
,,Czerpiemy z natury” - to nasze hasło, które w pełni obrazuje naszą pasję. To co najcenniejsze 
zamykamy w butelce i oddajemy do Państwa dyspozycji by każdy mógł delektować się 
najdoskonalszym smakiem i aromatem. 

Octy Przetwórni Beksien produkowane są ze świeżych, dojrzałych, zdrowych owoców bądź kwiatów. 
By zachować jak najdłużej ich walory trafiają do szklanych butelek, które następnie zostają 
zakorkowane. Do Państwa dyspozycji pozostawiamy wybór pojemności opakowania. Nasze produkty 
dostępne są w butelkach 200ml i 500ml.

Najdoskonalsze dary natury, zebrane i przetworzone tradycyjnymi metodami, trafiają do Państwa 
zachowując wszystkie walory produktów. Przetwórnia Beksien pod względem jakości i innowacji jest 
bezkonkurencyjna na rynku zdrowej żywności na terenie Europy środkowo-wschodniej. Nasze octy 
i oleje są niepowtarzalne i doskonałej jakości. Octy poddane są jedynie naturalnemu procesowi 
kontrolowanej fermentacji. Po co najmniej trzech miesiącach leżakowania uzyskujemy maksimum 
smaku, aromatu, bogatą barwę oraz dużą wydajność. Owoce i kwiaty używane w produkcji pochodzą 
z kontrolowanych upraw oraz z terenów czystych, na których stosowane są metody naturalne znane 
na tych obszarach od wieków. 

Przetwórnia Beksien to projekt stworzony przez Martę i Bartosza Gadzinów, którzy współpracują 
z rolnikami, zbieraczami, rzemieślnikami oraz wybitnymi kucharzami. Dzięki dbaniu o każdy detal 
tworzymy produkty spełniające najbardziej wygórowane wymagania i zdobywamy kolejne 
wyrafinowane podniebienia.



Ocet z czarnej porzeczki – czarne porzeczki mogą pomagać w infekcjach górnych dróg 
oddechowych, jak również artretyzmie czy reumatyzmie. Można je także stosować 
pomocniczo przy wypadaniu włosów, a nawet jako okłady na ślady po ukąszeniach 
komarów czy meszek. Współczesna fitoterapia poleca stosowanie czarnych porzeczek 
pomocniczo przy niedokrwistości, przyzębicy, skazie krwotocznej, zaćmie, złej 
krzepliwość krwi. Czarne porzeczki zawierają mnóstwo witaminy C!

Ocet z kwiatów czarnego bzu – kwiaty czarnego bzu mają działanie antywirusowe, 
stabilizują krwiobieg, działają oczyszczająco, obniżają ciśnienie krwi i zapobiegają 
nadmiernemu odkładaniu się tłuszczu w organizmie. Kwiaty czarnego bzu są bogate 
w witaminy i minerały. Znajdziesz w nich: beta karoten, witaminy A, B 1 , B 2 , B 3 , B 6 , C 
oraz potas, wapń, magnez, sód, fosfor. Poza tym zawierają pierwiastki śladowe: żelazo, 
miedź, mangan i cynk.

Ocet malinowy – maliny mogą być polecane na przeziębienie, infekcje bakteryjne 
i wirusowe – jako środek napotny(obniża temperaturę ciała) oraz w przypadku 
niedokrwistości. Maliny zawierają duże ilości witaminy C, A, B, PP, pektyn, soli 
mineralnych, kwasów organicznych oraz antocyjanów.

Kwas octowy - działanie antybakteryjne i antyseptyczne. Wszystkie octy regulują florę 
bakteryjną i neutralizują substancje toksyczne w organizmie oraz mogą pomagać 
w odchudzaniu. Pełni funkcję zasadotwórczą, pomagając odkwasić nasz organizm.

Ocet truskawkowy – truskawki mają działanie moczopędne, krwiotwórcze i mogą 
oczyszczać krew. Gaszą również pragnienie, leczą ból gardła i chrypkę. Zawierają potas, 
witaminę C i PP oraz sole mineralne. Poleca się reumatykom, cierpiącym na schorzenia 
wątroby, a także nerek.
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