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Bemutatkozás
A Pick Szeged Zrt. a Bonafarm csoport tagja, mely Magyarország legnagyobb 
múltú húsipari vállalkozása, kiemelkedő minőségű termékeit nem csak 
Magyarországon, hanem világszerte ismerik és becsülik.

Pick Szeged Zrt. telephelyei:
Szeged, Szabadkai út
Szeged, Maros utca

Pécs
Baja

Alsómocsolád
ALSÓMOCSOLÁD
• 1988. Kezdte meg működését az üzem.

• 2006. Új gyártó üzem létrehozása történt, ahol a jelenlegi Pickstick gyártás 
folyik.

• 2014. Nagy gondosságot igénylő szeletelő- csomagoló kialakítása történt.



Termék szortiment

1. Penészmentes szárazáru 
Főtt, szárított húskészítmények

2.    Caliber: 13-95 mm

3.    Paprikás 
Paprika nélküli

4.   Természetes bélbe töltött 
Emészthető bélbe töltött 
Műbélbe töltött 



A Pickstick Snack termékek gyártásának bemutatása

Korábban alkalmazott Snack töltési technológia
A korábbi töltősor töltőgépből, adagoló-pározóból és adapterből állt, amely a 
betöltés után a belet a masszával együtt adagonként pározta és azt a felszedő 
sorra továbbította.



Az új - innovatív- Conpro Link technológia bemutatása

A Conpro Link technológia egyesíti a növényi eredetű alginát bevonat és a 
koextrúziós eljárás előnyeit.
A függesztett megoldással magas gazdaságossági eredménnyel vált lehetővé a 
gramm pontossággal adagolt termékek előállítása.

A Pickstick Snack termékek gyártásának bemutatása



Alginát bél tulajdonságai, előnyei
Megjelenési forma Előkevert gél forma
Fizikai jellemzők átlátszó gél alakú, semleges illatú
Deklarálandó szöveg Nátrium alginát (E401)

Gyártásnál használatos 
technológiai segédanyag

Stabilizátor (E412)- Guar gumi, 
Savanyúságot szabályzók 
(E330)- citromsav, E270 -tejsav)

Töltéshez szükséges 
segédanyagok Desztillált víz, CaCl2 oldat
Tárolási körülmények 2-7 ° C
Eltarthatósági idő 9 hónap

Technológiai előnye: 
• könnyű a kezelése töltés közben 
• állománya teljesen standard és állandó 
• a töltési sebességre nem érzékeny 
• nem igényel előkészítési műveletet 
• pározásra kevésbé érzékeny



A Pickstick termékek sikerének titka
• növényi eredetű
• íze semleges, rágási maradék nincs
• csak egy E számot tartalmaz
• kis kiszerelésű, könnyen kezelhető

• Választható ízek: 

 csemege dekor penész bevonattal, melynek íze és aromája a téli szalámi 
jellegét kölcsönzi a terméknek  

 csípős, a magyaros íz kedvelőinek



Belföldi bevezetés promóciós anyaga

• Trend magazin megjelenése (2015. szeptember 3.)
• Termék tartó csík
• Felíró tábla
• Dísztáska
• Csemege pult display 



Export bevezetés promóciós anyaga

Első export bevezetés: Németország.

Jelenleg szállítunk még:
Ausztria
Szlovákia
Románia
Csehország
Olaszország
Horvátország
Hollandia



Értékesítési adatok
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PICKSTICK Snack csemege és csípős kolbász kiszállított mennyisége
2015. 35. hét - 2016. 30. hét

BELFÖLD Kiszállítás EXPORT Kiszállítás



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! 

Készítette: MIKLÓS TÜNDE
minőségbiztosítási vezető


