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O nas

Kilka słów
o Green Factory
Green Factory oferuje świeże, myte, cięte, pakowane warzywa oraz
gotowe sałatki. Są one wygodne w użyciu, odpowiednio skomponowane. Swoją różnorodnością oraz pomysłami na dania inspirują
w kuchni. Produkty są obecne nie tylko w Polsce, ale również na innych
rynkach, np. w Niemczech oraz na Ukrainie.

Prekursorzy polskiego rynku
mieszanek sałat
Firma wprowadzając mieszanki sałat
w 2005 roku była prekursorem tej kategorii w Polsce. Początkowo portfolio obejmowało cztery podstawowe
mieszanki, ale z czasem pojawiały się
nowe warianty smakowe oraz produkty takie jak szpinak, rukola i roszponka czy gotowe sałatki typu Lunch box.
W 2017 roku do portfolio dołączyły
mieszanki młodych listków, jarmuż
oraz produkty sezonowe, np. zupa
krem z dyni, grillowy miks sałat czy
warzywna baza do ryby po grecku.
Wszystkie zostały stworzone, by inspirować w kuchni i ułatwiać przygotowanie dań na każdą okazję.
Ponadto wprowadzono na rynek
gotowe dania ze świeżych warzyw
z dodatkiem kasz i makaronów, zarówno w wersji do przygotowania na
ciepło jak i na zimno.

jest ok. 50 km na zachód od Warszawy,
drugi znajduje się niedaleko Poznania,
a trzeci na Ukrainie. Wszystkie zakłady wyposażone są w nowoczesne linie
technologiczne. Spełniamy wysokie
wymogi jakościowe w zakresie produkcji, sprzedaży i dystrybucji oraz obsługi naszych Klientów. Obsługujemy
Klientów z kanału HoReCa, nowoczesnego, tradycyjnego, oraz wysyłamy
produkty na eksport.
Ponad 20 lat doświadczenia
Green Factory jest już na rynku ponad
20 lat i od zawsze wysoka jakość oferowanych produktów była i jest dla nas
najwyższym priorytetem. Dobrze
wiemy, że tylko odpowiednie zadbanie o każdy etap produkcji gwarantuje najlepszy smak i wysoką jakość
– dlatego przywiązujemy do tego tak
dużą wagę.

Produkcja
Cała produkcja odbywa się w trzech
zakładach o łącznej powierzchni
19 000 m2. Jeden obiekt zlokalizowany
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Bezpieczeństwo żywności

Zrównoważony rozwój

• W
 drożyliśmy, utrzymujemy i pracujemy zgodnie z systemami:
GMP, GHP, HACCP, standardami
IFS 22000, FSSC 22000, SQMS oraz
normami ISO 14001 i ISO 18001.

Jako największy producent sałat w Europie Środkowo-Wschodniej mamy szansę na wywarcie pozytywnego wpływu
na środowisko przez optymalizację produktów, procesów i technologii.

• D
 o produkcji używamy surowców
pochodzących wyłącznie od certyfikowanych dostawców krajowych
i zagranicznych, prowadzących uprawy zgodnie z systemem GLOBALGAP i Dobrą Praktyką Rolniczą.

• W
 e wszystkich obszarach działalności
myślimy o zrównoważonym rozwoju
i dbamy o środowisko.

• P
 rzeprowadzamy audyty u dostawców surowców.
• P
 rowadzimy analizy laboratoryjne,
zarówno we własnym zakresie jak
i korzystając z usług akredytowanych
laboratoriów, obejmujące szerokie
spektrum parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

4

Oferta Food Service

• P
 rowadzimy ciągłe prace i wdrażamy najnowsze rozwiązania prośrodowiskowe, w tym: zastosowanie
surowców z recyklingu oraz jednolitych materiałów pozwalających na
100%-owy recykling opakowań.
• S
 ukcesywnie zmniejszana jest ilość
folii, plastiku i kartonu w opakowaniach jednostkowych.
• F
 irma posiada własną oczyszczalnię
ścieków i współpracuje z podmiotami recyklingowymi, dzięki czemu
surowce są segregowane i przetwarzane do ponownego użycia.
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Czym wyróżnia się
nasza oferta?
Świeżość i powtarzalność produktów, różnorodność oferty, otwartość
na potrzeby Klientów i Serwis na wysokim poziomie, a także wsparcie
dla odbiorców HoReCa – to najważniejsze cechy oferty Green Factory
Food Service.

Świeżość i powtarzalność
produktów

inspiracji, wspierające również rozwój nowych produktów.

Surowiec od stałych, certyfikowanych dostawców, nowoczesne linie
produkcyjne i wdrożone systemy
jakości gwarantują wysokiej jakości,
świeży, wystandaryzowany produkt,
zgodny z zapotrzebowaniem Klienta.

Serwis na wysokim poziomie

Różnorodność oferty
Szeroka gama warzyw mono i ich
mieszanek, wiele rodzajów cięcia,
gramatur oraz opakowań, zapewnia elastyczność i dopasowanie do
potrzeb odbiorców.
Otwartość na potrzeby
Klientów
Dzięki elastyczności możliwa jest
produkcja wg specyfikacji i receptur wskazanych przez Klienta.
W strukturach firmy prężnie działa Dział Rozwoju Nowych Produktów, dzięki czemu możliwe jest
owocne wypracowywanie nowych
rozwiązań, pomysłów i smaków – również przy współpracy z Klientem.
W 2017 roku powstało studio kulinarne w głównej siedzibie firmy, Zdunowie – miejsce spotkań, rozmów,
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Całoroczne, powtarzalne dostawy na
czas zgodnie z zapotrzebowaniem
Klienta, wysoka realizacja zamówień
zapewniają stabilność dostaw.
Produkty zachowują świeżość i mają
odpowiedni wygląd w trakcie całego
okresu przydatności do spożycia.
Wsparcie odbiorców HoReCa
Green Factory Food Service wspiera
odbiorców HoReCa (m.in. restauracje,
bary, stacje paliw, firmy cateringowe)
i ułatwia im codzienną pracę.
Dzięki naszym produktom:
• w
 arzywne dania w kuchni są pełne smaku i aromatu, bo powstają
ze świeżych warzyw,
• o
 graniczane są ilości odpadów w kuchniach – warzywa są już obrane, umyte i pocięte,
• m
 ożliwe jest łatwiejsze i szybsze przygotowywanie dań – warzywa są już
gotowe do dalszej obróbki (doprawienia, gotowania) oraz są wystandaryzowane, powtarzalne.
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Warzywa
Food Service

Umyte, obrane i pocięte
Linia warzywna to NOWOŚĆ w ofercie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, szczególnie z kanału HoReCa, proponujemy różnorodne
warzywa – już umyte, obrane, pocięte i zapakowane w dostosowanej do potrzeb Klienta gramaturze i opakowaniu, które stanowią bazę
do wielu dań w kuchni i znacząco ułatwiają codzienną pracę. Oferta obejmuje zarówno mono warzywa, jak i możliwe są różnorodne mieszanki.

Marchew
•
•
•
•
•
•

Cała obrana 1 kg; 2,5 kg
Kostka 2,5 kg
Julienne 2,5 kg
Plastry 2,5 kg
Spaghetti 300 g
Słupki 70 g i 500 g

Papryka
•
•
•
•
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Połówki 1 kg
Kostka 1 kg; 2,5 kg
Paski 0,5 kg; 1 kg
Cała 500 g
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Cebula biała
•
•
•
•

Cała obrana 2 kg
Krążki 500 g
Piórka 2 × 250 g
Kostka 1 kg

Pomidor
• Cały 2 kg
• Plastry 1 kg; 2,5 kg
• Kostka 1 kg; 2,5 kg

Cebula czerwona
• Cała obrana 2 kg
• Krążki 500 g
• Piórka 2 × 250 g

Pomidor cherry
• 500 g

Cukinia
• Plastry 1 kg
• Julienne 500 g

Por
• Talarki 2 kg
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Warzywa

Ogórek
ze skórką
• Cały 1 kg
• Plastry 1 kg

Food Service

Ogórek
bez skórki
• Plastry 1 kg

Pietruszka
korzeń

Kapusta
biała i czerwona

• Cała obrana 1 kg
• Kostka 1 kg

• Szatkowana 1,2 kg

Burak
•
•
•
•

Cały obrany 2 kg
Kostka 1 kg
Julienne 1 kg
Spaghetti 300 g

Rzodkiewka
• Plastry 250 g; 2 × 100 g

Szczypior
Seler

• Cięty 250 g
• Cięty 100 g

• Cały obrany 1 kg; 2 kg
• Kostka 1 kg
• Julienne 2 kg

Natka pietruszki
• Cięta 250 g
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Sałaty
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Mieszanki sałat
Green Factory jest liderem w kategorii mixów sałat w Polsce. Od lat
oferujemy różnorodne kompozycje mieszanek oraz mono sałat. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że jesteśmy ekspertem w tym zakresie
i dzięki wypracowanym technologiom oraz sprawdzonym dostawcom
zapewniamy produkty najwyższej jakości. Składniki mieszanek to starannie wyselekcjonowane, pocięte, umyte a następnie osuszone liście.

Active
180 g; 500 g
•
•
•
•

Frisee
Escarola
Radicchio
Rukola

Family
250 g; 700 g
•
•
•
•

Sałata lodowa
Frisee
Radicchio
Marchew

Party
180 g; 500 g
• Frisee
• Escarola
• Radicchio

14

Oferta Food Service

Oferta Food Service

15

Sałaty

Mono sałaty

Food Service

W tej linii znajduje się wiele rodzajów sałat, które stanowią idealną
bazę do przygotowania sałatki, wykończenia dania głównego czy
mogą być dodatkiem do kanapki, pizzy lub burgera. Tak jak pozostałe produkty Green Factory Food Service sałaty są już umyte i gotowe
do wykorzystania w kuchni.

Weekend
150 g; 500 g
•
•
•
•

Sałata
rzymska cięta

Frisee
Escarola
Radicchio
Roszponka

500 g

Intense
200 g
•
•
•
•
•

Escarola
Frisee
Radicchio
Botwinka bull’s blood
Rukola

Romantica
Młode listki
75 g
•
•
•
•
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Szpinak
Botwinka bull’s blood
Rukola
Botwinka red chard

Sałata
lodowa cięta
1 kg

Sałata
mini rzymska
liście
500 g
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Sałaty
Food Service

Lollo
Rossa
liście
500 g

Roszponka

Lollo
Bionda
liście

100 g; 300 g

500 g

Rukola
100 g; 300 g;
500 g

Jarmuż
cięty
200 g

Szpinak
200 g; 500 g
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www.green-factory.com
foodservice@green-factory.com

