O nas

Zakład Przetwórstwa Mięsnego SZWAGROS rozpoczął działalność w 1998 roku. Siedziba firmy
znajduje się w Kraszewicach. Od początku obecności na rynku w firmie przywiązywano
najwyższą wagę do jakości produktów i tworzenia oferty spełniającej oczekiwania
konsumentów.

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, w latach 2004 - 2006, zakład został w
całości zmodernizowany i dostosowany do wymogów unijnych. Na podstawie Decyzji
Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 01.01.2007 zakład otrzymał uprawnienia do handlu z
krajami Unii Europejskiej. W obliczu rosnących wymagań konsumentów, zwłaszcza w zakresie
bezpieczeństwa produktów, w firmie został wdrożony system zapewnienia jakości zdrowotnej
żywności - HACCP. Jego efektywne funkcjonowanie wpływa na poprawę organizacji pracy w
zakładzie, ciągłe doskonalenie jakości, bezpieczeństwa i powtarzalności produkowanych
wyrobów, a dzięki temu poszerzanie rynku zbytu.

Ciągłe unowocześnianie technologii produkcji, wdrażanie odpowiednich systemów zarządzania
oraz stałe szkolenie personelu sprawiają, że oferowane przez firmę produkty spełniają
najwyższe normy jakości.

Asortyment wyrobów produkowanych przez zakład SZWAGROS jest zróżnicowany, dzięki
czemu może zaspokoić wymagania szerokiego grona smakoszy. Znaczącą grupę w ofercie
firmy stanowią wędzonki, które są produkowane według tradycyjnych, staropolskich receptur z
najwyższej jakości mięsa. Dzięki swoim walorom smakowym i tradycyjnej estetyce wykonania
są one wysoko oceniane przez konsumentów.
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W ofercie firmy obok wędzonek znajdują się również: grupa szynek wieprzowych parzonych,
szeroki asortyment kiełbas oraz wyroby podrobowe. Zakład oferuje także bogaty wybór mięs,
które obok wędlin cieszą się popularnością wśród wielu znakomitych restauratorów i nie tylko.

Produkty firmy SZWAGROS można nabyć w kilkunastu sklepach firmowych i sklepach
detalicznych na terenie Polski. Znaczną grupę wśród klientów firmy stanowią, obok odbiorców
detalicznych i hurtowych, liczne ośrodki gastronomiczne, pensjonaty i hotele.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych produktów. Mamy nadzieję, że spotkają
się one z Państwa aprobatą i dołączą Państwo do licznego grona naszych partnerów
handlowych. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby sprostać Państwa oczekiwaniom
zarówno w kwestii jakości produktów jak również pod względem poziomu obsługi oraz
warunków współpracy, do której serdecznie zapraszamy.
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