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PRODUKCJA SPOŻYWCZA Makarony Polskie - klienci doceniają walory wyrobów z Rzeszowa od 20 lat

Makarony Polskie - zdrowo i smacznie
Rzeszów

Producent Makarony Polskie
S.A. Rzeszów ma duże zaufanie rynku, klientów i sieci dystrybucyjnych. Od początku
istnienia wychodził zawsze
naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, którzy poszukują
zdrowych i smacznych produktów. To firma z dwudziestoletnim doświadczeniem
i bogatą tradycją.
W szerokiej gamie produktów proponuje m.in. makarony razowe, z mąki z pełnego
przemiału, które mają wysokie wartości odżywcze, ponieważ to klienci coraz częściej
poszukują takich właśnie produktów.

MATERIAŁY PRASOWE

Makarony Polskie S.A. w Rzeszowie to jeden z największych i najdynamiczniej rozwijających się producentów makaronów w Polsce. Firma produkuje szeroką gamę makaronów i wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom klientów. Dlatego też wprowadziła innowacyjne produkty prozdrowotne, które są nie tylko smaczne,
ale i zdrowe.

Zenon Daniłowski, prezes zarządu Makarony Polskie S.A.

Firma wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom konsumentów
Produkty z mąk z pełnego przemiału odznaczają się wyższą
zawartością witamin, składników mineralnych i błonnika
pokarmowego. Makarony razowe wzbogacają dietę dzięki
zawartości ważnego dla organizmu błonnika pokarmowego.
Zawierają także wiele innych
cennych dla zdrowia składników, m.in. witaminy z grupy B,
kwas foliowy oraz niacynę. Produkt bogaty jest też w fosfor,
magnez, cynk i żelazo.
- Sporym zainteresowaniem cieszą się właśnie makarony razowe, gryczane, żytnie
i orkiszowe. Mają one dużo walorów prozdrowotnych, stanowią źródło wielu minerałów mówi Zenon Daniłowski, prezes zarządu firmy Makarony
Polskie. - Produkujemy również makarony bio, chociaż
w Polsce makaron tego rodzaju
nie cieszy się zainteresowaniem aż tak dużym, jak np.
w Niemczech.
Warto pamiętać, że produkty zbożowe są podstawą
piramidy zdrowego żywienia
i powinny stanowić główne

źródło energii w naszej diecie.
Im mniejszy jest stopień przemiału ziarna zawierającego
w swych zewnętrznych częściach cenne składniki odżywcze, tym większa jest wartość
żywieniowa produktów zbożowych.
- Klient generalnie oczekuje, że żywność, m.in. makaron, będzie łatwa w przygotowaniu. Konsumenci zwracają
też uwagę na to, aby wszystko
było naturalne, bez żadnych
dodatków, polepszaczy i konserwantów - dodaje prezes.
Wychodząc naprzeciw tym
oczekiwaniom spółka Makarony Polskie S.A. oferuje szeroką gamę makaronów jajecznych i bezjajecznych (również
walcowanych i tłoczonych),
które
produkowane
są
w wielu różnorodnych formach: świderki, pióra, spaghetti, kolanka, nitki, muszelki
i inne - wytwarzane na bazie
mąki durum i mąki z pszenicy
zwyczajnej, jak również z mąk
rzadziej stosowanych, z tzw.
zbóż pierwotnych, np. orkiszu.
W swoim portfolio spółka
posiada również produkty

odpowiadające na trendy
żywności prozdrowotnej makarony orkiszowe czy makarony gryczane. Planowane
jest uruchomienie produkcji
wyrobów BIO.
Podstawowe oferowane
marki makaronów to Makarony Polskie, Sorenti i Abak
(bibrand z Makarony Polskie).

Troska o najwyższą jakość
i walory smakowe
Proces wytwarzania prowadzony jest w oparciu o nowoczesne linie produkcyjne.
W trosce o najwyższą jakość
i walory smakowe produkty
makaronowe oferowane przez
Makarony Polskie S.A. są
szczegółowo badane w zakładowym laboratorium. Proces
produkcyjny przebiega z wymogami Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
ISO i HACCP, a nad jego poszczególnymi etapami czuwa
Zespół Kontroli Jakości. Makarony sprzedawane są nie tylko
w kraju, ale i eksportowane
za granicę, m.in. na Ukrainę,
do Egiptu, Czech, Norwegii
i Chin. ¹
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PRODUKCJA SPOŻYWCZA Produkcja certyfikowanych, ekologicznych wyrobów mleczarskich

OSM Jasienica Rosielna ma ponad 90 lat
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej
może poszczycić się, że oferuje produkty nabiałowe już
od ponad 90 lat. Wyroby te
charakteryzują się tzw. czystą
etykietą, czyli krótką (prostą)
listą składników, minimalnym
stopniem przetworzenia oraz
tym, że są wytwarzane metodami tradycyjnymi.
OSM Jasienica Rosielna,
oprócz bogatego asortymentu
wyrobów z czystą etykietą, posiada też produkty ekologiczne (kefir, twaróg, mleko,
masło, jogurt, serek fromage).

Bez negatywnie kojarzonych
dodatków
- Jestem zwolennikiem zdrowej i jak najmniej przetwarzanej żywności, dlatego produkty z logiem OSM Jasienica
Rosielna posiadają tą właśnie
czystą etykietę - podkreśla Kazimierz Śnieżek, prezes OSM
Jasienica Rosielna. - Do produkcji poszczególnych asortymentów nie stosuje się konserwantów, sztucznych dodat-

ków, wzmacniaczy smaku,
barwników i zagęszczaczy. Dajemy gwarancję, że nasz nabiał
nie zawiera negatywnie kojarzonych przez konsumentów
dodatków do żywności.

Tak OSM Jasienica Rosielna
zjednała sobie klienta
OSM Jasienica Rosielna ma 14
sklepów własnych (m.in. w Jasienicy Rosielnej, Brzozowie,
Starej Wsi, Rzeszowie, Krośnie, Domaradzu, Humniskach,
Jabłonicy Polskie, Wesołej, Izdebkach) i 8 hurtowni (m.in.
w Brzozowie, Dynowie, Jaśle,
Krośnie, Sanoku i Rzeszowie).
- Otwierając firmowe sklepy
i hurtownie zjednaliśmy sobie
klienta, bo nie oddawaliśmy towaru pośrednikom. Klient zobaczył, że cena mleka jest taka
jaką my podajemy - dodaje Kazimierz Śnieżek, prezes OSM
Jasienica Rosielna. - Uzyskaliśmy również to, co ekonomicznie było potrzebne. Nikt
nam nie zawyżał już naszych
cen i nie odstraszał klienta.
Każdy towar, który dzisiaj zrobimy, mamy już jutro w sprzedaży w Rzeszowie, Krośnie, Jaśle, itd.

OSM Jasienica Rosielna to
jedna z dwóch OSM na Podkarpaciu, której udało się nie tylko
przetrwać, ale stworzyć nowoczesny zakład produkcyjny.
- Finansowo jesteśmy
zdolni płacić swoim dostawcom i nasz klient nie jest
do dziś rozczarowany naszymi
smakami. My mamy mleko
od krów z wypasu na wolnym
powietrzu, a nie mleko
fermowe. Mamy tę właśnie
przewagę, że nasze smaki są
zdecydowanie lepsze - podkreśla prezes.

Produkcja w sposób tradycyjny i ekologiczny
Potwierdzeniem wysokich
standardów produkcji są liczne
certyfikaty, nagrody i wyróżnienia, jakie OSM otrzymuje
za produkowane przetwory
z mleka.
- Informacje zawarte
na opakowaniach poszczególnych wyrobów opisują produkt w sposób jasny i zrozumiały - dodaje prezes. - Dzięki
temu klient ma możliwość dokonania świadomych wyborów. Cały czas pracujemy też
nad udoskonaleniem produko-
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Jasienica Rosielna

Kazimierz Śnieżek funkcję prezesa piastuje już od ponad 40 lat

wanych wyrobów, opracowujemy produkty o wysokich walorach dietetycznych.
Od 2007 roku wyroby ekologiczne z Jasienicy Rosielnej,
m.in. twaróg półtłusty wiejski
ekologiczny, są pod stałym nadzorem jednostki certyfikującej COBICO, przeprowadzającej
audyty potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie przetwórstwa produktów rolnictwa
ekologicznego.
OSM w Jasienicy Rosielnej
skupuje mleko z 9 powiatów,
32 gmin i 79 miejscowości
w dwóch województwach:
podkarpackim i małopolskim.
Spółdzielnia posiada także
własny transport, stację paliw,
stację napraw, wodociągi
i oczyszczalnię.
Głównym terenem działalności firmy jest Podkarpacie,
chociaż wyroby ekologiczne
można nabyć w całym kraju.
- I co jest najważniejsze,
nasz pracownik to nie robotnik, najemca. Każdy pracownik jest członkiem spółdzielni
- wyjaśnia prezes Śnieżek. - Ja
nimi tylko zarządzam, a to jest
ich majątek.
US

