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Częśc materiałów wykorzystanych do przygotowania reklam pochodzą z portali:
www.freepik.com, www.pixabay.com, www.unplash.com

Szanowni Państwo...
Serdecznie witamy na łamach 
czerwcowego wydania e-katalogu 
ABC Restauracji.

Chcielibyśmy podziękować 
wszystkim, którzy postanowili wziąć 
udział w tym wydania w tym 
katalogu.

Patronem tego wydania została 
firma Se-Mar:  
Pionier w produkcji chałwy  
na świecie z tradycją od 1907 r.

Mamy nadzieję, że katalog będzie 
stanowił dla Państwa ciekawe źródło 
informacji, oraz inspirację w prowa-
dzonym biznesie.

Z wyrazami szacunku wydawnictwo 
ABC Restauracji

 

Ponieważ Państwa opinia jest dla nas 
najważniejsza wszelkie opinie 
proszę podsyłać na adres:
biuro@abc-restauracji.pl

Jeżeli interesuje Państwa produkt, 
lub usługa której nie ma w katalogu 
zapraszamy na portal 
www.abc-restauracji.pl

Stanowi on największą bazę firm 
HoReCa. Zapraszamy do lektury.  
Życzymy wielu udanych transakcji 
biznesowych.

W 2020 roku nadal pragniemy współpracować ze wszystkimi  
naszymi dotychczasowymi partnerami handlowymi. Tych z Pań-
stwa, którzy nie mieli jeszcze okazji zapraszam na nasz portal 

www.abc-restauracji.pl 

Znajdziecie tam wiele ciekawych artykułów związanych z branżą 
HoReCa, przepisy kulinarne, liczne porady oraz wskazówki. Portal 
nasz stanowi również największą bazę firm HoReCa w Polsce. 
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Kopleksowe rozwiązania, produkty i usługi dla 
obietów hotelowych  oraz gastronomicznych.

Redakcja ABC Restauracji

www.abc-handlu.pl

Promocja firm w środowisku
internetowym na rynku B2B

Zapraszamy na nasz nowy portal 
WWW.ABC-HANDLU.PL
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Z Bogną Szkupińską, właścicielką  
firmy Starck’s Food Polska, rozmawia 
Jan Żuławnik 

Kiedy powstała firma Starck’s Food Pol-
ska i jakie były początki jej działalności?

Działamy na rynku polskim od 3 lat.  
Weszliśmy na nasz rynek z unikatowym 
produktem - majonezem vege, który stał 
się w krótkim czasie hitem rynkowym.  
Cremajo- bo tak nazywa się nasz produkt 
dedykowany jest nie tylko dla osób na  
diecie wegańskiej czy wegetariańskiej,  
ale również dla tych, którzy liczą kalorie, 
są cukrzykami, alergikami, uważnie czyta-
ją etykiety. Dla wszystkich osób starszych, 
dzieci oraz osób na diecie niskotłuszczowej.

Skąd pomysł na produkcję zdrowej  
żywności? 

Jesteśmy dumni z tego, że udało nam 
się osiągnąć dwa cele: po pierwsze - wy-
eliminowania jajka ze składu produktu;  
po drugie - stworzenie Cremajo, które  
będzie w swojej strukturze identyczne  
z majonezem, nie będzie się rozwarstwia-
ło, co nie jest takie proste przy próbach  
połączenia oleju rzepakowego z wodą, 
jako dwóch głównych składników. Poza 
tym chcieliśmy, aby Cremajo było polskie  
w smaku, o wyraźnej nucie wytrawności.

Cremajo 40% tłuszczu i Cremajo Czosnek 
zdobyły prestiżowy certyfikat Ogól-
nopolskiego programu Promocyjnego 
„Doceń Polskie”. Czym te produkty się 
charakteryzują i czym zdobyły uznanie 
komisji przyznającej certyfikat? 

Do konkursu mogą być zgłaszane produkty 
polskie i to jest główne kryterium przystą-
pienia do plebiscytu. Cremajo to produkt  
w 100% polski.  Wszystkie surowce kupu-
jemy w Polsce i produkcja również odby-
wa się na terenie RP. Pamiętajmy, że zwy-
cięża smak- i tak jest zawsze w przypadku  
Cremajo. Kto spróbuje naszego majonezu 
na pewno długo nie zapomni jego smaku.  
Mam nadzieję, że smak Cremajo zwy-
ciężył!  Zdobyliśmy również certyfikat  
„Zdrowa Marka Roku 2019” oraz nagrodę  
w plebiscycie „Influencer’s Top”.

Jakimi jeszcze produktami może się  
pochwalić pani firma? 

Naszą specjalizacją jest produkcja majone-
zu wegańskiego Cremajo i wszystkie pra-
ce rozwojowe skoncentrowane są na tej  
właśnie marce. W chwili obecnej na rynku 
dostępne są następujące wersje: Crema-
jo 40% (klasyczny- co warto podkreślić -  
zawiera o połowę mniej kalorii niż trady-
cyjny majonez), Cremajo 20% ( o obniżo-
nej zawartości tłuszczu), Cremajo czosnek,  
Cremajo Curry i nasz najnowszy smak  
Cremajo Chili.

Czy produkcja zdrowej żywności to dla 
pani misja, czy sposób na biznes, a może 
trafienie w odpowiednią niszę rynkową?

Idealnym rozwiązaniem dla każdego przed-
siębiorcy jest umiejętny balans pomiędzy 
wymienionymi przez Pana celami. Tak, 
Cremajo powstało z misji (dieta wegańska), 
którą jest uświadomienie konsumento-
wi jak wygląda chów klatkowy, jak bardzo  
daleko nam do osiągnięcia zrównoważone-
go rozwoju. Tak, jest to sposób na biznes, 
zresztą jak każda produkcja, pod warun-
kiem, że finalny produkt znajdzie swoich 
nabywców. 

Kto opracowuje nowe przepisy, nowe 
produkty? 

Posiadamy wyspecjalizowane laborato-
rium, gdzie nasi specjaliści pracują nad 
nowymi smakami Cremajo. Oczywiście 
wszystkie prace poprzedzone są uważną 
obserwacją trendów rynkowych oraz prefe-
rencji konsumenckich.

Czy produkcja zdrowej żywności stwa-
rza jakieś specyficzne problemy, czy 
rządzi się takimi samymi prawami jak 
produkcja każdej innej żywności? 

Dzisiaj konsument chce wiedzieć, co wkła-
da do koszyka zakupowego, dlatego nasze-
mu Klientowi dajemy gwarancje, że kupuje 
produkt wolny od składników pochodzenia 
zwierzęcego, produkt, który nie zawiera soi 
ani grochu, jest wolny od glutenu i lakto-
zy, nie musi być przechowywany w lodów-
ce, posiada obniżoną zawartość tłuszczu,  
posiada certyfikat vege. 

Czy posiadacie Państwo ofertę dla  
gastronomii?

Oczywiście pomyśleliśmy również o rynku 
Horeca i zmieniających się preferencjach  
w gastronomii. Stworzyliśmy serię Cremajo 
dla gastronomii, w dużych opakowaniach: 
2,5 kg, 5 kg, 10 kg. Chętnie uczestniczymy 
we wszelkich wydarzeniach związanych  
z branżą. W Targach HoReCa w Krakowie 
byliśmy wystawcami i mieliśmy przyjem-
ność spotkać się z ekspertami z branży 
oraz wybitnymi szefami kuchni. Szefowie 
dedykowanych dla polskiej gastrono-
mii kuchni doceniają Cremajo, ponieważ  
doskonale sprawdza się one w sałatach, 
dipach, sosach zimnych, jako dodatek  
do przekąsek, kanapek, hamburgerów.  
Jest jeszcze jedna wartość dodana - Crema-
jo można podgrzewać do 60 stopni Celsju-
sza! I nie ma konieczności przechowywania 
Cremajo w lodówce, co jest bardzo ważną 
cechą przy planowaniu przechowywania.

Gdzie można nabyć produkty firmy 
Starck’s? 

Nasze Cremajo można kupić w dużych 
sieciach handlowych Auchan, Carrefour 
(stacjonarnie jak i online), Leclerc oraz 
Piotr i Paweł. Na naszej stronie interneto-
wej www.starcksfoodpolska.pl dostępna 
jest również lista sklepów stacjonarnych  
i  internetowych posiadających Cremajo  
w swojej ofercie handlowej. Serdecznie  
zapraszamy do spróbowania Cremajo!

Na zakończenie naszej rozmowy  
muszę zapytać o majonez Cremajo.  
Jak już wcześniej pani wspomniała,  
produkt ten uzyskał Certyfikat „Zdro-
wa Marka Roku 2019”. Za co konkret-
nie przyznawana jest ta nagroda i czym  
majonez Cremajo podbił serca komisji 
przyznającej to prestiżowe wyróżnie-
nie? 

„Zdrowa Marka Roku” to ogólnopolski  
konkurs, w którym nagradzane są produk-
ty o najwyższej jakości i smaku.  Doceniana 
jest też innowacyjność i doskonały skład 
produktu. „Zdrową Markę Roku” otrzyma-
liśmy za promowanie zdrowego stylu życia.  
Jesteśmy dumni z tej nagrody, bo pokazuje 
nam ona, jak ważne miejsce zajmujemy na 
rynku z naszym Cremajo i jak ważni jeste-
śmy dla naszych Klientów, którym serdecz-
nie dziękujemy za okazane zaufanie.

Dziękuję za rozmowę

Z

http://www.starcksfoodpolska.pl
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Grupa Bruno Tassi należy  
do najstarszych przedsiębiorstw 
w branży. Firma została założona 
w 1991 i od tego czasu nieustannie 
się rozwija. Od początku współpra-
cujemy z największymi i najbardziej  
znanymi polskimi zakładami  
mięsnymi. Nie zapominamy jednak 
o mniejszych zakładach produkcyj-
nych, które posiadają często cieka-
we i poszukiwane przez klientów 
produkty. 

W swojej działalności stawia-
my przede wszystkim na jakość  
i różnorodność oferowanych 
produktów. Atutem Bruno Tas-
si jest sprawdzony, wypracowy-
wany latami model dystrybucji,  
który pozwala na fachową  
obsługę naszych klientów.  
Klienci są dla nas najważniejsi  
i to właśnie ich potrzebom podpo-
rządkowane są nasze działania.

W skład Grupy Bruno Tassi wcho-
dzą spółki: Bruno Tassi, Bruno 
Tassi Północ. Spółki powiązane  
są kapitałowo. Grupa nie jest więc 
luźnym stowarzyszeniem niezależ-
nych przedsiębiorstw, przez co jest  
w stanie realizować jednolitą  
politykę we wszystkich oddzia-
łach. Posiadamy własne rozbiory 
mięsa wieprzowego oraz drobiu  
zachowując najwyższe standardy 
jakości. Naszą misją jest świadcze-
nie usług na najwyższym poziomie

Grupa dzięki swojemu wieloletni mu doświadczeniu jest źródłem wielu  
cennych informacji dotyczących rynku. Bardzo blisko współpracujemy  
z producentami, aby zaspokoić potrzeby klientów na każdym rynku lo-
kalnym. Wiele produktów, które dzisiaj znajdują się na stołach Polaków  
powstało we współpracy Bruno Tassi i największych zakładów mięsnych.

Nasza  oferta  skierowana jest rónież do kanału HoReCa.  Oprócz   
podstawowych asortymentów mięsnych takich jak  
mięso drobiowe, mięso indycze, mięso wieprzowe czy woło-
we w postaci świeżej jak i mrożonej, posiadamy elementy mięs  
z baraniny, jagnięciny, cielęciny, dziczyzny, królika, gęsi, kaczek. W swojej 
ofercie mamy do zaoferowania wybrane produkty owoców morza, ryb,  
serów, steków wołowych oraz podstawowe asortymenty produktów  
spożywczych.

Aby wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom i potrzebom 
naszych klientów oddziały 
posiadają specjalną ofertę 

dla klientów HoReCa

Kontakt:
Mariusz Wyciszkiewicz: 
+48 660 540 250  
m.wyciszkiewicz@bruno-tassi.pl

Katarzyna Wereszczyńska: 
+48 663 771 812
k.wereszczynska@bruno-tassi.pl

Do szczegółowego zapo-
znania się z naszą ofertą 
zapraszamy na stronę 

www.bruno-tassi.pl 

gdzie znajdują się 
również dane 

kontaktowe 
wszystkich

oddziałów.

Nasze oddziały:
Białystok, Gdańsk, Gdynia, Kielce, Koszalin, Olsztyn, Poznań, 
Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra
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Doskonałość w nowej odsłonie
Muszynianka to woda życia o niebywałej mocy,  

prawdziwe źródło magnezu, czystość i bogactwo składu mineralnego.

Teraz możesz ją podziwiać i smakować w nowej odsłonie. Ekskluzywna, szklana butelka*  
idealnie pasuje na biznesowe spotkanie w prestiżowym lokalu  

i przyjęcie w domu z rodziną lub przyjaciółmi — wprost na elegancki stół.

www.muszynianka.pl * butelka 0,3 litra
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C.K - Fish jest firmą rodzinną działającą
na polskim rynku od 1999 roku zajmującą

się przetwórstwem rybnym, która stale poszerza
swój asortyment.

Podstawową działalnością jest wędzenie ryb na maszynach fińskich
metodą tradycyjną bez użycia konserwantów opartą na własnej recepturze
uzyskanej z wieloletniego doświadczenia nabytego w Finlandii właścicielauzyskanej z wieloletniego doświadczenia nabytego w Finlandii właściciela

zakładu Jukki Kärkkäinena, co daje naszym produktom oryginalność.

NASI KLIENCI:
HOTELE | RESTAURACJE | FIRMY CATERINGOWE
DOMY WESELNE | KUCHNIE PRZY AMBASADACH

OŚRODKI KONFERENCYJNE

www.ckfish.pl
Wędzarnia Ryb Zakład Produkcyjny

ul. Klimatyczna 1 C, Józefów koło Otwocka, Tel. / fax. (22) 789 56 01, e-mail: ckfish@wp.pl
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http://www.kiel-pak.com.pl
mailto:kiel-pak%40kiel-pak.com.pl?subject=


ABC Restauracji34

W
YP

O
S
A
ŻE

N
IE

W

ABC Restauracji34

http://www.izi.sklep.pl
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http://www.vetro.pl
mailto:biuro%40vetro.pl?subject=


ABC Restauracji40

W

mailto:biuro%40porcelana24.pl?subject=
http://www.porcelana24.pl


ABC Restauracji 41

W
YP

O
S
A
ŻE

N
IE

W

ABC Restauracji 41

http://www.saunasc.pl
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http://www.stolyradomsko.pl
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http://www.ecouse.pl
mailto:info%40ecouse.pl?subject=
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http://www.elkaminodom.pl
mailto:biuro%40elkaminodom.pl?subject=
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http://www.szliffloor.com
mailto:szliffloor%40gmail.com?subject=
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nowatorski sposób kontaktu z klientem!

www.mirror-investment.com

contact@mirror-investment.com

Oddział Warszawa:
Cząstkowska 18

01-678 Warszawa
+48 793 963 462

/MirrorInvestmentMI/

Producent luster interaktywnych eMirror dla 
każdej przestrzeni publicznej. Firma opracowała 
również inteligentny system do zarządzania 
treścią eMI, który pozwala na wyświetlenie 
contentu konkretnie sprofilowanemu odbiorcy. 
Dzięki autorskim produktom firma jest w stanie 
doskonale łączyć potrzeby Partnerów.

informacja w nowej odsłonie!
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http://www.mirror-investment.com
mailto:contact%40mirror-investment.com?subject=
http://www.facebook.com/MirrorInvestmentMI/
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www.choco-order.com

Testuj bezpłatnie 
przez 3 miesiące!

Składanie zamówień z Choco-Order jest banalnie proste!

Korzyści dla Twojego biznesu oraz Twojego klienta.

Kartę dań ma zawsze pod ręką i może natychmiast złożyć zamówienie 
– co znacząco skraca czas oczekiwania.

Sprytny i praktyczny
system zamawiania

dla Twojej restauracji

Nie czekaj na kelnera!

Złóż zamówienie
przez aplikację!

Jak to działa?

Twój klient nie czeka na kelnera!

[ [
Co zyskujesz?

Wchodzisz
do lokalu

Podłączasz
się do WiFi

Uruchamiasz 
aplikację

Wybierasz
serwer

Wybierasz
stolik

i składasz
zamówienie

Zobacz szczegóły na naszej stronie...
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http://www.choco-order.com
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http://www.alter-energia.pl
mailto:kontakt%40alter-energia.pl?subject=
http://www.facebook.com/modulyfotowoltaiczne
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mailto:serwis%40dmplaza.eu?subject=
http://www.dmplaza.eu
http://www.loyaltyclub.pl
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http://www.sumpy.pl
https://www.facebook.com/SumpyDigitalSignage
https://www.instagram.com/sumpydigitalsignage/

