
Firma: Przedsiêbiorstwo Produkcyjno � Handlowo � Us³ugowe
�PIEKARNIA GRABOWSKI� Edyta Grabowska z Otmic

zg³osi³a swój produkt: MINI PTYSIE

Opis produktu:
Mini ptysie s¹ wyprodukowane na bazie surowców naturalnych. Kor-
pusy wykonane s¹ z ciasta parzonego, które po upieczeniu nadziewane
zostaje kremem �mietankowo-budyniowym i posypane cukrem pudrem.

Opis firmy:
Nasza firma zajmuje siê produkcj¹ cukiernicz¹ i piekarnicz¹. Firma istnieje
od 1999 roku, posiada sze�æ w³asnych sklepów prócz tego dodatkowo
zaopatrujemy piêædziesiêciu kontrahentów na terenie województwa opol-
skiego i za granic¹.
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Przedsiêbiorstwo Produkcyjno � Handlowo � Us³ugowe
�Piekarnia Grabowski�

ul. Ko�ciuszki 67, Otmice, 47-180 Izbicko
tel. 77 461 73 40

MINI PTYSIE

Opis produktu:
Restauracja �Z³oty Ba¿ant� poleca szczególnie potrawy z dziczyzny, któ-
ra pozyskana zgodnie z rytua³em i etyk¹ my�liwsk¹ oraz przyrz¹dzana
wed³ug tradycyjnej receptury nale¿y do potraw charakterystycznych
dla polskiej kuchni � taka jest w³a�nie nasza PIECZEÑ Z DZIKA.

Opis firmy:
Restauracja �Z³oty Ba¿ant� to rodzinna firma oferuj¹ca swoim klientom
nie tylko pyszne jedzenie, ale i �swojski� klimat. Restauracja znajduje siê
w ustronnym miejscu, otoczona zieleni¹ lasu. Organizujemy te¿ ró¿nego
rodzaju imprezy okoliczno�ciowe.
Najwa¿niejszym zadaniem Restauracji �Z³oty Ba¿ant� jest zapewnienie
Klientowi potraw najwy¿szej jako�ci.
Dbaj¹c o jako�æ oferowanych us³ug w Restauracji �Z³oty Ba¿ant� za-
pewniamy bezpieczeñstwo zdrowotne posi³ków wytwarzanych ku zado-
woleniu Klientów i satysfakcji samej restauracji.
Wychodz¹c naprzeciw wymaganiom zawartym w prawodawstwie ¿yw-
no�ciowym, w Restauracji �Z³oty Ba¿ant� wprowadzony jest system
HACCP, czyli system maj¹cy na celu zapewnienie bezpieczeñstwa zdro-
wotnego ¿ywno�ci podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i
transportu. W Restauracji �Z³oty Ba¿ant� system HACCP jest tworzony
z elementami Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej.
System s³u¿y eliminacji ryzyka zwi¹zanego z biologicznymi, chemiczny-
mi, fizycznymi zanieczyszczeniami ¿ywno�ci. Kontroluje siê sposób do-
starczania, jako�æ surowca, miejsce magazynowania, obróbkê wstêpn¹,
obróbkê w³a�ciw¹ oraz ekspedycjê posi³ków.
Personel zna politykê HACCP zak³adu i jest w³¹czony we wszystkie dzia-
³ania zwi¹zane z wdra¿aniem, doskonaleniem i utrzymaniem systemu
HACCP.

Restauracja �Z³oty Ba¿ant�
Marek i Johanna Miêtus

ul. Le�na 1, 47-180 Izbicko
tel. 510 354 905, tel. 784 037 827

PIECZEÑ Z DZIKA Firma: Restauracja �Z³oty Ba¿ant� Marek i Johanna Miêtus
z Izbicka zg³osi³a swój produkt: PIECZEÑ Z DZIKA podana z kluskami,

kapust¹ na ciep³o i surówkami


