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Spółka oferuje makarony w wielu różnorodnych formach, wytwarzane 
w technologii tłoczonej i walcowanej. W swoim portfolio posiada 
zarówno makarony „tradycyjne”, wytwarzane na bazie mąki durum 
i mąki z pszenicy zwyczajnej, jak również produkty odpowiadające na 
trendy żywności prozdrowotnej m.in. makarony z mąki: orkiszowej, 
gryczanej i żytniej oraz makarony warzywne produkowane z roślin 
strączkowych takich jak: ciecierzyca, czerwona soczewica i zielony 
groszek. Proces produkcyjny przebiega zgodnie z wymogami 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością IFS i HACCP. 
Podstawowe oferowane marki makaronów to Makarony Polskie, 
Sorenti i Abak (bibrand z Makarony Polskie).

Przy głównym zakładzie produkcyjnym Spółki w Rzeszowie 
funkc jonuje  Centrum Badawczo Rozwojowe Przemysłu 
Makaronowego, utworzone przy wsparciu środków UE. W Centrum 
prowadzone są prace B+R m.in. w zakresie możliwości poszerzania 
portfolio produktów o makarony produkowane z mąk rzadkich oraz z 
dodatkiem różnego rodzaju mikroskładników, posiadające dodatkowe 
wartości odżywcze oraz pozytywnie wpływające na zdrowie np. 
wspomagające walkę z chorobami cywilizacyjnymi.

    Makarony Polskie SA to firma będąca jednym z liderów wśród 
producentów makaronów, zarówno na rynku polskim, jak również 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka, której akcje od 2007 roku 
notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, to 
podmiot dominujący Grupy Kapitałowej, działającej na szeroko 
rozumianym rynku spożywczym (ostatnia akwizycja została 
zrealizowana na początku 2022 roku).

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE
„SAS” ANDRZEJ ŚWIDERSKI SP. Z O.O.

Kategorie produktów:
- makaron walcowany
- makaron tłoczony

STOCZEK NATURA SP. Z O.O

Kategorie produktów:
- dania gotowe w słoikach,
- dania gotowe na tackach i w miseczkach
- przetwory mięsno - warzywne
- dżemy

MP TRADE SP. Z O.O

Handel na własny rachunek towarami obcymi
polskich i zagranicznych producentów 
oferowanymi pod marką Novelle, udzielanie
licencji na markę Novelle spółce Makarony 
Polskie SA oraz pośrednictwo sprzedaży
produktów pod marką Tenczynek

ZAKŁAD PRODUKCYJNY W RZESZOWIE

Kategorie produktów:
- makaron walcowany
- makaron tłoczony

ZAKŁAD PRODUKCYJNY W CZĘSTOCHOWIE

Kategorie produktów:
- makaron walcowany

SIEDZIBA ZARZĄDU I BIURO SPRZEDAŻY

ZĄBKI

RZESZÓW

CZĘSTOCHOWA

STOCZEK 
ŁUKOWSKI

KORPELE

Stoczek Natura Sp. z o.o. jest jednym z czołowych producentów dań 
gotowych w Polsce. Spółka posiada w swojej ofercie: przetwory 
mięsno-warzywne (dania gotowe w słoikach, na tackach, 
w miseczkach i w puszkach, smalce i mięsiwa), przetwory warzywne 
(sałatki, marynaty), przetwory owocowe (dżemy, powidła) oferowane 
pod markami Stoczek, Tenczynek, Męska Rzecz i So Food. Produkty 
wytwarzane są zgodnie z międzynarodowymi standardami systemów 
jakości i bezpieczeństwa - certyfikaty IFS i BRC oraz z systemem 
jakości HACCP

MP Trade Sp. z o.o. jest spółką, która rozwija sprzedaż 
pod marką własną Novelle. Marka odpowiada na 
prozdrowotne i roślinne trendy żywieniowe. Produkty 
Novell posiadają m.in. certyfikat V-label, który jest 
gwarancją jakości dla wegan i wegetarian. Produkty 
Novelle mają czyste etykiety i proste, naturalne składy. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "SAS" 
Andrzej Świderski Sp. z o.o. produkuje szerokiej gamy 
makarony, wytwarzane w technologii walcowanej 
i tłoczonej m.in. „gniazd”. Produkty Spółki dostępne są 
w  w i e l u  r ó ż n y c h  f o r m a c h  i  k o m b i n a c j a c h 

Grupa Makarony Polskie w każdej z posiadanych 
kategorii produktowych, obok własnych marek, oferuje 
również szeroki wachlarz asortymentowy dla marek 
private label. Z oferty Grupy korzysta wiele polskich 
i zagranicznych sieci handlowych. 

surowcowych. W swoim portfolio Spółka posiada 
również makarony smakowe. Jej najpopularniejsze 
marki to: Va bene, Makaron Polski SAS oraz FUKS.

MAKARON
7440 TON - MIESIĘCZNIE

PRZETWORY WARZYWNO
MIĘSNE, WARZYWNE I OWOCOWE

950 TON - MIESIĘCZNIE

DANIA GOTOWE
NA TACKACH

300 TON - MIESIĘCZNIE

MAKARONY WARZYWNE

doskonała alternatywa dla osób dbających o zdrowie
certyfikowane znakiem V-label
z wysoką zawartością białka
źródło składników mineralnych takich jak żelazo, miedź, mangan

MAKARON WYSOKOBIAŁKOWY

z wysokiej jakości mąki durum,
z dodatkiem mąki grochowej,

mąki z ciecierzycy i soczewicy czerwonej
certyfikowany znakiem V-label

DANIA GOTOWE W SŁOIKACH

linia klasycznych dań gotowych w słoikach
wytworzone na bazie wyłącznie naturalnych,

wyselekcjonowanych składników

bez konserwantów, sztucznych barwników i aromatów



Makarony Polskie SA
35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 15a

Biuro sprzedaży
05-091 Ząbki, ul. Piłsudskiego 180
tel. (+48 22) 460 24 00, biuro@makarony.pl

DANIA GOTOWE NA TACKACH I MISECZKACH

inspirowane kuchniami świata oraz kuchnią fit
dania mięsne oraz bezmięsne

MAKARON JAJECZNE

wytwarzane według tradycyjnych receptur
w różnorodnych kształtach: nitki, gniazda, wstęgi
wytwarzane z mąki pszennej oraz mąki durum
z dodatkiem jaj kurzych oraz przepiórczych

KLASYCZNE

wytwarzane z mieszanki mąk (mąka 
pszenna plus mąka durum)

do gotowania tradycyjnie jak i al dente
w różnorodnych kształtach

MAKARONY TŁOCZONE

100% mąki durum

inspirowane smakami 
słoneczej Italii

w różnorodnych kształtach

MAKARONY JAJECZNE

100% mąki durum

formy tłoczone oraz walcowane

z dodatkiem jaj z wolnego wybiegu


