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1. O firmie

Zakład Masarski Wiśniccy istnieje od 1989 roku.
Działalność firmy to przede wszystkim produkcja wędliniarska.
Niewątpliwym atutem jest wdrożony i sprawnie funkcjonujący system
HACCP, który gwarantuje wyroby wysokiej jakości. Działamy na
terenie województwa mazowieckiego.
Własne sklepy firmowe
Posiadamy sieć własnych sklepów firmowych położonych w
Garwolinie, Pilawie, Rykach oraz Warszawie. Własny transport
pozwala nam na pełną kontrolę i zachowanie odpowiedniego
systemu chłodzenia.
Kontrola i bezpieczeństwo
Czynności przedubojowe i poubojowe nadzoruje i sprawdza
urzędowy lekarz weterynarii, który rejestruje otrzymane wyniki.
Pozwala to kontrolować jakość surowca i korzystnie wpływać na
otrzymanie bezpiecznego, powtarzalnego wyrobu.
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1. O firmie

Własna chlewnia
Dzięki własnej hodowli tuczników możemy zaoferować mięso
najwyższej jakości. Własna hodowla zapewnia nam 80%
zapotrzebowania na surowiec rzeźny. Pozostałe 20% pochodzi od
hodowców, z którymi mamy zawarte wieloletnie kontrakty na
dostawę żywca wieprzowego.
Skup i transport żywca wieprzowego
Stała współpraca z hodowcami zapewnia nam ciągłość dostaw,
odpowiednią jakość i klasę odbieranego surowca.
Produkcja zakładowa wynosi ok. 10 ton/tydzień. W zakładzie ubija
się ok. 200 szt.trzody chlewnej/tydzień, która stanowi surowiec do
rozbioru i produkcji. Prócz mięsa wieprzowego rozbierane są
ćwierci wołowe i cielęce.
Tygodniowa wielkość rozbioru wynosi ok. 12 ton, zaś produkcji
przetwórczej ok. 10 ton. Oferujemy profesjonalne doradztwo w
zakresie realizacji zamówienia oraz degustację.
Handel własnymi wyrobami
W naszej ofercie znajduje się około 100 gatunków wędlin i wyrobów
wędliniarskich a także pełen asortyment mięsa wieprzowego,
wołowego i drobiowego.
Realizujemy również zamówienia indywidualne. Zaopatrujemy
restauracje, domy weselne, stołówki szkolne.
Zgodnie z przyjętą strategią działania, ciągle udoskonalamy i
rozbudowujemy linie produkcyjne, wprowadzamy nowości.
Skupiamy się również na rozwijaniu sieci dystrybucji.

Zapraszamy do współpracy!
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2. Jakość wyrobów

Oferujemy wyroby niezmienione od 1989 roku, kiedy to powstał
zakład. Z czystym sumieniem możemy polecić je wszystkim Klientom
ponieważ zyskały one wcześniej aprobatę naszych rodzin i
pracowników.
Wszelkie zastosowane rozwiązania zostały przystosowane do
wymogów Unii Europejskiej oraz norm weterynaryjnych i sanitarnych.
Mięso pozyskiwane w naszym zakładzie pochodzi w ok. 80% z
tuczników z własnej hodowli, gdzie cały proces jest nieustannie
kontrolowany przez służby weterynaryjne. Pozostałe 20% stanowią
tuczniki od kilku sprawdzonych hodowców z powiatu Garwolińskiego.
Pasza do tuczu nie zawiera antybiotyków i dodatków pochodzenia
zwierzęcego. Kupujemy ją w uznanej firmie, gdzie każda partia
poddawana jest badaniom laboratoryjnym.
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2. Jakość wyrobów

W naszym zakładzie stosujemy tylko i wyłącznie surowce polskiego
pochodzenia. Jest to produkcja tradycyjna, bezpieczna i zdrowa. Do
minimum ograniczyliśmy dodatki i polepszacze, a cały proces
produkcyjny jest naturalny.
Produkcja opiera się na sprawdzonych, tradycyjnych recepturach
inspirowanych kuchnią domową.
Nie stosujemy:
• nastrzykiwania mięsa kulinarnego
• odświeżania wędlin
• mięsa odmięśnionego mechanicznie (MOM)
Możemy zapewnić naszych Klientów o całkowitym bezpieczeństwie
żywnościowym naszych produktów.

.
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3. Oferta dla firm

Zapraszamy do współpracy Partnerów Handlowych:
• Domy weselne
• Restauracje • Puby
• Hotele • Szkoły • Przedszkola
• Hurtownie, sklepy spożywcze
• Osoby, które chcą sprzedawać nasze wyroby w swoich sklepach
Oferujemy:
• Atrakcyjne warunki zakupu naszych wyrobów
• Materiały informacyjne o wyrobach
• Dla stałych Klientów atrakcyjne RABATY
• Prawo do korzystania ze znaku graficznego
• Istnieje również możliwość dostarczania produktów pod "marką
własną"
• Profesjonalne doradztwo w zakresie realizacji zamówień
Zapewniamy:
• Mięso, wedliny – zawsze świeże, nie mrożone
• Powtarzalność surowca i gwarancję najwyższej jakości

2. Jakość wyrobów
8

4. Własne sklepy

WARSZAWA - WOLA
pn-pt. 8:00- 19:00
sob. 8:00 - 14:00
ul. Okocimska 11a
tel. (22) 837 16 32

GARWOLIN
pn-pt. 8:00 - 16:30
sob. 8:00 - 13:00
ul. Długa 12
tel. (25) 682-48-18

WARSZAWA - OCHOTA
pn-pt. 8:00 - 19:00
sob. 8:00 - 13:30
ul. Opaczewska 32
tel. (22) 867 22 41

GARWOLIN
pn-pt. 7:00 - 17:00
sob. 7:00 - 13:00
ul. Wiejska 10
tel. (25) 682 48 17

RYKI
pn-pt. 8:00 -17:00
sob. 8:00 - 14:00
ul. Kościuszki 6
tel. 513 148 670

GARWOLIN
pn-pt. 7:00 - 16:30
sob. 7:00 - 13:00
ul. Staszica 13
tel. (25) 684 36 76

PILAWA
pn-pt. 7:00 -17:00
sob. 7:00 - 13:00
ul. Al. Wyzwolenia 71
tel. (25) 685 60 88

GARWOLIN
pn-pt. 7:30 - 17:30
sob. 8:00 - 13:00
ul. Kościuszki 12
tel. (25) 682 39 66
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