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Társaságunk tulajdonosai és vezetése kinyilvánítja azon elkötelezettségét, hogy a friss
zöldség és gyümölcs felvásárlása, manipulálása, hűtve tárolása valamint értékesítése
során mindenkor betartjuk az élelmiszer-biztonságra és környezetvédelemre vonatkozó
vevői követelményeket, hatósági előírásokat, jogszabályokat.
A felső vezetés felismerte, hogy a jó minőségű és biztonságos termék előállítása csak
egy szabályozott, kézben tartott és jól nyomon követhető rendszerben valósulhat meg.
Ennek érdekében vezettük be és működtetjük az IFS FOOD és a GLOBALGAP
élelmiszer-biztonsági és nyomon követhetőségi rendszereket, melyek a Jó Hűtőházi és
Logisztikai Gyakorlattal, a lelkiismeretes munkavégzéssel és szakmai elhivatottsággal
párosulva, folyamatosan garantálják termékeink kiváló minőségét és megbízhatóságát.
Tevékenységünk középpontjában a MEGELÉGEDETT ÉS VISSZATÉRŐ VEVŐ áll. Arra
törekszünk, hogy vevőink elvárásainak maradéktalanul megfeleljünk. Hosszú távú üzleti
kapcsolatot kívánunk kialakítani mindazon beszállítóinkkal és vevőnkkel, akik a jó
minőséget és az élelmiszer-biztonságot alapvető termékjellemzőnek tekintik a teljes
élelmiszerlánc mentén.
A Kft. tulajdonosai és vezetői teljes mértékben azonosultak ezekkel a követelményekkel
és elvekkel. A környezeti fenntarthatóság iránti elkötelezettségünket és termékeinkkel
szemben támasztott minőségi célkitűzéseinket kívánjuk bizonyítani azáltal, hogy
- igyekszünk megtartani a vevői bizalmat a felvásárolt és a megrendelői igények
szerint kikészített zöldségek és gyümölcsök rendszeresen jó minőségével és
megbízhatóságával;
- beszállítóink részére a környezetkímélő termesztés-technológiákat javasoljuk;
- személyes felelősséget tanúsítunk munkatársaik egészsége és munkabiztonsága
iránt és rendszeres képzéssel kívánjuk szakmai ismereteiket gyarapítani.
- GDPR és ETIKAI politikát dolgoztunk ki, melyet dolgozóinkkal megismertetünk.
Legfontosabb minőségi célkitűzéseink:
 Az Európai Unió mindenkori minőségi szabályozásának és a vevői
követelményeknek megfelelő válogatott, osztályozott zöldségek és gyümölcsök
értékesítése.
 Az értékesített termékeink növényvédő szer hatóanyag maradék tartalma minden
esetben feleljen meg a vonatkozó EU előírásoknak.
 Mindent megteszünk annak érdekében, hogy élelmiszer-biztonsági és minőségi
hiba miatt termék-visszahívásra vagy peres ügyre ne kerüljön sor.
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