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02/2016KWARTALNIK BRAN¯OWY

na zimno i na gorąco

Przysmaki
GRILLOWE

Przygotuj z nami idealny grill

Tematy numeru:

NOWOŚCI
PRZYPRAWY

FOLIA
CELULOZOWA

WSPARCIE
MARKETINGOWE

Ekspozycja 
towaru

w ladzie



NOWOŚCI
W 
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PORK PROTEIN 90K 
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NOWOŚĆ

Pomidor suszony 
płatek

Pomidory suszone 
są bardzo dobrym 
źródłem likopenu -

antyoksydantu, który 
wyróżnia się

 doskonałymi 
właściwościami 

przeciwutleniającymi.
Nadadzą Twoim wyrobom

apetyczny wygląd 
i wyjątkowy smak.

NOWOŚĆ

Żurawina suszona

Doskonała jako dodatek 
do mięs, kompotów 

oraz deserów 
Owoce suszonej 

żurawiny są zdecydowanie 
jednym z najlepszych, 

naturalnych źródeł witamin 
oraz błonnika. Cenione są 
za swój leczniczy wpływ 

na układ moczowy.

NOWOŚĆ

Pasta czosnkowa

Bardzo smaczna, 
naturalna w smaku, 

zastąpi świeży wyciskany 
czosnek. Konsystencja 

gładkiego kremu 
z drobinkami 

czosnku (jak z wyciskarki) 
 Doskonała jako dodatek 

do warzyw, sosów, sałatek, 
oleju a także jako marynata 

do mięs czy przyprawa 
do gotowania. 

Papryka czerwona
płatek

Papryka zielona
płatek

Cebula suszona
płatek

Czosnek
płatek

Pasta czosnkowa, pomidor suszony, żurawina, papryka płatek, cebula płatek 
wypróbuj nasze nowe przyprawy i susze warzywne! 

Białko wieprzowe kolagenowe przeznaczone 
do dalszego  przetwórstwa w przemyśle spożywczym.

ZASTOSOWANIE:
- do  solanek nastrzykowych  przy produkcji wędzonek
- jako składnik solanek zalewowych przy produkcji kiełbas grubo rozdrobnionych 
oraz produktów blokowych
-  do produkcji wyrobów homogenizowanych typu parówki, mortadela
-  do produktów emulgowanych typu pasztety  krajalne, smarowne

ZALETY STOSOWANIA:
-  dzięki neutralnemu smakowi i barwie PORK PROTEIN 90 K stosować można do szerokiej 
gamy produktów mięsnych bez wpływu na aromat i kolor wyrobu końcowego
-  redukuje ubytki podczas obróbki cieplnej
- może być stosowane samodzielnie lub w połączeniu z innymi składnikami funkcjonalnymi
- korzystnie wpływa na teksturę wyrobu gotowego, jego kruchość oraz soczystość
- redukuje wyciek produktów pakowanych próżniowo, poprawiając wygląd produktu 
i  redukując ryzyko zakażenia mikrobiologicznego

Produkt w 100% naturalny, bez żadnych 
chemicznych dodatków.  
Produkt jest wolny od organizmów 
genetycznie modyfikowanych i nie jest 
poddawany promieniowaniu ultrafioletowemu
i jonizującemu:  
- działa jak emulgator
- wygodny w użyciu oraz przechowywaniu
- poprawia smakowitość wyrobu gotowego
- szeroki wachlarz zastosowań
- doskonała rozpuszczalność
- bezpieczeństwo mikrobiologiczne
- brak problemów z weterynarią
- długa trwałość ( 18 miesięcy)
- dobra cena 

Proces technologiczny:
Wybijanie świeżych jaj kurzych; Filtracja; 
Pasteryzacja; Schładzanie; Suszenie
Pakowanie, Magazynowanie

Zalecana regeneracja proszku:
Należy rozpuścić 1 jednostkę wagową proszku 
w 3 jednostkach wagowych wody.
Zregenerowany 1 kg proszku odpowiada masie 
jajowej z około 82 jaj kurzych o wadze 60 g.

Zalety 
stosowania

jajka w proszku.



FOLIA
CELULOZOWA

Folia celulozowa
Folia celulozowa (zwana także celofanem) jest produktem z surowców ekologicznych 
bogatych w celulozę (juta, konopie, len, trawy), ale surowcem mającym najwięcej włókien 
celulozowych jest drewno i właśnie o masę celulozową pochodzącą ze ścieru drzewnego oparta 
jest produkcja folii celulozowej. Warto wspomnieć, że spełnia ona wszystkie wymagania 
stawiane przed materiałami, które ulegają kompostowaniu. 
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Zastosowanie:

Celofan jest folią spożywczą,  która jest 
stosowana jako jednorazowe opakowanie 
i może podlegać obróbce termicznej 
poprzez parzenie i wędzenie. Doskonale 
sprawdza się również do tradycyjnego, 
domowego pieczenia mięs w piekarniku,
czy gotowania. 
Nasze folie polecamy do aplikacji ręcznej 
jak i z przeznaczeniem do aplikacji 
automatycznej.
Posiada najwyższą jakość potwierdzaną
certyfikatami i jest importowana
od zaufanych i sprawdzonych 
partnerów.

Import folii od producenta

Pakowanie:

Folia celulozowa dostępna jest w rolkach 
o nawojach 50 m oraz 200 m. Każda rolka 
pakowana jest w folię polipropylenową 
i zaopatrzona jest w etykietę, na której
jest zaznaczona nazwa wyrobu,  gramatura, 
rozmiar i długość nawoju, średnica tulei, data 
produkcji. Rolki wkładane są do opakowania 
zbiorczego (karton) zawierającego etykietę 
z informacją o rodzaju foli i ilości rolek 
w opakowaniu. W zależności od średnicy rolki 
w kartonie mieści się od 6 do 30 rolek. 
Przy dużych zamówieniach kartony są 
paletowane. 

Średnica 
tulei [mm]

30
30
30
50
50
50
50
50

Szerokość 

400 mm 
480 mm 
600 mm 
300 mm 
400 mm 
480 mm 
600 mm 
680 mm 

Wykaz dostępnych rozmiarów 
przedstawia poniższa tabela:

 

doskonałe własności optyczne – duża 
przezroczystość i połysk,
regulowana barierowość na wilgoć,
doskonałe zgięcie i skręt,
duża odporność na działanie wysokich 
temperatur,
naturalna antystatyczność,
doskonała stabilność wymiarów,
duża sztywność,
łatwość otwierania wykonanych 
opakowań,
produkcja z surowców pochodzących 
ze źródeł odnawialnych

Zalety folii celulozowej

Własne konfekcjonowanie

Kontrola jakości Przygotowanie  rolek 50 m i 200 m

Folia w Big Roli na przewijarce

Pakowanie w folię polipropylenową

Etapy konfekcjonowania i kontroli folii celulozowej w 

GWARANCJA

D£UGOŒCI
NAWOJU

Długość

50 m
50 m
50 m

200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
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WSPARCIE
MARKETINGOWE

Ekspozycja 
towaru

w ladzie

Jak prawidłowo eksponować towar
PREMIUM w ladzie chłodniczej?
Wskazówki dla profesjonalnego sprzedawcy

Prawie 80% konsumentów decyzję o zakupie podejmuje w miejscu sprzedaży,
ważne jest więc odpowiednie zaprezentowanie produktu PREMIUM w ladzie chłodniczej.   
Klienci kupują oczami, dlatego ekspozycja musi być obfita, estetyczna i zachęcająca do zakupu.

ZASADA FIFO
Towar powinien być 
na bieżąco dokładany, przy 
zastosowaniu zasady „First 
In, First Out” - dosłownie: 
PIERWSZE WESZŁO, 
PIERWSZE WYSZŁO. 
Czyli dokładamy świeży 
towar od strony klientów, 
a sprzedajemy ten starszy 
od strony obsługi.

1
JEDNO MIEJSCE
Wędliny PREMIUM 
powinny być umieszczone 
w JEDNYM miejscu 
(najlepiej w pobliżu kasy). 2

WYRÓŻNIENIE W LADZIE
Od produktów z najwyższej 
półki klient oczekuje, że będą 
ELEGANCKO OPAKOWANE 
I ESTETYCZNIE POKAZANE. 3

DEKORACJE
W celu wyeksponowania
produktów można 
zastosować ELEMENTY 
DEKORACYJNE podkreślające 
swojskość, tradycję np.
elementy drewniane, 
wiklinowe, porcelanowe
czy warzywa lub owoce.

4
INDYWIDUALNE ETYKIETY
Pomocnym narzędziem 
wyróżniającym
asortyment PREMIUM są 
INDYWIDUALNE ETYKIETY 
dla linii produktów PREMIUM , 
a także dopasowane do nich 
CENÓWKI. 

6
PLASTERKOWANIE 
TYLKO NA ŻYCZENIE
KLIENTA
Wędlin PREMIUM nie 
eksponuje się w plastrach,
prezentowany jest jedynie 
przekrojony blok. Wyroby 
PREMIUM powinny być 
krojone na życzenie klienta 
dopiero w momencie 
zakupu. 

9
KONTRASTY
Aby wyróżniać poszczególne 
asortymenty ważne jest by  
zestawiać  obok siebie 
produkty o jak najbardziej 
zróżnicowanej barwie 
czy odcieniu. 

8
OBFITOŚĆ W LADZIE
Lada powinna być obficie 
zaopatrzona, ma sprawiać 
wrażenie przepełnionej 
towarem.

Produkty 
PREMIUM Towary 

impulsowe
garmażeryjne

Kierunek kolejki

Klasyczne ułożenie wędlin w ladzie

Mięso 
białe

Mięso 
czerwone Wędliny

tańsze droższe

Kasa
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7
UŁOŻENIE W LADZIE
Kiełbasy grube powinny być
ułożone przekrojonym
końcem prostopadle w ladzie. 
Natomiast  kiełbasa 
cienka równolegle 
do przejścia.

Ki
eł

ba
sy

 c
ie

nk
ie

W
ęd

lin
y 

bl
ok

ow
e

Po
dr

ob
ow

e

Pa
ró

w
ki

Ki
eł

ba
sy

 tr
ad

yc
yj

ne
 i 

su
ch

e

W
ęd

zo
nk

i i
 s

zy
nk

i

Bl
oc

zk
i

Ki
eł

ba
sy

 g
ru

be

Sa
la

m
i

Kolejność ułożenia wędlin w ladzie

Kierunek kolejki

Kierunek kolejki

Kolejność ułożenia asortymentów 
w ladzie (od strony klienta w głąb 
lady w kierunku sprzedawcy)



Przysmaki
GRILLOWE

Przygotuj z nami idealny grill

Jak promować 
asortymenty grillowe?

Produkty grillowe w ladzie chłodniczej

Produkty grillowe umieść w jednym miejscu w ladzie chłodniczej
od strony  klienta, najlepiej w pobliżu kasy.

Oznaczenie na ladzie
Miejsce w ladzie

 podkreśl specjalną naklejką,
która przyciągnie wzrok do interesujących

klienta towarów.

Kiełbasa Szlachecka,Kaszanki: polska,
sycylijska, wegierska

pakiet

,

Wypróbuj nasze
przysmaki

GRILLOWE

,

Kiełbasa Szaszłykowa

Kiełbasa Brocka
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Przygotuj plakat z ofertą grillową.
Wyeksponuj go 

najlepiej w kilku miejscach: na ścianie 
za ladą, na drzwiach wejściowych 

lub na szybie wystawowej.

Wypróbuj nasze
przysmaki

GRILLOWE

GRILLUJ Z NAMI

Spróbuj 
Nowych 
Smaków

TRZA YK  N SA MZ AS KA IK

Pakiet 
kaszanek

Trzy Smaki

TU
KUPISZPlakat

z ofertą grillową

GRILLUJ Z NAMI

Spróbuj 
Nowych 
Smaków

TRZA YK  N SA MZ AS KA IK Pakiet kaszanek
Trzy Smaki

Wypróbuj nasze
przysmaki

GRILLOWE Kiełbasa Szlachecka

Cenówka grillowa
Stwórz indywidualne cenówki 

na asortyment grillowy.
Wyróżnij je graficznie od standardowych

cenówek firmowych. 
Oznacz nimi każdy asortyment,

który można przeznaczyć na grill

GRILLUJ Z NAMI
Kiełbasa 
Targowa

Kaszanka 
polska 

Spróbuj 
Nowych 
Smaków

 TRZYKA  N SA MZ ASA KK I

Kaszanka 
sycylijska 
z suszonymi 
pomidorami

Kiełbasa 
Szlachecka

Kiełbasa
Brocka

Kiełbaski 
Tureckie

Kaszanka
wegierska

o przewodniej 
nucie papryki

ny z Gca rim llS

Pakiety grillowe
Zastanów się nad sprzedażą produktów 

grillowych w pakietach  
np. trzy smaki kaszanek 

w jednym opakowaniu. Zaprezentuj swoją
urozmaiconą ofertę, a jednocześnie

zwiększ sprzedaż.

Etykiety grillowe
Oznacz asortymenty grillowe 
indywidualnymi etykietami.

Grilluj z nami

Wykorzystaj Internet

Pamiętaj, aby Twoją ofertę promować także 
na swojej stronie internetowej 

oraz w mediach
społecznościowych.

Zaprezentuj ofertę grillową.
Zorganizuj konkurs  fotograficzny np.:

„Nasze produkty na Twoim grillu”
„Pokaż jak grillujesz z nami”

lub  zaproś do interakcji
pytając o ulubiony przepis grillowy

lub  najsmaczniejszy produkt 
grillowy ze swojej oferty.

Kaszanki: polska,

sycylijska, wegierska

pakiet

Wypróbuj nasze

przysmaki

GRILLOWE

GRILLUJ Z NAMI

Spróbuj Nowych Smaków

KaszankiTrzy Smaki 



Przysmaki
GRILLOWE

Przygotuj z nami idealny grill

Solmas 50 zk 209/3608 

Korzyści
dla Producenta

Korzyści
dla Konsumenta

Możliwość zaproponowania niższej ceny 
przy zachowaniu bardzo dobrej jakości.

Niskie dawkowanie
Środek wiążący zapewniający 

dużą wydajność 
przy małym dawkowaniu.

Produkt o  idealnej 
relacji jakości do ceny.

. . . b y k r e o w a c s m a k
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Niższa cena

W wyrobie gotowym nie występuje 
alergen (soja).

Brak białka sojowego
W solance nie ma dodatku 

białka sojowego.

Brak soi w wyrobie

Efekt wizualny zachęca klienta do zakupu.

Wbudowany barwnik

Ma wbudowany barwnik , koszenilę 
naturalną, która doskonale maskuje tłuszcz 

na przekroju kiełbasy.

Atrakcyjny wygląd wyrobu

Klient końcowy dostaje  
powtarzalny produkt gotowy.

Kompletny środek
Wygodny w stosowaniu, ogranicza 

potencjalne pomyłki w trakcie warzenia 
kilku składników.

Powtarzalny produkt

Lepszy smak gotowego wyrobu.

Pogłębia smak wyrobu  

Wyostrza nutę smakową 
w produkcie gotowym. 

Lepszy smak

Nie ma efektu tzw. gaszenia grilla :)Odpowiednia kompozycja składników 
zapobiega procesowi synerezy 

w produkcie gotowym.

Doskonałe na grilla

SOLMAS 50 ZKW
izerunek

Potencjał
ZALETY

Idealna solanka
do kiełbas

Smak Ja
ko

ść
Zy

sk

kompletny

SOLMAS 50 ZK
Potencjał
ZALETY

Smak Ja
ko

ść
Zy

sk

kompletny

W
izerunek
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Funkcjonalność technologiczna 



Kaszanka wiejska 25/1351

Kaszanka meksykańska 47/7055

Kolor Plus 27/759

Kaszanka
polska, 

sycylijska, 
węgierska

Wieprzowina i drób w marynacie

Kie³basa 
szaszłykowa 

Solmas 50ZK 209/3608

Przysmaki
GRILLOWE

Przygotuj z nami idealny grill

Kie³basa
Szlachecka, Brocka, Targowa

marynata ORIENTALNA 40/3012

marynata GRILLOWA 41/3013

Kiełbaski tureckie
Roztoczańska 50/1316

 26-060 Chęciny, ul. Sitkówka 50,   www.maspol.com.pl , maspol@maspol.com.pl
tel. 41 344 25 14 , fax 41 260 73 56 

Fresh mix 408/3035

Wiejska Premium 56 / 7236
Wolińska 33/046
200 błonnik pszenny 402/2013

Pikantna Premium 34/7076
Zwyczajna 22/050

Solmas 50ZK 209/3608
Fresh mix 408/3035

Wiejska Premium 56 / 7236

Wolińska 33/046

200 błonnik pszenny 402/2013

Toruńska 52/7061
Podwawelska 19/042

Zwyczajna 22/050

Kiełbaski leszczyńskie 35/1705

Szlachecka 51/1315



 26-060 Chęciny, ul. Sitkówka 50,   www.maspol.com.pl , maspol@maspol.com.pl
tel. 41 344 25 14 , fax 41 260 73 56 

Jelita naturalne wieprzowe

O pełną ofertę pytaj 
naszych przedstawicieli handlowych

 posypka 
MASPOLANKA 10/0001

Doskonała mieszanka przypraw posiadająca 
walory zarówno przyprawowe 
jak i dekoracyjne. 
Świetnie wzbogaca smak 
i aromat wszelkich 
rodzajów mięs oraz ryb. 
Zawiera marchew, 
paprykę słodką, 
gorczycę białą, cebulę 
i pieprz czarny.

Osłonki 
kolagenowe

Osłonki kolagenowe 
to jadalne osłonki 

nadające kruchość 
wędlinie, 

charakteryzujące się 
elastycznością, 

zapewniając płynny 
i bezproblemowy 

proces produkcyjny.

Zobacz produkty z naszej oferty

Etykietka z nadrukiem 
ozdobnym „Grillowe 
przysmaki” 
Idealna 
do oznakowania
produktów grillowych.

marynata 
GRILLOWA 41/3013

Pikantna mieszanka 
przypraw i ich 
ekstraktów. 
Przeznaczona 
do marynowania 
mięs na grilla, 
smażenia lub pieczenia.

marynata 
ORIENTALNA 40/3012

Mieszanka 
przyprawowa 
z nutami papryki 
i ziół. 
Idealnie współgra 
z mięsem drobiowym 
i wieprzowym.

Jelito baranie swoje zastosowanie znajduje 
przy produkcji kiełbas wędzonych, 
parzonych, podsuszanych, suszonych, 
przeznaczonych do bezpośredniego 
spożycia lub do grilowania. 
Dostępne kalibry: 
od 14/16 do 26/28, 
Długość peczka 90mb, 
pakowane po 1p, 5p, 50, 200p 

Jelita naturalne baranie

Etykietka 
GRILLOWE PRZYSMAKI

Woreczki barierowe 
do pakowania 
artykułów spożywczych 
(również próżniowo), 
nietermokurczliwe.

Pieprz czarny
drobnomielony
grubomielony
ziarnisty

czerwona słodka, 
czerwona ostra,
chilli

Majeranek

Przyprawa 
do grillowanych mięs,
do jagnięciny, baraniny, 
i gulaszy z papryki, 
owoców, warzyw i owoców morza. 
 

Czosnek ma ostry, charakterystyczny zapach 
oraz palący, słodkawy smak. Jest niezbędnym 
dodatkiem do tłustych mięs, wzbogaca aromat 
i smak kiełbas oraz pasztetów. 
Stosuje się go również do łagodnego 
drobiu, mięsa z królika, 
a nawet dziczyzny.

Czosnek granulowany

Czosnek niedźwiedzi 
(Allium ursinum), 
 to susz z liści , które 
zawierają najwięcej 
prozdrowotnych 
właściwości podobnych 
do czosnku pospolitego.

Czosnek niedźwiedzi  

Kmin rzymski
Polecany jest 
do potraw o wyższej 
zawartości tłuszczu
i potraw orientalnych. 
Dodawany jest do mięs, 
takich jak: wieprzowina, 
baranina, drób 
oraz do potraw 
z kapusty, fasoli 
i ziemniaków. 

Przysmaki
GRILLOWE

Przygotuj z nami idealny grill

Jelito naturalne wieprzowe (kiełbaśnice) 
Dostępne kalibry „wodne”: od fi 30 do fi 42, 
Długość pęczka 91mb, pakowane po 1p, 5p, 
150pecz. Jest to produkt naturalny posiadający 
atesty  weterynaryjne.

Woreczki barierowe 
do pakowania PA/PE

Pasta czosnkowa  

Bardzo smaczna, 
naturalna w smaku, 
zastąpi świeży 
wyciskany 
czosnek. 
Konsystencja 
gładkiego kremu 
z drobinkami  czosnku.

Suszone pomidory płatek
Przyprawa ta ma 
bardzo szerokie 
zastosowanie. 
Szczególnie polecana 
jest do dań kuchni 
śródziemnomorskiej. 
Doskonale pasuje 
do mięs duszonych, sosów 
i zapiekanek

Papryka mielona Papryka płatek
zielona płatki, 
czerwona płatki


