
UCZESTNICY MISJI PRZYJAZDOWEJ Z NIEMIEC 

 

Kategoria mięso i wędliny 

Meininger Wurstspezialitäten aus Thüringen GmbH  to firma o przeszło stuletniej tradycji 
w produkcji wędlin. Oferuje szeroki asortyment wędlin takich jak kiełbasy typu metka, 
kiełbasy parzone, kabanosy, salami, polędwica wędzona, parówki, serdelki, pasztety, sałatki 
z wędliną, konserwy etc. 
 

http://www.meininger-wurstspezialitaeten.de/content/view/2/15/ 
 

Wurzener Wildspezialitäten GmbH  to firma oferująca mięso z sarny, jelenia, dzika i 
muflona w postaci świeżej i mrożonej oraz specjały z dziczyzny takie jak: zrazy z jelenia, 
salami z jelenia, szynka z dzika etc. Asortyment uzupełniają konserwy z dziczyzny. 
 

http://www.gebietszentrale-wurzen.de/wildspezialitaeten/unternehmen.html 
 

Kategoria convenience 

Apetito Convenience GmbH & Co. KG  to koncern międzynarodowy z ponad 50 letnią 
tradycją specjalizujący się w produkcji mrożonek. Centrala firmy znajduje się w miejscowości 
Rheine w Niemczech. Wraz z licznymi oddziałami na świecie Apetito wypracowało sobie 
pozycję lidera w segmencie produktów mrożonych. Oferta obejmuje dania gotowe (typu 
convenience)a także ryby i owoce morza dla klienta detalicznego, hurtowników i gastronomii. 

Dla handlu detalicznego w asortymencie znajdują się trzy linie produktowe: 
Apetito – dania gotowe http://www.apetito.de/marke/apetito/Seiten/default.aspx 
Costa – Specjały z ryb i owoców morza 
http://www.apetito.de/marke/costa/Seiten/default.aspx 
MinusL – dania mrożone http://www.apetito.de/marke/minusl/Seiten/default.aspx 
 

Kategoria przetwórstwo owoców 

Göbber GmbH & Co. KG  jest czołowym producentem wysokogatunkowych konfitur i 
syropów owocowych. Na przestrzeni 120 lat działalności firma wypracowała sobie pozycję 
europejskiego lidera w branży przetwórstwa owoców. Göbber oferuje produkty dla klienta 
detalicznego jak i półfabrykaty dla przemysłu cukierniczego. 
 

http://www.goebber.de 
 
 
Kategoria napoje 
 
Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG  jest wiodącym niemieckim producentem wody 
mineralnej Gerolsteiner. Firma powstała w roku 1888 w miejscowości Gerolstein w Nadrenii-
Palatynacie.Obecnie jest częścią koncernu Bitburger Holding. Na rynku krajowym 
Gerolsteiner jest najczęsciej sprzedawaną marką w segmencie. Jako największy niemiecki 
eksporter wody mineralnej, Gerolsteiner oferuje swoje produkty na całym swiecie od Japoni 
po USA. Firma sponsoruje grupę kolarską o nazwie Team Gerolsteiner. 
 

http://www.gerolsteiner.com 
 



Art Projekt GmbH to firma oferująca smakowe warianty tradycyjnej Coli. Sprzedawane 
rodzaje to Chilicola, KraftstoffCola, ChillstoffCola i FeststoffCola 
 

http://www.colarebell.de 

 

Kategoria wino 

WEINGUT H.T. ESER to  producent  wysokiej jakości  wina z segmentu Premium. Plantacja 
została założona w 1936 roku w regionie winiarskim Rheingau znanym z  produkcji 
doskonałych win robionych głównie z rieslinga. Plantację Eser stanowią w 85% uprawa 
rieslinga i w 15% burgunda. Stąd oferowane wina to doskonałe jakościowo rieslingi oraz 
spätburgunder. 
 

http://www.weingut-eser.de 
 
Hochdörffers Weingut Hans Martrin Hochdörfer  posiada w swojej ofercie zarówno wina 
białe jak i czerwone. Plantacja znajduje się  na szlaku winnym w regionie Palatynatu (Pfalz). 
Uprawę stanowią: 50 %  odmiany białe – rieslinga oraz 50% to czerwony  spätburgunder . 
Oferowane wina  białe to: Chardonnay, Grauburgunder, Muskat Ottonel, Riesling, Sauvignon 
Blanc, Weißer Burgunder oraz czerwone: Lemberger, Frühburgunder, Schwarzriesling, 
Spätburgunder, Syrah. 
 

http://www.weingut-villa.de 
 
 
Sekthaus Solter GmbH & Co. KG  to specjalista w zakresie produkcji win musujących.  
Plantacja znajduje się w regionie Rheinhau oraz Keiserstuhl. Obejmuje szczepy: riesling  
i spätburgunder co pozwala oferować wina musujące: białe, różowe - cieszące się coraz 
większą popularnością oraz ekskluzywne wina musujące Pinot. 
 
http://www.sekthaus-solter.de/de/index.php 
 
 
 

 


