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Zainteresowanie producentów
godłem „Doceń polskie” nie maleje
W styczniowej XIX certyfikacji żywności wzięło udział 180
artykułów spożywczych z oferty 66 firm. Rekordzista zgłosił do
oceny aż 12 propozycji. Wszystkie wyroby zostały indywidualnie
ocenione przez Lożę Ekspertów. Specjaliści z branży spożywczej
przyznali im noty w skali 1-10 za smak, wygląd i stosunek jakości do ceny. Certyfikatem uhonorowano wyłącznie wyroby, które
zdobyły minimum 7,5 pkt. Tytułem TOP PRODUKT nagrodzono zaś żywność z maksymalnymi notami.
Tradycyjnie już, do oceny zgłoszono artykuły różnego typu,
od pieczywa i nabiału począwszy, przez mięso, słodycze, napoje
i wyroby marki własnej, na makaronach, przetworach i daniach
gotowych skończywszy.
Podczas certyfikacji przeprowadzonej 27 stycznia oceniono
także wyroby powtórnie zabiegające o zdobycie godła promocyjnego. Wytwórcy, których żywność nagrodzono niemal dwa lata
temu (na taki okres nadawane są znaki „Doceń polskie”) ubiegali
się o możliwość dalszego posługiwania się certyfikatem jakości.
Charakterystyki nagrodzonej żywności i informacje o ich
producentach są dostępne na blogu programu, pod adresem
www.blog.docenpolskie.pl.

Korzystanie ze znaku promocyjnego

„Doceń polskie” - znacznie więcej niż logo na opakowaniu
Firma Green Spoon
udowadnia jak kreatywnie można wykorzystywać
znak „Doceń polskie” do
promocji swojego wyrobu.
Godło przyznane „zdrowemu olejowi rzepakowemu tłoczonemu na zimno
Green Spoon” jest zawarte
na opakowaniu produktu
oraz wszystkich materiałach
marketingowych (takich jak banery, rollupy, ulotki, plakaty oraz ścianki
targowe). Informacja o wyróżnieniu jest dostępna na stronie internetowej producenta i widoczna w każdej wiadomości e-mail, której nadawcą
jest firma Green Spoon.
- Kontrahenci pozytywnie przyjmują informacje o certyfikacie, proszą
o jego kopię, za pomocą której promują produkt i informują o jego dostępności w sklepie. Godło potwierdza wyjątkowość naszego produktu i wzmacnia przekonanie do marki - zapewnia Przemysław Mrozik, Prezes Zarządu firmy Green Spoon. - Sama idea programu zainteresowała naszych
odbiorców masowych, zwłaszcza profesjonalistów z branży HoReCa.

Dzięki temu jesteśmy bardziej rozpoznawalni. Program i godło przedstawiamy również naszym partnerom
zagranicznym i okazują zainteresowanie, chwaląc przy tym polskie produkty
- dodaje P. Mrozik.
Prezes firmy Green Spoon podkreśla,
że program pomaga również w nawiązaniu partnerstwa cross-marketingowego.
- Jesteśmy otwarci na wspólne działania marketingowe. Cross-marketing
i cross-selling to nowoczesne i efektywne narzędzia zwiększania sprzedaży
i rozpoznawalności marek, a mało doceniane. Pomożemy innym laureatom i zapraszamy - podsumowuje.
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Jeden certyfikat - tyle możliwości!
Laureaci
programu
„Doceń polskie” minimum raz w miesiącu mają
okazję współuczestniczyć
w tworzeniu artykułów
dla mediów - wystarczy, że podzielą się swoją wiedzą i/lub
opinią na temat poruszany w materiale. Często sposobem
zaistnienia w tych tekstach jest przesłanie przepisu na ciekawą potrawę (ze składnikiem nagrodzonym certyfikatem)
i zdjęcia gotowego dania. Przygotowane w ten sposób artykuły są przesyłane mediom i publikowane bezpłatnie m.in.
w ogólnopolskich portalach internetowych. Taka publikacja
to prestiż dla firmy i sposób promocji jej wyrobów.
Podobną rolę odgrywa blog programu, gdzie publikowane są ciekawe informacje dotyczące producentów żywności ze znakiem „Doceń polskie”. To właśnie tam można
znaleźć informacje o wydarzeniach z udziałem laureatów
programu, ich inicjatywach, osiągnięciach i sposobach
wykorzystania certyfikatu jakości. Co ważne, odnośniki
do bloga są dostępne na Fanpage programu „Doceń polskie”, co jeszcze zwiększa popularność tych materiałów.
Organizatorzy programu i wspierająca ich Agencja PR Adventure Media są otwarci na informacje od firm, to na ich
podstawie przygotowywane są kolejne materiały prasowe
i teksty na blog.
Biorąc to pod uwagę (i pamiętając o innych bezpłatnych
narzędziach, takich jak np. Mapa Dobrego Smaku) należy
stwierdzić, że firmy oferujące żywność ze znakiem „Doceń
polskie” mają dostęp do jedynego w swoim rodzaju szerokiego wsparcia promocyjnego. Tylko od producentów zależy
w jakim stopniu z niego skorzystają. Pozytywne doświadczenia firm uwzględniających w swoich działaniach godło
„Doceń polskie”, powinny być dla pozostałych laureatów
motywacją do działania.
Anna Koza,
specjalista ds. public relations, Agencja Adventure Media

XX jubileuszowa certyfikacja
„Doceń polskie” już 27 kwietnia!
Dołącz do presiżowego grona
wyróżnionych producentów.
Wypełnij załączony formularz
i wyślij na kontakt@docenpolskie.pl
Więcej szczegółów:
www.blog.docenpolskie.pl
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Doceń polskie w pigułce
Dla kogo i po co?
Program „Doceń polskie” ma na celu promocję wysokiej jakości produktów dostępnych na polskim rynku oraz posiadających
„polski akcent”. Skierowany jest do producentów dóbr konsumpcyjnych ze szczególnym naciskiem na produkty FMCG (produkty/
dobra szybko zbywalne).
Uczestnictwo w programie „Doceń polskie” gwarantuje producentowi szerokie
wsparcie promocyjne na różnych płaszczyznach i za pośrednictwem różnych
nośników informacji – za pośrednictwem mediów tradycyjnych, jak i elektronicznych.
Istnieją dwa sposoby dostarczenia produktu do oceny dopuszczającej przyznanie znaku „Doceń polskie”:
• zgłoszenie produktu przez jego producenta,
• nominowanie produktu przez Lożę Ekspertów.

Zasady uczestnictwa
Zgłoszenie do programu promocyjnego „Doceń polskie” jest
BEZPŁATNE.
Producenci dostarczają swoje produkty do oceny przez Lożę
Ekspertów. Ocena dostarczonych produktów jest prowadzona
przynajmniej cztery razy w roku. Produkty oceniane są pod kątem
spełnienia wymagań programu, na podstawie dostarczonych, razem z produktem, deklaracji zgłoszeniowych oraz podczas bezpośredniej oceny prowadzonej przez Lożę Ekspertów. Loża Ekspertów
oprócz przyznania lub nie, produktowi prawa do używania znaku
„Doceń polskie” może również, w wyjątkowych przypadkach, przyznać wyróżnienia TOP PRODUKT dla produktów posiadających
szczególne walory jakościowe.

Wsparcie promocyjne
Produkty posiadające znak „Doceń polskie” otrzymują szerokie
wsparcie promocyjne:
• serwis internetowy www.docenpolskie.pl,
• Fanpage Programu w portalu Facebook,
• wsparcie w miejscach sprzedaży (m.in.: etykiety, plakaty,
nalepki, ulotki informacyjne dla konsumentów),
• szeroko zakrojone działania w zakresie Social Media (serwisy społecznościowe, blogi itp.),
• bezpośrednie wsparcie w zakresie promocji produktów
w mediach lokalnych, ogólnopolskich oraz branżowych (w tym portale internetowe oraz media związane
z kulinariami).

Używanie znaku „Doceń polskie”
Znak promocyjny „Doceń polskie” może być wykorzystywany przez producenta we wszelkich działaniach promocyjnych
dotyczących produktu, który znak otrzymał. Zgoda ta dotyczy
wszelkich pól eksploatacji i jest obowiązująca po wykupieniu
stosownej licencji.

Patronat honorowy / współpraca
Honorowym patronem programu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współpracę merytoryczną nad oceną/przyznaniem znaku
sprawują: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Związek Polskie Mięso, UPEMI oraz Fundacja
KLUBU SZEFÓW KUCHNI.

Przetwórstwo Rybne „ŁOSOŚ” - rola lidera zobowiązuje.

Godło „Doceń polskie” wspiera nasze działania
Jesteśmy jednym z wiodących w naszym kraju producentów konserw rybnych, dysponujemy jedną z najnowocześniejszych fabryk tej branży w Polsce.
Sprawne i skuteczne zarządzanie pozwoliło nam osiągnąć pozycję niekwestionowanego lidera w produkcji konserw rybnych. Świadczą o tym zarówno osiągane
wyniki (dzienna produkcja naszego zakładu przekracza 250 000 szt. konserw
rybnych), jak i certyfikaty potwierdzające najwyższą jakość naszych wyrobów.
Godło promocyjne programu „Doceń polskie” otrzymały cztery wyroby marki „ŁOSOŚ”: Podwędzane filety
z makreli w oleju, Filety z makreli w oleju z kawałkiem cytryny, Popular smoked winter sprats - Szprot popularny w oleju (te trzy pozycje
zdobyły także tytuły TOP PRODUKT), jak również Szprot w sosie pomidorowym. Rolą lidera jest nie tylko odpowiadanie na potrzeby
konsumentów, ale także kreowanie nowych trendów, dostarczanie konsumentom wiedzy i inspiracji, jak również odpowiedzialne podejście do produkcji. Certyfikat „Doceń polskie” pozwala zrealizować wszystkie te działania. Godła promocyjne przyznane czterem
wyrobom marki „ŁOSOŚ” dobitnie określają ich pochodzenie i pomagają podjąć decyzję zakupową konsumentom pragnącym wybierać
rodzimą żywność. Z kolei dzięki narzędziom oferowanym laureatom, możemy inspirować konsumentów i udowodnić jak wszechstronne zastosowanie w kuchni mają nasze produkty. Wreszcie, udziałem w audycie manifestujemy nasze odpowiedzialne podejście do produkcji; nie obawiamy się ocen niezależnych ekspertów i informacji zwrotnej na temat wyrobów sygnowanych marką „ŁOSOŚ”.
Certyfikat „Doceń polskie” wspiera nasze działania i jest dodatkowym sposobem promowania produktów z naszego portfolio.
Jeśli znak programu stanowi pomoc dla firmy takiej jak nasza, to dla wytwórców o mniejszym zasięgu, którzy dopiero rozwijają swoje
skrzydła będzie on nieocenionym wsparciem.
Tomasz Kudlik
Dyrektor Sprzedaży PR Łosoś Sp. z o. o.

wiesz więcej

Miej olej w głowie i sięgaj po... olej
Tłuszcz nie jest tylko nośnikiem smaku; jest dla naszego organizmu po prostu niezbędny, gdyż wspomaga
przyswajanie witamin. „Zdrowe” tłuszcze powinny być
obecne w diecie każdego człowieka, ponieważ ich niedobór jest równie szkodliwy, co nadmiar „złych” tłuszczów. Wspólnie z laureatami programu „Doceń polskie”
przedstawiamy właściwości „polskiego złota” (czy też
„oliwy północy”, jak nazywany jest olej rzepakowy) oraz
innych olejów rodzimych wytwórców.
- Tłoczone na zimno
oleje roślinne mają
najwyższe naturalne
właściwości odżywcze
i zdrowotne - przekonuje Przemysław
Mrozik, Prezes Zarządu firmy Green
Spoon. - Oleje to
tłuszcze, a (wbrew
większości diet odchudzających) nasz organizm ich potrzebuje, jednak - tylko tych nienasyconych, które wspomagają przyswajanie witamin przez organizm - dodaje P. Mrozik. Opinię tę podziela Kamila Zubrycka,
założycielka firmy Olejowy Raj. - Zdrowe tłuszcze pochodzenia
roślinnego i zwierzęcego muszą być obecne w diecie każdego z nas.
Dotyczy to więc dzieci, kobiet, mężczyzn, sportowców, pracowników
biurowych i fizycznych - podkreśla. Jak dodaje, istotne jest jednak
zachowanie zdrowej równowagi, gdyż szkodliwy jest zarówno
nadmiar, jak i niedobór tłuszczów. - Pamiętajmy, że ze względów
zdrowotnych bardziej korzystne dla nas jest spożywanie tłuszczów
roślinnych niż zwierzęcych - zastrzega.

Właściwości olejów polskich firm

Olej z rzepaku to bardzo cenne źródło kwasów omega-9, jak
również witamin A, D, E i K. - Ten olej ma lepsze właściwości zdrowotne niż oliwa z oliwek, dlatego często nazywany jest „oliwą północy”

i jest najzdrowszym olejem na świecie. Olej z rzepaku pozwala na skuteczną walkę z nadwagą, obniża poziom „złego” cholesterolu, poprawia pracę serca i układu krążenia. Świetnie wpływa na rozwój i pracę
mózgu oraz układu nerwowego, dlatego szczególnie polecany jest kobietom w ciąży, karmiącym i ludziom starszym - wylicza P. Mrozik.
Na tym cenne cechy oleju z rzepaku się nie kończą. - Olej rzepakowy działa przeciwzakrzepowo, zapewnia optymalny rozwój wzroku i reguluje przemianę materii - uzupełnia Anna Żarnowiecka
z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Miechowie. Co więcej,
spożywanie zimnotłoczonego oleju rzepakowego jest korzystne
także dla naszej skóry, której produkt ten dostarcza witaminę D.
- Wiele kobiet chętnie smaruje ciało dobrym olejem rzepakowym, natomiast z wytłoczyn rzepaku można przygotować maseczki do włosów - mówi prezes firmy Green Spoon.
Tłoczony na zimno olej lniany to skarbnica kwasów omega-3.
Spożywanie tego produktu pozwala zabezpieczyć układ pokarmowy i poprawia jego funkcjonowanie. - Ostatnio bardzo popularna
jest dieta dr Budwig, która jest oparta właśnie na oleju lnianym.
Produkt, dzięki wysokiemu poziomowi witaminy E, pomaga walczyć
z miażdżycą oraz komórkami rakowymi. Spożywanie 2 łyżek oleju
lnianego tłoczonego na zimno dziennie to prosta droga do najlepszego
zdrowia - zapewnia Przemysław Mrozik.
Coraz większe zainteresowanie wzbudza także olej z pestek
dyni. - Produkt zawdzięcza swoją popularność właściwościom
leczniczym i atrakcyjnymi (z punktu widzenia konsumenta) właściwościami sensorycznymi - oliwkową barwą; słodkim, dyniowym
smakiem oraz intensywnym, charakterystycznym i przyjemnym
zapachem - wyjaśnia Katarzyna Olbryś - Ursin, reprezentująca PPHU „SZARŁAT” s.c. Olej ten warto stosować nie tylko ze
względu na jego smak. Produkt jest bogatym źródłem cennych
substancji (takich jak: tokoferole, fitosterole, selen, karotenoidy)
o właściwościach prozdrowotnych. - Olej z pestek dyni bardzo dobrze wpisuje się w dietę wspomagającą leczenie chorych cierpiących
na łagodny rozrost prostaty, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia w gospodarce cukrowej. Posiada on również właściwości przeciwnowotworowe, antybakteryjne, antyhipercholesterolemiczne, przeciwpasożytnicze i przeciwzapalne - mówi K. Olbryś - Ursin.
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Oleje nagrodzone certyfikatem programu „Doceń polskie”
i tytułami TOP PRODUKT:
- Olej lniany Olejowy Raj tłoczony na zimno, niefiltrowany
- Olej rzepakowy Olejowy Raj tłoczony na zimno, niefiltrowany
- Olej z nasion konopi Olejowy Raj tłoczony na zimno, niefiltrowany
- Olej z pestek słonecznika Olejowy Raj tłoczony na zimno,
niefiltrowany
Producentem wszystkich powyższych jest firma Olejowy Raj

- Zdrowy olej rzepakowy tłoczony na zimno Green Spoon z
oferty firmy Green Spoon
- Olej Rzepakowy 100% Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Miechowie
- Olej z pestek dyni, propozycja PPHU SZARŁAT
- Oleje tłoczone przez firmę PRIMUS: Olej na zimno tłoczony
rzepakowy i Olej na zimno tłoczony słonecznikowy
- Olej Kujawski z pierwszego tłoczenia
- Olej Kujawski 3 Ziarna
- Olej Kujawski z czosnkiem
- Olej Kujawski z bazylią
- Olej Kujawski z czosnkiem i bazylią
- Olej Kujawski z pomidorami, czosnkiem i bazylią
- Olej Kujawski z cytryną i bazylią
- Olej Kujawski z papryką ostrą, pomidorami i bazylią
Powyższe oleje są tłoczone przez Zakłady Tłuszczowe KRUSZWICA, wszystkie (poza ostatnimi dwiema propozycjami) zostały
uhonorowane dwukrotnie
- Olej rzepakowy zimnotłoczony z oferty PPUH SOSTA
- Propozycje firmy HerbaNordPol Gdańsk: Olej z ostropestu
plamistego oraz Olej lniany
- Oleje FA-OILS: Olej z ostropestu; Olej z czarnuszki; Olej kokosowy
- Olej Wielkopolski Rzepakowy, którego dystrybutorem jest firma
Princes Polska.

wywiad numeru

Nasz sposób na sukces
Z Haliną Osińską – Dyrektorem Generalnym Pini Polonia rozmawia Katarzyna Salomon
DOCEŃ POLSKIE: Aż sześć produktów oferowanych przez Pini
Polska, a mianowicie: Schab tradycyjny, Boczek tradycyjny, Szynka
tradycyjna, Karkówka tradycyjna, Parówki wieprzowe Piero i oczywiście Szynka włoska Piero mogą poszczycić się zdobyciem najwyższych laurów Programu Promocyjnego – tytułów „Doceń polskie
TOP PRODUKT”. Proszę o ich przedstawienie.
Naszym klientom
oferujemy
najlepsze
produkty. Surowiec pozyskujemy wyłącznie
od polskich hodowców
żywca, co często i chętnie podkreślamy. Produkowana przez nas
żywność jest zdrowa,
bezpieczna i smaczna.
Jestem przekonana, że
najlepszym dowodem
na prawdziwość moich
słów są laury zdobywane w wielu konkursach,
między innymi wspominane najwyższe wyróżnienia Programu Promocyjnego „Doceń
polskie”. Wszystkie zgłoszone do oceny produkty zostały ocenione
bardzo wysoko i mogą poszczycić się najwyższym Godłem Programu
– TOP PRODUKT. Wszystkie bardzo serdecznie polecam.
DP: Co według Pani zadecydowało o sukcesie wyrobów zgłoszonych do Programu?
Doskonały polski surowiec, świetne receptury, fantastyczne
walory smakowe i ostry reżim technologiczny – to nasz sposób na
sukces. Jeszcze raz pragnę podkreślić, że jesteśmy dumni z tego, że
możemy zaopatrywać się u polskich hodowców i oferować naszym
klientom tę dobrą, polską jakość.
DP: Czy w tej chwili można już powiedzieć, że zdobycie znaku
w znaczący sposób wpłynęło na wzrost sprzedaży nagrodzonych
asortymentów?

Godło „Doceń polskie” to świadectwo najwyższej polskiej jakości. Klienci zwracają uwagę na takie wyróżnienia dlatego też chętnie
sięgają po nagrodzony asortyment. Fakt, że kierujemy nasze produkty do oceny jest dowodem stosowania przez nas dobrej praktyki produkcyjnej, przestrzegania procesów produkcyjnych oraz
spełniania obowiązujących przepisów sanitarno – higienicznych.
Przestrzegane receptur i norm to podstawowa zasada. Nasz produkt
budzi zaufanie i konsumentom gwarantujemy tę powtarzalną zaakceptowaną jakość.
DP: W jaki sposób podkreślacie swój sukces i jakie działania promocyjne prowadzicie w związku ze zdobyciem Godła Promocyjnego
„Doceń polskie” TOP PRODUKT?
To przed nami, będziemy z dumą informować Konsumentów
o tym wyróżnieniu, a już wkrótce zakomunikujemy o tym fakcie poprzez oznakowanie i materiały reklamowe.

Program „Doceń polskie” w liczbach
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internautów (realnych
użytkowników) odwiedziło w grudniu 2015 roku
serwis Kobieta.Interia.pl,
jeden z portali publikujący
informacje o programie
„Doceń polskie”
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PRODUKT posiadają w ofercie
Zakłady Mięsne
PARUZEL

wystawców wzięło udział
w berlińskich targach
Grüne Woche. Jednym
z nich było Gospodarstwo Rybackie Zielenica,
laureat programu promocyjnego „Doceń polskie”.

1660

Kamila Zubrycka zachęca także do stosowania innych olejów. Dlaczego warto to robić? Dość powiedzieć, że olej kokosowy (dzięki wysokiej zawartości kwasu laurynowego, obecnego m.in. w mleku matki), wspiera układ odpornościowy.
Z kolei olej z wiesiołka sprawdza się przy leczeniu niepłodności, problemów hormonalnych oraz zaburzeń związanych
z PMS. Natomiast olej z nasion konopi - dzięki idealnej proporcji kwasów omega 3 do 6 - łagodzi stany zapalne organizmu.
- Olejem do zadań specjalnych jest zaś olej z czarnuszki. Łagodzi on objawy alergii, leczy górne drogi oddechowe, łagodzi
podrażniony żołądek oraz poprawia odporność. Dodatkowo pomaga zwalczyć trądzik - wylicza założycielka Olejowego Raju.
Olej z ostropestu przynosi natomiast ukojenie osobom borykającym się z zaburzeniami funkcjonowania wątroby. Usuwa
toksyny z organizmu oraz wspomaga regenerację tego narządu.

Mapa Dobrego Smaku
drogowskazem dla konsumentów
Mapa Dobrego Smaku
to jedno z narzędzi programu
„Doceń polskie” udostępnianych bezpłatnie konsumentom
i producentom żywności. Wygodna, interaktywna wyszukiwarka dostępna na stronie
www.MapaDobregoSmaku.
pl pozwala szybko odnaleźć
artykuły spożywcze nagrodzone przez Lożę Ekspertów
programu „Doceń polskie”. Produkty można odszukać wg kategorii oraz siedziby wytwórcy, dzięki czemu każdy konsument
bez względu na to czego szuka (lokalnego producenta lub wyrób
dobrej jakości), łatwo zaspokoi swoją ciekawość.

Doceń Dobre Wiadomości
Wydawca: PHU GEMINI,
ul. Wojska Polskiego 1-3/3, 45-862 Opole
Adres Redakcji:
ul. M. Skłodowskiej 42, 47-400 Racibórz
tel./fax: 32 419 17 00, 32 419 16 90, 32 419 16 92
tel. kom. 509 230 711, 509 230 713, 509 230 714

DP: I ostatnie pytanie - czy, według Pani, inicjatywy takie jak Program Promocyjny „Doceń polskie” są potrzebne polskim konsumentom i producentom i dlaczego?
Każda forma przekazu do Konsumentów w sprawie tak ważnej, jak pochodzenie surowca, to kluczowa i podstawowa sprawa.
O Polakach na pewno można powiedzieć, że to Patrioci i ludzie
o wielkiej wrażliwości narodowej. To, że poprzez konsumpcję
i zakup towaru wytwarzanego w Polsce i opartego na polskich
surowcach wspierają działalność prowadzoną w Polsce, to bardzo pozytywne. Trzeba podkreślać ten fakt. Jesteśmy oczywiście
Europejczykami i każdy kraj w Europie ma swoje specjały, ale to
powinny być produkty rzeczywiście wyjątkowe, natomiast w mojej
opinii, wsparcie konsumentów dla rodzimej podstawowej produkcji to dowód dojrzałości konsumenckiej.
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Scamark Polska Sp. z o.o.
www.e-leclerc.pl
Produkt: filety śledziowe po wiejsku MARKA WŁASNA
nr 17/1317/2015; nadany: 11.08.2015; ważny do 31.10.2017

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ESKA Stanisław Kozyra
www.eska.agro.pl
Produkt: płatki gryczane z owocami
nr 16/1166/2015; nadany: 12.05.2015; ważny do 31.07.2017

Zakład Przetwórstwa Roślin Oleistych
FA-OILS dr inż. Sławomir Fajkis
www.fa-oils.pl
Produkt: olej z czarnuszki
nr 17/1289/2015; nadany: 06.08.2015; ważny do 31.10.2017

Głuchowski Group Sp. z o.o.
www.gluchowski.eu
Produkt: pieczarka świeża biała
nr 19/1552/2016; nadany: 05.02.2016; ważny do 31.05.2018

Firma Jackiewicz J. Jarosław Jackiewicz
www. przetwory-jackiewicz.pl
Produkt: ogórki kwaszone domowe
nr 15/1001/2015; nadany: 29.01.2015; ważny do 30.04.2017

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Ernestyn Janeta
www.janeta.pl
Produkt: golonko pieczone w kapuście
nr 19/1560/2016; nadany: 09.02.2016; ważny do 31.05.2018

Zakład Produkcji Spożywczej „Miwex”
S.C. Ewa Mizgajska Marek Wachowski
www.miwex.com.pl
Produkt: ketchup łagodny
nr 15/987/2015; nadany: 29.01.2015; ważny do 30.04.2017

P.P.H.U. „Młynex” Józef Furczyk
Produkt: mąka pszczyńska
nr 16/1179/2015; nadany: 14.05.2015; ważny do 31.07.2017

Zakład Hodowli Pstrąga w Zaporze – Mylof sp. z o.o.
www.pstrag-mylof.pl
Produkt: pstrąg tęczowy wędzony
nr 15/1031/2015; nadany: 06.02.2015; ważny do 30.04.2017

Pałuki E. M. Głuszczyńscy sp. j.
www.paluckie-flaki.eu
Produkt: flaki pałuckie w rosole
nr 14/928/2014; nadany: 30.10.2014; ważny do 31.01.2017

Mlektar S.A.
www.mlektar.pl
Produkt: masło ekstra
nr 12/790/2014; nadany: 13.05.2014; ważny do 31.05.2016

Zakłady Mięsne PARUZEL
www.zmparuzel.pl
Produkt: frankfurterki
nr 19/1502/2016; nadany: 01.02.2016; ważny do 31.05.2018

Zakład Piekarniczy Kłos Marian Kurzyca
www.piekarniaklos.pl
Produkt: chleb witalny
nr 14/933/2014; nadany: 30.10.2014; ważny do 31.01.2017

Piekarnia Magdalenka Genowefa Pytel
www.magdalenkawadowice.pl
Produkt: ciastka podkówki
nr 16/1140/2015; nadany: 06.05.2015; ważny do 31.07.2017

Piekarnia „Raszczyk” Bogdan Raszczyk
www.raszczyk.com.pl
Produkt: rogaliki z powidłem śliwkowym
nr 17/12249/2015; nadany: 04.08.2015; ważny do 31.10.2017

POLSKIE FERMY
Grupa Producentów Sp. z o.o.
www.polskiefermy.com.pl
Produkt: kurka wolna jaja z wolnego wybiegu.
nr 19/1551/2016; nadany: 05.02.2016; ważny do 31.05.2018

Quick Fresh Sp. z o.o. Soki na Dzień Dobry
www.sokinadziendobry.pl
Produkt: sok jabłkowy
nr 16/1119/2015; nadany: 05.05.2015; ważny do 31.07.2017

TESCO Polska Sp. z o.o.
www.tesco.pl
Produkt: ser radamer plastry MARKA WŁASNA
nr 16/1108/2015; nadany: 04.05.2015; ważny do 31.07.2017

