
le
śn

e 
w

yd
aw

ni
ct

w
o 

 2
01

8 
©

 b
or

iu
m

.p
l

Sprzedajemy tylko bezpieczne mięso.
Sprzedaż bezpośrednia tusz zwierzyny
jest nadzorowana przez powiatowych 
lekarzy weterynarii.

     Przechowywanie
Jeśli mięso zapakujesz próżniowo, 
to możesz przechowywać je:
• w lodówce – w komorze „zero”, 

w zależności od gatunku – do 3 tygodni,
• w zamrażarce – w temperaturze -18°C:

jeleń, sarna i daniel – do 12 miesięcy,
dzik – do 6 miesięcy.

2 Odbierz
O terminie odbioru zamówionej tuszy 
poinformuje Cię osoba zajmująca się 
sprzedażą bezpośrednią. Pamiętaj, że 
dziczyzna nie zawsze jest dostępna od ręki. 
Czasami musisz na nią poczekać, ale dzięki 
temu mięso będzie świeże – prosto z lasu.

1

JELEŃ 
35 – 120 kg
ok. 12 zł/kg*

DZIK 
20 – 100 kg
ok. 8 zł/kg*

SARNA
10 – 20 kg
ok. 18 zł/kg*

DANIEL
25 – 50 kg
ok. 12 zł/kg*

* Ceny orientacyjne ze stycznia 2018 r. 
Mogą wahać się ze względu na dostępność dziczyzny i porę roku. 
Szczegółowe informacje pod numerami telefonów (ostatnia strona).

     Fachowa Pomoc
Doradzimy, jak można dalej 
postępować z zakupioną tuszą 
(skórowanie, podział, pakowanie).

ODKRYWAJ
SMAKi NATURY

Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Gdańsku

Wejherowo

Lubichowo

Wisła

Kwidzyn

Elbląg

Gdańsk
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Punkty Sprzedaży Bezpośredniej dziczyzny na Pomorzu
www.ohzrdlpgdansk.pl

Nadleśnictwo Gdańsk – gdansk@gdansk.lasy.gov.pl / tel. 58 667 42 50 
Punkt Sprzedaży Bezpośredniej – Nadleśnictwo Gdańsk, ul. Morska 200, Gdynia 
leśniczy ds. łowieckich – robert.schultka@gdansk.lasy.gov.pl / tel. 606 375 953

Nadleśnictwo Wejherowo – wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl / tel. 58 672 98 01
Punkt Sprzedaży Bezpośredniej – Porąb 27 A
podleśniczy ds. łowieckich – artur.czapiewski@gdansk.lasy.gov.pl / tel. 606 675 344 

Nadleśnictwo Kwidzyn – kwidzyn@gdansk.lasy.gov.pl / tel. 55 279 39 29 
Punkt Sprzedaży Bezpośredniej – Wydry 2 koło Sztumu
leśniczy ds. łowieckich – dariusz.krystkiewicz@gdansk.lasy.gov.pl / tel. 694 493 566

Nadleśnictwo Lubichowo – lubichowo@gdansk.lasy.gov.pl / tel. 58 588 53 23
Punkt Sprzedaży Bezpośredniej – Czarne 1 
leśniczy ds. łowieckich – piotr.negowski@gdansk.lasy.gov.pl / tel. 600 020 069

Nadleśnictwo Elbląg – elblag@gdansk.lasy.gov.pl / tel. 55 230 85 31
Punkt Sprzedaży Bezpośredniej – Krynica Morska, ul. Wiejska 1 
leśniczy – michal.laskowski@gdansk.lasy.gov.pl / tel. 694 497 495

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Szczecinku
Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Gdańsku

Z lasu na stół
Dziczyznę kupisz w Punktach Sprzedaży Bezpośredniej nadleśnictw: 
Gdańsk, Wejherowo, Lubichowo, Elbląg i Kwidzyn. 

Zamów
Złóż zamówienie w wybranym nadleśnictwie, 
najlepiej e-mailem lub telefonicznie. W uszczegółowieniu 
zamówienia pomoże Ci osoba zajmująca się sprzedażą 
bezpośrednią (dane kontaktowe na ostatniej stronie).

Sprzedajemy całe tusze w skórze, po wypatroszeniu!



z dzika 
3x mniej kalorii 
niż wieprzowina

z jelenia 
3x mniej tłuszczu 
niż wołowina i proporcjonalnie więcej 
nienasyconych kwasów tłuszczowych

z jelenia 
5x więcej żelaza 
niż wieprzowina

Mięso zwierząt Dziko żyjących
w porównaniu z mięsem zwierząt hodowlanych zawiera:

dziczyzna 
3x więcej minerałów 
fosforu, magnezu i wapnia

z jelenia 
3x więcej witaminy B2 
niż wołowina

100% natury
Mięso dzikich zwierząt nie zawiera antybiotyków 
ani sztucznych, chemicznych dodatków.

Sezon na dziczyznę
Największa dostępność jest jesienią i zimą (od października do lutego). 
Wiosną i latem pozyskanie ograniczamy do minimum, 
bo wtedy zwierzęta wychowują potomstwo.

Dostępność dziczyzny w ciągu roku:

JELEŃ 

STY MAJ WRZMAR LIP LISLUT CZE PAŹKWI SIE GRU

DZIK

SARNA

DANIEL

Dziczyzna to mięso 
pochodzące od zwierząt 
żyjących na wolności

Dzięki temu ma wyjątkowy smak i zapach. 

Współczesny człowiek na co dzień widzi tylko porcje mięsa 
w sklepie. Trudno mu zaakceptować polowania, gdyż uważa, 
że są brutalne. Ale bez polowań, nigdy nie pozna smaku mięsa, 
które powstało z energii słońca i wody leśnego strumienia.

Daniele są dostępne w nadleśnictwach: Elbląg, Lubichowo i Wejherowo.


