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PRZYPRAWY
NATURALNE

Co wiesz o pieprzu?
Trudno wyobrazić sobie polską kuchnię bez tej przyprawy. Zazwyczaj sięgamy 
po pieprz czarny, czyli ten najbardziej popularny, ale coraz szerszym zastosowaniem 
cieszą się także inne odmiany. Warto więc poznać ich właściwości.

Pieprz czarny premium - historia handlu 
przyprawami to przede wszystkim 
historia handlu pieprzem. Nazywany  
jest Królem przypraw. Oferowany przez 
nas pieprz premium to najwyższej jakości
zmielone ziarna pieprzu czarnego, o 
intensywnym smaku i zapachu. 

Pieprz drobnomielony - odznacza się 
dużą zawartością olejków eterycznych 
i piperyny, która nadaje tej przyprawie 
charakterystyczny, ostry smak. Piperyna 
to organiczny związek chemiczny 
(alkaloid), który pobudza wydzielanie 
soków trawiennych, a tym samym 
usprawnia trawienie pokarmów, 
poprawia również ukrwienie tkanek. 

Pieprz czarny grubo mielony ma 
wyraźną strukturę i wygląda jak zmielony 
w młynku. Jest delikatniejszy niż pieprz 
mielony, a wyraźniejszy w smaku niż 
pieprz ziarnisty. Dzięki nowej formie 
i strukturze pieprz grubo mielony jest 
bardziej wyczuwalny i widoczny w wyrobie.
Może również pełnić funkcję dekoracyjną.

Pieprz grys - to pieprz czarny naturalny, 
zmielony do postaci grysu o wymiarze 
1 - 1,7 mm. Doskonale sprawdza się w
produktach, wymagających 
wyeksponowania tego składnika (np. na 
przekroju wędliny, w posypce). Oprócz 
typowych cech smakowych i zapachowych, 
ma również funkcję dekoracyjną

Pieprz czarny (ziarno) - Pieprz ziarnisty
używa się do zup, bulionów i marynat i
warto pamiętać, że czarnym pieprzem 
ziarnistym przyprawia się potrawy 
na początku przyrządzania, mielonym 
zaś na końcu.

Pieprz kolorowy (ziarno)  stanowi 
kompozycję różnych ziaren pieprzu. 
W skład mieszanki wchodzą: pieprz 
czarny, pieprz biały, pieprz zielony 
oraz pieprz czerwony. Pieprz kolorowy
posiada w związku z tym niezwykłe 
walory smakowe, ale także  urozmaica 
wygląd potraw.

Pieprz zielony (ziarno) to zdecydowanie 
najłagodniejsza odmiana pieprzu. To po 
prostu niedojrzałe owoce pieprzu 
czarnego, które zwykle marynuje się 
lub konserwuje solanką. W smaku zielony 
pieprz jest lekko słodkawy i odświeżający. 
Nie ma tak palącego aromatu jak czarny, 
a mimo to jest wyrazisty. Znalazł 
zastosowanie przede wszystkim jako 
dekoracyjny dodatek.

Pieprz czerwony (ziarno), zwany 
różowym  jest owocem pieprzowca 
brazylijskiego. Ma łagodny, słodkawy 
smak, a jego zasuszone owoce są 
bardziej kruche, niż owoce pieprzu 
czarnego. Można nim dekorować 
potrawy. 

Pieprz biały (ziarno)  jest otrzymywany 
przez moczenie, suszenie i otarcie 
mięsistej, w pełni dojrzałej, owocni jagód 
pieprzu czarnego. Biały pieprz ma smak 
mniej ostry i bardziej subtelny niż czarny.

Pieprz biały (mielony) ma korzystny 
wpływ na układ pokarmowy. Łagodzi 
dolegliwości żołądkowe. Wiadomo też, 
że zapobiega chorobom tropikalnym, 
takim jak cholera i malaria. Jest przyprawą 
o dużej wartości odżywczej (zwłaszcza 
świeżo mielony). Zawiera błonnik, wapń, 
magnez, żelazo oraz proteiny i tłuszcze. 

Pieprz cayenne, pieprz kajeński, papryka 
kajeńska to rodzaj bardzo ostrej przyprawy 
wyrabianej z papryki rocznej, odmiany 
Cayenne. Papryka jest najczęściej suszona, 
a następnie mielona i w takiej postaci 
konfekcjonowana do dalszej sprzedaży. 
Papryka kajeńska przyspiesza przemianę 
materii i obniża poziom cholesterolu. 
Papryka cayenne zawiera kapsaicynę – 
alkaloid mający właściwości przeciwbólowe 
oraz antyoksydacyjne.
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Pieprz sprzedawany jest w opakowaniach:
1 kg, 2 kg , 5 kg  oraz 25 kg 



FOREMKI
DREWNIANE

Efektowne foremki drewniane
Foremka drewniana do wypieku (np. pasztetów, pieczywa) stanowi oryginalne 
opakowanie produktu, a jednocześnie niebanalną dekorację lady chłodniczej.

Bardzo efektowna i nietypowa forma oznakowania  produktów. 
Oferujemy różne rodzaje wykrojników  oraz znakowanie
poprzez wypalenie logotypu, dowolnej grafiki lub tekstu.

Zawieszki drewniane
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Foremki drewniane wykonane są z drewna topolowego. 
Po procesie fornirowania, wykrawania oraz składania foremki 
następuje cykl suszenia foremki w 95 stopniach. 
Temperatura ta neutralizuje również drobnoustroje. 
Do wysuszonych foremek wklejany jest specjalny biały papier, 
który nie przepuszcza wody oraz tłuszczu. 
Wszelakie kleje użyte do produkcji opakowania posiadają 
niezbędne atesty jak również dopuszczone są do kontaktu 
z żywnością. 
W tak wykonanej foremce możemy wypiekać nasze produkty 
do temperatury 220 stopni. Foremka drewniana do wypieku 
(np. pasztetów, pieczywa) stanowi oryginalne opakowanie 
produktu.
Wszystkie foremki posiadają atest PZH. Wszystkie foremki 
mogą występować w opcji z wklejonym papierem. 
Papier posiada atest ISEGA. Naturalne kleje użyte do produkcji 
naszych opakowań posiadają atest PZH.
Realizujemy również indywidualne zamówienia na foremki 
drewniane  w innych wymiarach niż standardowe.

Na każdej foremce drewnianej możemy wykonać indywidualny 
znak graficzny.  Znak jest bardzo trwały, ponieważ nanoszony 
jest na foremkę metodą wypalenia.

Dla naszych Klientów wykonujemy 
opakowania kartonowe z nadrukiem 
np. na foremki przeznaczone 
na pasztety, pieczenie ciasta. 
Opakowania tzw. „wsuwki” 
wykonane są ze sztywnego 
kartonu, lakierowane UV, 
połysk lub mat. Opakowanie 
może posiadać okienko,
pozwalające na pokazanie  
     zawartości foremki . 
Nadruk na opakowaniach 
wykonujemy w wysokiej 
jakości technice offsetowej 
(CMYK + Pantone). 
Jest również możliwość 
dodatkowego uszlachetnienia 
– np. złocenie, lakier punktowy. 

Opakowania kartonowe

Na zdjęciu obok nowości:
1. Foremka drewniana Pawerko 
(ok. 750 ml)23,3x10,8 wys 4,8 cm
2. Foremka drewniana Muffin 
(ok. 250 ml)11,5x7,5 wys 4,5 cm
3. Foremka drewniana Dar 
(ok. 250 ml)16,5x6 wys 3,5 cm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
laminowanie

okienka



NOWOŚCI
WIOSENNE

Nasze propozycje na wiosnę
Dopracowane smaki, sprawdzone receptury, lubiane produkty - to przepis na sukces naszych 

wiosennych propozycji. Rogal, mielonka, salceson, pasztecik to popularne produkty 

śniadaniowe, które na pewno znajdą swoje stałe miejsce w niejednej lodówce. 

Przygotowane na niezawodnych mieszankach przyprawowych

zachęcają do zakupu idealnym smakiem i aromatem, a także apetycznym

wyglądem dzięki zastosowaniu ciekawych i nie zawsze typowych osłonek.

ROGAL 
KRAKOWSKI
osłonka białkowa 
wiankowafi 52

Kiełbasa o doskonałym smaku wyselekcjono-
wanych przypraw. Użyta osłonka białkowa 
wiankowa nadaje produktowi charakterysty-
czny atrakcyjny wygląd. 

Osłonki wiankowe zapewniają okrągły kształt 
i apetyczny wygląd. Pozwalają na uzyskanie 
wspaniałego koloru wędzenia.
Są wytrzymałe podczas napełniania i klipsowania.
Gwarantują sprawny i efektywny przebieg 
procesu technologicznego.

OSŁONKA BIAŁKOWA WIANKOWA

MIELONKA 
REGIONALNA
osłonka Pecta Premium

Poznaj smak pysznej mielonki takiej jak 
dawniej. Użyty smak jest termo stabilny 
tzn. nie traci swoich wartości podczas 
obróbki termicznej, nadaje się również 
do wyrobów poddawanych procesowi 
sterylizacji.

To najbardziej efektywna osłonka 
w kontekście właściwości mechanicznych. 
Znakomicie nadaje się do produkcji wędlin 
z silnie rozdrobnionego farszu o wysokim 
współczynniku ekspansji podczas parzenia. 
W fazie chłodzenia ryzyko powstawania fałd 
i zmarszczek praktycznie nie istnieje.

PECTA PREMIUM

PASZTECIK 
WĘDZONY
osłonka Pecta Smoke

Pasztet kremowy Combi 42 7064

Produkt o niepowtarzalnym smaku 
z nutą wędzenia uzyskaną poprzez 
zastosowanie osłonki barierowej 
przepuszczającej dym 
wędzarniczy. 

Nadaje się szczególnie do produkcji wędlin 
podwędzanych, gdzie dopuszczalna jest utrata 
wagi w fazie chłodzenia  w ograniczonym zakresie. 
Jest to osłonka bardzo elastyczna, co pozwala 
na zamykanie  jej zarówno poprzez zawinięcie
jak i klipsem. Stosuje się ją na przykład przy 
produkcji niektórych rodzajów serdelków.

PECTA SMOKE

SALCESON 
KASZTELAŃSKI
osłonka Pecta Ring

Żelatyna smakowa 240 411 3063

Salceson inny niż wszystkie.  Bogata 
kompozycja użytych  przypraw oraz 
ciekawy kształt  osłonki pozwala 
na uzyskanie oryginalnego produktu. 

Pecta Ring zdobywa popularność ze względu 
na niesamowitą wręcz stabilność średnicy, 
zachowaną także przy napełnianiu na nadziewarkach 
wysokiej prędkości, wpływa to na bardzo regularny 
kształt całego wianka, a także wygląd wyrobu 
końcowego. Dzięki specjalnej technice nadruku 
wędlina może być lepiej zaprezentowana 
w punktach sprzedaży.

PECTA RING

Krotoszyńska Premium 218 2196

Aromat konserwy 207 2002

Solmas Szynka  małopolska

Roztoczańska  50 1316

Celtycka  48  7132



TRADYCYJNE
SMAKI

Nowe odsłony tradycyjnych smaków
Szynka, kabanos, kiełbasa to tradycyjne wędliny, które zawsze znajdą amatorów. 

Nasze propozycje smaków z mieszanek przyprawowych 

to kwintesencja tych produktów przywołująca na myśl, smak i aromat dawnych

wyrobów, znanych z domów naszych babć i dziadków. 

KIEŁBASA GOSPODARSKA
jelito wieprzowe 

Kiełbasa o bogatym wsadzie surowcowym, 
doskonałym smaku i przyjaznej etykiecie 
wyrobu gotowego. 

Schabowa Premium 
219 2205
Solmas C  
212  8633
Pork protein 90 K  
213 9501

KABANOSY KRUCHE
jelito baranie

Kabanosy w jelicie baranim o doskonałej 
kruchości i charakterystycznym aromacie. 
Produkt nie traci swojej kruchości po umieszczeniu
 w magazynie wyrobów gotowych.

Kabanosy 17 043

 Skruszacz 410 3450

Błonnik

EKOSZYNKA
siatka string w kolorze juty
 

Szukasz solanki, która pozwoli Ci 
wyprodukować typowo tradycyjne wędzonki?  
Zachęcamy do przetestowania naszej nowej 
solanki Solmas Ekoszynka.
Solanka z czystą etykietą tzn. nie wprowadza 
żadnej E substancji do wyrobu gotowego 
a jednocześnie pozwala na uzyskanie smacznego 
i stabilnego produktu.
Użyta siatka w kolorze juty pozwala 
na podkreślenie wiejskiego charakteru wędzonek.  

Solmas Ekoszynka
220 26 98

NOWOŚĆ
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WSPARCIE
MARKETINGOWE

Aktywna 
sprzedaż

Jak stosować aktywną sprzedaż?
Wskazówki dla profesjonalnego sprzedawcy

1.   Zapytaj
Podczas obsługi staraj się zapytać
Klienta o jego preferencje , 
upodobania, ulubione smaki. 
Pamiętaj o zadawaniu pytań 
otwartych, wciąganiu klienta 
w rozmowę.  (Pytania otwarte 
często zaczynają się od słów 
„co”, „jak”, „z jakiego powodu”). 
Twoja propozycja towaru 
powinna być odpowiedzią na
sugestie klienta odpowiadającą 
jego upodobaniom. 
 

Efektywna  sprzedaż aktywna powinna  następować po zakończeniu zakupów, czyli wtedy gdy Klient 
kupił już wszystko to co zaplanował. Dodatkowa rekomendacja sprzedawcy dla odpowiednich produktów 
sprawi, że Klient zdecyduje się na dodatkowy zakup.  Umiejętnie prowadzona nie będzie odczytana 
przez Klienta jako nagabywanie do niepotrzebnych zakupów, ale jako interesująca alternatywa 
lub specjalnie dobrana do jego potrzeb okazja.  

Przyjmuje się, że dobrze wyszkolony, 
kompetentny sprzedawca może zwięk-
szać obroty na swoim stanowisku pracy
o 10-15%, a w niektórych przypadkach 
znacznie, znacznie więcej.

Nie chodzi tu o naciąganie kogokolwiek 
na coś, czego być może nie potrzebuje, 
ale o aktywność sprzedawcy i wykorzysta-
nie jego wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów Klienta. 
To jest aktywna sprzedaż! 

Pozytywne aspekty 
„aktywnej sprzedaży” 
to przede wszystkim:

1. Poprawienie relacji między 
sklepem/firmą a Klientem;

2. Wzrost autorytetu personelu 
i zaufania kupujących;

Aby aktywna sprzedaż była odebrana 
przez Klienta  jako faktyczna pomoc 
i potwierdzenie kompetencji sprzeda-
wcy potrzeba jest absolutnego sku-
pienia na Kliencie i jego potrzebach.
Często jednak bywa tak, że sprzedawca,
widząc kolejkę oczekujących, często 
zniecierpliwionych osób, szybko i bez
poświęcenia niezbędnej uwagi 
dokonuje sprzedaży, nie zadając odpo-
wiednich pytań, dzięki którym mógłby
doradzić i dobrać lepiej dopasowane
do potrzeb Klienta produkty. 
Dzięki tym zabiegom zadowolony Klient 
poczułby się, iż został otoczony opieką,
i chętniej wróciłby ponownie na zakupy.
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2. Daj Klientowi wybór
Podaj dwie propozycje dodatkowego
towaru, tak aby Klient koncentrował się 
na wyborze pomiędzy nimi, a nie 
wyborze pomiędzy kupnem propono-
wanego produktu lub rezygnacją z niego
w ogóle.
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3.  Informuj
Staraj się poinformować klienta o zaletach 
produktu, który może go zainteresować. 
Czasem klient nie zdaje sobie sprawy, 
że może być lepsza wersja szukanego 
produktu lub usługi, a chętnie by ją 
rozważył. 
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4.   Wskaż dobra 
komplementarne
Celem techniki jest przypomnienie 
klientowi o produktach, które mogą mu się 
przydać i które mogą być mu potrzebne, 
ale o nich zapomniał. Dzięki temu klient 
zakupi je w danym sklepie, zamiast kupić je 
później u konkurencji, czyli utarg 
z zamówienia wzrasta.

55. Proponuj
Uprzejmie proponuj korzystanie 
z bieżących promocji, degustacji,
obniżek cenowych. Pokazuj Klientowi 
okazje, które może wykorzystać.
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6.   Bądź elastyczny
Staraj się skoncentrować na kluczowej 
korzyści Klienta. W związku z tym nie 
popadaj w rutynę i schematy i nie próbuj 
Klienta  przekonywać do tego, co tak 
naprawdę wcale go nie interesuje, bądź 
jest dla niego wręcz bezużyteczne i tylko 
odciąga jego uwagę od istoty zakupu. 
Nie proponuj wszystkim tego samego!

77.   Nie popadaj w rutynę
Każdego klienta traktuj indywidualnie.
Nie powtarzaj  identycznych formułek
na zakończenie każdej sprzedaży.
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7.   Zostaw dobre wrażenie
Nie narzucaj się z ofertą.
Bądź szczerze zainteresowanym  
zaspokojeniem potrzeb Klienta, a nie 
pozbyciem się towaru.
Dobre wrażenie, które zostawisz 
po transakcji z pewnością zaprocentuje 
kolejną wizytą Klienta.
A to właśnie zdobycie lojalności Klienta 
jest najbardziej pożądaną wartością, 
a nie jednorazowy zakup.


