

Teresa Chmielewska
Firma zajmująca się wytwarzaniem
olei tłoczonych na zimno, musztard
i octów na miodzie oraz dżemów
bez cukru z wykorzystaniem miodu. Wszystkie specjały produkowane są naturalną metodą ze składników pochodzących z własnego
gospodarstwa.

nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- I Nagroda w Konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo za olej
konopny.
Dane kontaktowe:

Brukowo 8,
16-150 Suchowola,
tel.: 792-929-219

Punkty sprzedaży:
Produkty dostępne są na Giełdzie Rolno-Spożywczej w Białymstoku.
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Produkty Regionalne Stanisław Moniuszko
Państwo Moniuszko wyrabiają produkty regionalne tj. swojskie wędliny,
pączki, podpiwek czy kwas chlebowy. Wszystkie wyroby tworzone są
samodzielnie, od wielu lat według tej samej receptury. Wędliny wędzone są ciepłym dymem.

nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- Perła – ogólnopolska nagroda za „Wędzonkę staropolską”,
przyznaną przez Krajową Kapitułę Konkursu „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo – Smaki Regionów.
Dane kontaktowe:

Studzieńczyna 7,
16-130 Janów,
tel.: 506-290-832

Punkty sprzedaży:
Bezpośrednio u producenta, imprezy plenerowe na terenie województwa podlaskiego.
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Agroturystyka Stefan Muchla
Tradycyjne potrawy tatarskie
Czebureki, duże pierożki nadziewane mięsem wołowym lub na słodko.
Ciasto robione ręcznie z ekologicznych produktów. Do wypieku wykorzystywane są ekologiczne jaja,
śmietana, mleko i mąka.

nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- certyfikat „Bezpośrednio od polskiego rolnika”,
-- znak ekologiczny Gwarantowana Tradycyjna Specjalność – produktu
prawnie chronionego w Unii Europejskiej,
-- Nagroda w konkursie „Smaki Podlasia” 2018.
Dane kontaktowe:

ul. Fabryczna 6,
16-150 Suchowola,
tel.: 667-426-770

Punkty sprzedaży:
Produkty dostępne są w sklepie producenta.
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Gospodarstwo Rolne Ostrowie - Halina i Marek Raducha
Niewielkie gospodarstwo rolne
zajmujące się wytwarzaniem
produktów tradycyjnych: klinków dąbrowskich, masła swojskiego i serów gałańskich. Są
one przygotowywane w tradycyjny sposób z surowców pochodzących z własnego gospodarstwa. Do ich wytwarzania
nie dodaje się żadnych środków polepszających smak czy konserwantów, są w 100% naturalne. Dlatego smak serów i masła jest tak wyjątkowy i niepowtarzalny.
nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- klinek dąbrowski zdobył Perłę 2013, jest wpisany na Listę
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
-- masło swojskie zostało nagrodzone w konkursie „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo” w 2018 roku i jest wpisane na Listę Produktów
Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dane kontaktowe:

Ostrowie 76;
16-200 Dąbrowa Białostocka
tel. 511-505-331

Punkty sprzedaży:
Produkty dostępne są bezpośrednio u producenta.
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Gospodarstwo Rolne Rodziny Pośledników
Firma prowadzi biouprawę pigwowca
japońskiego, z którego wytwarza przetwory: soki, syropy, dżemy oraz produkuje owoce kandyzowane. Najnowszym
produktem firmy jest Pigwoniada, napój typu lemoniadowego. Zamiast soku
z cytryny wyłącznie używany jest sok
z pigwowca.

nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- uprawy pigwowca japońskiego i derenia jadalnego posiadają
certyfikat rolnictwa ekologicznego.
Dane kontaktowe:

ul. Partyzantów 1,
19-200 Grajewo,
tel.: 600-035-308

Punkty sprzedaży:
Pigwoniadę można kupić w podlaskich restauracjach.
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Olszański Smak – Rolniczy Handel Detaliczny
Oksana Tomaszewska
Olszańskie Smaki to gospodarstwo
zajmujące się produkcją serów podpuszczkowych dojrzewających - wędzonych. Wytwarzane są one tradycyjną metodą z niepasteryzowanego
mleka.

nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- wyróżnienie w Konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo w latach
2017 i 2018,
-- III miejsce w Konkursie na najlepszy smak wschodnich ziem Polski
2019.
Dane kontaktowe:

Olszanka 11,
16-150 Suchowola,
tel. 504-557-946

Punkty sprzedaży:
Produkty są dostępne u producenta.
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Pasieka Łakocie Natury Elżbieta Semeniuk
Gospodarstwo pasieczne – produkty pszczele:
miody, pyłek, pierzga, mleczko pszczele, świece
z wosku pszczelego. Marka „Łakocie natury” to
produkty pozyskiwane od rodzin pszczelich;
przede wszystkim różne odmiany miodów,
świece z wosku pszczelego, pyłek, pierzga
i propolis. Specyficzny mikroklimat terenów
Podlasia uwarunkowany m.in. występowaniem
puszcz pozwala na pozyskiwanie produktów
pszczelich o szczególnych walorach na tle całej Polski. Przykładem może
tu być miód gryczany, który odznacza się charakterystycznym poszukiwanym przez klientów smakiem. Ponad 60–letnia tradycja bartnictwa oraz
wiedza pozwala na prowadzenie gospodarki pasiecznej oraz konfekcjonowanie w taki sposób aby klient otrzymał produkt najwyższej jakości.
W swojej działalności firma kieruje się również dbałością o przyrodę,
a w tym głównie o komfort rodzin pszczelich. Stosując tradycyjną gospodarkę pasieczną nadmiernie nie eksploatuje pszczół oraz nie używa
chemii w pasiekach.
nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- XIX Biesiada Miodowa w Kurowie- I Miejsce za najsmaczniejszy
miód – miód gryczany – 2018 r.,
-- Natura i my – II miejsce w Konkursie kulinarnym na miód spadziowy
ze spadzi liściastej – 2019 r.
Dane kontaktowe:

ul. Jurowiecka 86,
16-010 Wasilków,
tel.: 664-485-884

Punkty sprzedaży:
Produkty dostępne są u producenta.
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Sery Basi Sp. z o.o.
Firma zajmuje się produkcją serów
podpuszczkowych dojrzewających.
Jest to ser dojrzewający wytwarzany z surowego pełnego mleka
krowiego z dodatkiem enzymu podpuszczki naturalnej oraz soli kuchennej. Oprócz sera o naturalnym smaku, produkowane są również sery z
dodatkiem przypraw i ziół.
Ser podpuszczkowy dojrzewający Wiżajny – dojrzały produkowany
jest w małych gospodarstwach rolnych w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego lub produkcji Marginalnej, Ograniczonej i Lokalnej
nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- Produkt wpisany jest na Listę Produktów Tradycyjnych
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
-- Nagroda Doceń Polskie,
-- Nagroda Perła 2005,
-- Nagroda Nasze Kulinarne Dziedzictwo.
Dane kontaktowe:

ul. Suwalska 17a,
16-407 Wiżajny,
tel. 516-107-004

Punkty sprzedaży:
Bezpośrednio u producenta oraz na imprezach plenerowych na terenie
województwa podlaskiego.

33

Jolanta Makar – przetwory
Pani Jolanta Makar od 8 lat zajmuje się
ziołolecznictwem. Z dala od przemysłu
i dróg uprawia i zbiera dzikorosnące zioła (pokrzywa, rokitnik, mniszek lekarski,
ale też jagody goji czy kamczatka), z których wytwarza różne przetwory: soki,
dżemy czy nalewki alkoholowe.

nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- nalewka „Żenicha” w 2016 r. została wpisana na listę produktów
tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
-- nominacje do Perły w 2016 i 2017 r.
Dane kontaktowe:

ul. 11 listopada 53,
16-120 Krynki,
ul. Skorupska 30/11,
15-048 Białystok,

tel.: 608-370-559
Punkty sprzedaży:
Produkty dostępne są bezpośrednio u producenta oraz podczas imprez
plenerowych na terenie województwa podlaskiego.
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Bartnik Biebrzański – Krzysztof Surel
Rodzinne

gospodarstwo

pszcze-

larskie zajmujące się ekologiczną
produkcją miodu na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego,
jak również uprawą roślin miododajnych (gryka, fecelia). Rodzina Surelów pszczelarstwem zajmuje się od 6
lat. Doświadczenie zdobywali czytając szeroki zakres literatury pszczelarskiej, uczestnicząc w szkoleniach
i konferencjach. Doświadczenie
praktyczne zdobywali podczas pracy
przy pszczołach.
nagrody

•

certyfikaty

•

tytuły

•

znaki jakości

-- I nagroda na Biesiadzie Miodowej w Tykocinie w latach 2016, 2017
i 2018,
-- I nagroda na Biesiadzie Miodowej w Kurowie w latach 2017 i 2018,
-- Puchar za najlepszy produkt na Targach AgroEko Augustów 2016.
Dane kontaktowe:

ul. Swobodna 34/66,
15-756 Białystok,

tel. 661-964-953
Punkty sprzedaży:
Produkty dostępne są w Pasiece w miejscowości Małowista 36 i Pokośno 67 oraz w sklepie internetowym www.bartnikbiebrzanski.pl.
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Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej to wojewódzka instytucja kultury,
której celem jest m.in. gromadzenie i trwała ochrona dóbr kultury należących do regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie wartości z nim związanych. Od wielu lat organizujemy liczne imprezy plenerowe, na które zapraszamy lokalnych producentów i twórców
ludowych. Poprzez takie działania chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona mieszkańców naszego regionu i skutecznie promować to, co
mamy najlepsze - nasze tradycyjne, regionalne produkty. Cieszy nas
niezmiernie fakt, że z każdym rokiem rośnie liczba zarówno lokalnych
wystawców, jak również uczestników naszych festynów. Dołożymy
wszelkich starań, aby ta tendencja się utrzymała.

Serdecznie zapraszamy Państwa do
Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

Artur Gaweł
Dyrektor PMKL

PMKL nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszej broszury.
Teksty oraz zdjęcia zostały opracowane przez producentów.

