Nemzetközi

piacokon

együtt a

hazai
termelokkel

Kedves Vendégünk!
A kezedben tartott kiadvány egy rendhagyó termékismertető, amelyben nem a
jól ismert finomságokról olvashatsz, hanem megismerheted belőle azokat az
alapanyagokat, amelyekből az ágazat
legszigorúbb minőségbiztosítási rendszere és élelmiszerbiztonsági gyakorlata
mellett a kedvenc McDonald’s termékeid készülnek.
Nemzetközi márkaként kevesen gondolják rólunk, hogy alapanyagaink jó részét itthonról szerezzük be, pedig a
McDonald’s minőségi termékei mögött a
kezdetek óta jelentős részben kiemelkedő magyar sikerek és eredmények állnak.
Az éttermeinkben kínált ételek többek
között hazai csirkehúsból, tojásból, salátából, paradicsomból, hagymából, szószokból, öntetekből, mézből, sajtfélékből
készülnek. A kiadványunk középpontjába
ezért azokat a hazai beszállító partnereinket helyeztük, akikkel már hosszú évek
óta együttműködünk.
Büszkék vagyunk arra, hogy a hosszú
távú beszállítói kapcsolat több esetben
olyan fejlődés és növekedés lehetőségét
nyitotta meg e hazai vállalkozások előtt,
amely nem torpant meg az országhatároknál. Az elmúlt években számos partnerünk használta ki az európai láncunk
nyújtotta lehetőségeket, és lépett nemzetközi piacra. Ők ma már nemcsak a hazai éttermek megrendeléseit szolgálják
ki, de külföldi McDonald’s éttermek hálózataiba is számottevő mennyiségű hazai
alapanyagot szállítanak.

Aligha van Vendégeink között olyan,
aki ne fogyasztaná a füzet lapjain bemutatkozó vállalkozások termékeit a
McDonald’s éttermekben, vagy akár azokon kívül.
Remélem, érdekes lesz a kiadványt lapozgatva egy kicsit jobban megismerni
őket, akik gondos munkájukkal, szakmai
elhivatottságukkal, odafigyelésükkel minden nap garantálják hazai alapanyagaink
és termékeink magas minőségét – itthon
és egyre inkább külföldön is.
Horváth Ágnes
ügyvezető igazgató

Ketchup

“

Univer
Kecskemét

A Univer 160 hektáros
mintagazdaságában maga is paradicsomot
termeszt, de palántaneveléssel, széleskörű
szaktanácsadással és termesztés-technológiai
szolgáltatással is segíti a régióban
gazdálkodó partnereit.

A 67 éves, magyar tulajdonú Univer
Product Zrt. és az étteremhálózat üzleti
kapcsolata 27 éves múltra tekint vissza,
már az első hazai McDonald’s étterembe
is az Univer szállította a szendvics szószokat. A hosszú távú kapcsolat az
évtizedek folyamán mennyiségben és
minőségben is folyamatosan fejlődött.
Ma a magyar McDonald’s szószainak,
önteteinek döntő többségét – éves
átlagban 30-35 cikkelemet –, többféle
kiszerelésben az Univer szállítja. A
McDonald’s az Univertől évente mintegy
1200 tonna terméket vásárol.
A korszerűsítést és a minőség javítását
célzó fejlesztések folyamatosak: az Univer
2009-ben 3,5 milliárd forint értékű technológiai beruházást hajtott végre annak
érdekében, hogy a majonéz, ketchup

és mustár termékeket nagy kapacitású,
teljesen zárt rendszerben, tartósítószermentesen tudja előállítani.
2014-ben ismét 3,5 milliárd forintos beruházással megháromszorozta nyers paradicsomfeldolgozó-kapacitását, ami
egyben a kecskeméti paradicsomfeldolgozó-üzem teljes műszaki, építészeti és
energetikai rekonstrukcióját is jelentette.
A kecskeméti cég az új üzemben idén közel 70 ezer tonna nyersanyag feldolgozását tervezi, de ez jövőre elérheti a 85 ezer
tonnát is. A beruházás eredményeképpen a
McDonald’s számára konyhai felhasználásra
beszállított ketchup is tartósítószer-mentesen készül, ami megnyithatja az Univer előtt
a beszállítói lehetőségeket számos más európai ország McDonald’s éttermeibe is.
Az Univer megújult üzemében kizáró-

lag magyar termőhelyről származó paradicsomot, valamint zöldség és gyümölcs
alapanyagot dolgoznak fel. A beszállított
ipari paradicsommennyiség jelentős részét Kecskemét környékbeli gazdáktól
szerzik be.
Ilyen Wagner József egyéni őstermelő,
családi gazdálkodó is Mezőberényben.
A vállalkozás, amelyben dolgozik, 13 éve
szállít be ipari paradicsomot a McDonald’s
ketchupjához. A fiatal gazda családi hagyományt követve lett növénytermesztő mérnök. Változó méretű területen, 3-5
hektáron termel, hektáronként jellemzően
évente 85 tonna paradicsomot.

UNIVER
Alapítás éve: 1948
Beszállítói kapcsolat kezdete: 1988
Stratégiai partneren keresztül beszállított sűrített
paradicsom mennyisége évente: 750-1300 tonna
Elért külföldi McDonald’s hálózatok száma: 40 ország
Beszállított promóciós termék mennyisége évente: 30
tonna
Promóciós termékekkel elért külföldi McDonald’s hálózatok: Bulgária, Lengyelország, Szerbia

Szőke Erika, termelési és műszaki vezérigazgató-helyettes

Wagner József

Saláta
Eisberg Hungary
Gyál

“

A minőség biztosításában legfontosabb,
hogy megteremtsük a kiváló alapanyag,
a modern technológia és a rendszert
működtető emberek harmóniáját.

Az eisberg Hungary Kft. 1992-es
megalakulása óta beszállítója a hazai
McDonald’snak. Az étteremlánc Magyarországon kizárólag az eisbergtől
vásárolja termékeihez a salátafélét, friss
hagymát, kígyóuborkát, paradicsomot,
és koktél paradicsomot. A folyamatosan
magas minőségű szolgáltatás a nemzetközi McDonald’s piacokat is megnyitotta az eisberg számára, amely 2003 óta
kizárólagos salátabeszállítója az osztrák
McDonald’s éttermeknek is.
Szerződött beszállítói javarészt szabadföldi műveléssel és kíméletes, természetbarát módszerekkel termesztik az alapanyagot. Az auditált termelők garantálják
a GMO- és szermaradék-mentes, mikrobiológiailag megfelelő állapotú, magas
minőségű alapanyagot.

Az eisberg legfontosabb hazai termelői partnereinek egyike Becsey Zoltán,
aki feleségével főként jégsalátát, kisebb
mennyiségben római salátát, piros és
zöld lollo salátát, radicchio salátát termel
Balástyán, Csongrád megyében. Áprilistól
decemberig valamivel több, mint 1000
tonna, vagyis mintegy 70 kamionnyi árut
állítanak elő. Salátájuk közel 45%-a kerül
a McDonald’sba, túlnyomó részben itthon, de jut belőle Németország, Ausztria,
Románia, Lengyelország, Csehország és
Szlovákia McDonald’s éttermeibe is.

Lóczi János kertész vállalkozása ma Magyarországon közel 2 hektáron hajtat paradicsomot áprilistól novemberig, de a
téli hónapokra is rendelkezik saját termeltetési bázissal. Termékeit Szlovénia,
Ausztria, Románia, Lengyelország, alkalmanként még Olaszország éttermeiben
is fogyasztják.

Az eisberg által az éttermekbe szállított
friss paradicsom egy szentesi vállalkozásból érkezik, amely már 20 éve foglalkozik
zöldségtermeléssel és forgalmazással, s a
McDonald’s magyarországi megjelenésétől kezdve szállít zöldségeket a láncnak.

EISBERG HUNGARY
Beszállítói kapcsolat kezdete: 1992
Beszállítás tervezett mennyisége idén:
856 tonna késztermék a magyar éttermeknek, 2078
tonna az osztrák éttermeknek
Elért külföldi McDonald’s hálózatok:
Ausztria, Lengyelország, Románia

Gazsi Zoltán, ügyvezető

Becsey Zoltán és Becsey-Sári Anita

Lóczi János

VÖRÖSHAGYMA

“

MEZOKER
Szeged

Minőségi munkánk garanciáját
a profi technikai háttér mellett a jól
összeszokott, sokszor 15-20 éve a céget
erősítő humán erőforrás jelenti.

A McDonald’s éttermek salátáiban, hamburgereiben felhasznált vöröshagymát
Európában összesen négy beszállító biztosítja. Kiválasztásuk alapja, hogy ők képesek megfelelni az étteremlánc által
a beszállítókkal és az alapanyagokkal
szemben támasztott rendkívül szigorú
követelményeknek. Egyikük a szegedi
székhelyű Mezőker Kft.
A Mezőker működése közel negyedszázada alatt nagy tapasztalatra tett szert a
vöröshagyma termeltetése, szárítása és
feldolgozása terén. A termesztés és szárítás az elmúlt évektől egy határokon átívelő együttműködés keretében, a Vajdaságban, magyarok lakta területen valósul
meg. A makói termőterület pihentetése
közben a kiváló minőségű vajdasági termőföldön előállított vöröshagyma ízben,

aromában, küllemében a legmagasabb
elvárásoknak is megfelel. Az itt folytatott
mezőgazdasági munka a McDonald’s
fenntarthatósági követelményeivel összhangban történik.

optimális tőállomány kialakítására, és a
megfelelő méret elérésére, amit öntözéssel, permetezéssel tud segíteni.

A határon átszállított vöröshagyma végső
feldolgozása a cég hódmezővásárhelygorzsai feldolgozóüzemében zajlik. Az
itt feldolgozott első osztályú hagyma
Európa több mint 15 országában kerül a
McDonald’s éttermekbe.
A Mezőker hazai termelő partnereinek
kiváló példája Bondár Imre. A gazdálkodó
édesapját követve lett agrármérnök
és 1995 óta foglalkozik vöröshagyma
termesztésével. A magas minőségi követelményeknek úgy felel meg, hogy hangsúlyt fektet a termelési folyamatban az

MEZŐKER
Beszállítói kapcsolat kezdete: 1991
Integrált termelők száma: közel 1500
Alkalmazottak száma: több mint 100
Elért külföldi McDonald’s hálózatok száma:
több mint 15 ország

Komáromi László, tulajdonos, ügyvezető

Bondár Imre

Tojás

“

Capriovus
Szigetcsép

A McDonald’sszal felépített
kapcsolat az elvárások magas
minőségre ösztönző hatása miatt is
nagyon fontos a Capriovus
folyamatos fejlődésében.

A szigetcsépi központú Capriovus Kft. a
McDonald’s kizárólagos tojásbeszállítója
több mint egy évtizede. Ma évente 3 millió darab mélyalmos tartásból származó
héjas tojással járul hozzá a McDonald’s
reggeli termékeihez.
A Capriovus magyar tulajdonú, több generációs hagyományra épülő családi vállalkozás, amely a tojásfeldolgozásban
évek óta piacvezető Magyarországon.
A vállalkozás átfogja a teljes folyamatot a
tojástermeléstől a válogatáson, osztályozáson, karanténezésen, fertőtlenítésen és
csomagoláson át a kiszállításig.
A Capriovus szigorú minőségbiztosítási
rendszerek szerint dolgozik, a szabályok
betartását a McDonald’s szakemberei
auditálják. A McDonald’s 2008 óta kizá-

rólag nem ketreces termelésből származó, vagyis az étteremlánc állatjólléti elvárásainak megfelelő körülmények között
előállított tojást vesz át. Mivel a tényleges
mélyalmos tartásból származó, minden
minőségi elvárásnak megfelelően termelt
tojás beszerzése korábban nehézségekbe ütközött, a Capriovus 2012-ben saját
tojótelepet hozott létre, amely kizárólag
a McDonald’s részére termel.

szállítói lettek a román McDonald’s hálózatának is. A tojótelep kapacitása a
megnövekedett mennyiségi igényeket
már nem képes kielégíteni, ezért a kapacitás bővítését, újabb telep létesítését
tervezik.

A magasabb elvárások eredményeként a
Capriovus saját beszállítói is kiváló minőségben teljesítenek. A technikai háttér is
folyamatosan fejlődik, 2009-ben új berendezések kerültek a csomagoló üzembe, s egy korszerű válogató gép is munkába állt.
A cég nemzetközi kapcsolataiban jelentős lépés volt, amikor 2009-ben be-

CAPRIOVUS
Beszállítói kapcsolat kezdete: 2002
Évi beszállított mennyiség: 3 millió héjas tojás
Tartásmód: mélyalmos
Ellátott külföldi McDonald’s hálózatok: Románia

Németh Zoltán, tulajdonos, ügyvezető

CSIRKEHÚS
OSI Food
Solutions
hungary
Bábolna

“

Közvetett beszállító:

Master Good
Kisvárda

A bábolnai üzem lassan több mint 25 éve
folyamatosan bizonyítja, hogy nagy men�nyiségben kiváló minőségű csirkehúsos
termékeket képes előállítani és ezzel
meghatározó módon járul hozzá a vállalatcsoport vezető szerepéhez a régióban.

Az OSI Food Solutions Hungary Kft. a világ egyik vezető húsipari vállalata, az OSI
cégcsoport tagja. Az OSI csoport marha-, sertés- és csirkehúst dolgoz fel a
McDonald’s termékeihez. Az alapanyagok közül a csirkehús érkezik hazai vágóhidakról.
A McDonald’s hazai csirkehús beszállító partnereitől az OSI bábolnai feldolgozó üzemén keresztül jut el az alapanyag
Magyarország, és 19 más európai ország
McDonald’s éttermeibe.
A hazai OSI jogelődje, a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát Húsüzeme 1990 óta
termel Bábolnán. Az üzemet 2001-ben
jelentős beruházással építették át, majd
2011-ben egy újabb beruházással több
mint duplájára növelték kapacitását.

Jelenleg évi 14 000 tonna magas minőségű hústermék készül itt két gyártósoron.
A McDonald’s éttermek részére feldolgozott hazai csirkehús alapanyag túlnyomó
része 2007 óta a Master Goodtól érkezik. Az Északkelet-Magyarországon működő Master Good cégcsoport integrált takarmány-termeltetéssel, baromfitenyésztéssel, keltetéssel, brojler hízlalással
és feldolgozással foglalkozik. A cégcsoport 100%-ban a Bárány család tulajdona, valamennyi telephelye Magyarországon található. A cégcsoport integrált termelést folytat, azaz maga irányítja és ellenőrzi a teljes folyamatot a tojó telepektől a keltetésen, takarmány előállításon,
vágócsirke nevelésen át egészen a feldolgozásig.

Minden baromfiállomány zárt nevelő térben növekszik, szigorú higiéniai, állategészségügyi szabályrendszerek és felügyelet mellett. A baromfik takarmányozása során nem használnak antibiotikumot, génmódosított alapanyagokat, hormonokat, sem egyéb hozamfokozókat.
A telephelyeken olyan higiéniai, állatjóléti és az állatok komfortérzetét biztosító beruházásokat hajtottak végre, melyek
európai mércével is piacvezető megoldások.

OSI Food Solutions Hungary:
McDonald’s kapcsolat kezdete: 1988
Gyártott csirkehúsos termékek mennyisége évente: 14.000 tonna
Elért külföldi McDonald’s hálózatok: Ausztria, Azerbajdzsán,
Bosznia, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Grúzia, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Moldávia, Németország,
Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Svájc, Ukrajna

MASTER GOOD
Beszállított mennyiség évente: 10.000 tonna

Erdélyi György, ügyvezető, OSI Food Solutions Hungary

Ifj. Bárány László, tulajdonos, ügyvezető, Master Good

Libamáj
Integrál Zrt.
Kiskunfélegyháza

“

A hízott víziszárnyas feldolgozásakor
szinte minden művelet hagyományosan,
kizárólag kézi erővel történik, nagy
szakértelemmel és odafigyeléssel.

A világ libamájtermelésének több mint
80%-át Magyarország adja, a teljes magyar termelésnek pedig 35-40%-a Kiskunfélegyházáról, az Integrál Zrt. libafeldolgozó üzeméből érkezik.
Kiskunfélegyházán és környékén évszázados hagyománya van a libatartásnak és
-feldolgozásnak. Ezt a hagyományt követi az Integrál Zrt., amely Magyarország egyik legrégebbi alapítású hízott liba-feldolgozó üzemét, s egyben az ország legnagyobb hízott víziszárnyas-vágóhídját működteti itt. A cég saját integrációját is létrehozta, egy kézben fogva össze a tenyésztést, keltetést, neveltetést és hízlalást, így munkájukhoz az
alapanyag 60%-a ma már saját állományból érkezik.

Az Integrál Zrt. előtt 2014-ben nyílt meg
az út, hogy prémium minőségű, „A” kategóriás, kézzel válogatott, tisztított, hízott libamájat szállíthasson a Magyar Hetek promóció libamájas szendvicskülönlegességéhez.
A szendvics a hazai ízeket bemutató
McDonald’s-akciók történetének egyik
legnépszerűbb darabja lett. Az együttműködés folytatódik, a kiskunfélegyházi vállalkozás a libamáj mellett 2015-ben
kicsontozott libacombot is szállít az OSI
bábolnai üzemébe, ahonnan további feldolgozás után kerülhet az éttermekbe.
Az Integrál Zrt. Baromfifeldolgozó Üzeme az elmúlt öt évben folyamatosan fejlesztette technológiai, műszaki és higiéniás gyakorlatait. 2005 óta IFS-ISO

INTEGRÁL ZRT.
Alapítási éve (jogelőd): 1946
Beszállítói kapcsolat kezdete: 2014
Részesedés a hazai termelésből: 35-40%

Dobosné Németh Ottília, üzemigazgató

22000 integrált élelmiszerbiztonsági
rendszer is támogatja a minőségi és
biztonságos termékgyártás feltételeit.

sajt

Méz

Pannontej
Veszprém
A Pannontej Zrt. a magyar sajtpiac egyik
legjelentősebb szereplője, nevéhez
olyan közkedvelt, piacvezető márkák
fűződnek, mint a Medve, a Tihany, a
Pannónia, vagy a Karaván. A McDonald’s
éttermeibe 2001 óta szállít be natúr joghurtot és panírozott sajtfalatokat – tavaly
joghurtból 20 tonnát, sajttermékekből
összesen mintegy 85 tonnát. Termékei ma már számos európai ország

McDonald’s éttermeibe is eljutnak.
A vállalatnak a McDonald’sszal kialakított
együttműködése nem csak új piacokat,
de új termékfejlesztési lehetőségeket is
jelentett. Közös munka eredményeként
jöhettek létre az étteremlánc számára
gyártott különleges ízű, formájú és méretű sajtok és panírozott sajtfalatok.
A Pannontej a McDonald’s számára készített termékeihez a tejalapanyagot
családi gazdaságoktól vásárolja. Partnerei a Magyar tarka fajtát tartják, amely a
sajtkészítéshez jó beltartalmú, zsírban
és fehérjében gazdag tejet ad. A gazdák
szigorúan ügyelnek a helyes tartás- és
fejéstechnológiára, gondos takarmány
előállítással és almozással biztosítják a
tej tisztaságát.

és a legjobb magyar méhészeti eszközgyártók gépei.

MÉZES-KERT
Tófalu
A Mézes-kert 2002 Kft. kizárólag magyar
termelőktől vásárol, csomagol és értékesít
100%-ban természetes, mindenféle adalék- és színezőanyagtól mentes mézet.
Feldolgozó üzeme, amely a Heves megyei Tófaluban zöldmezős beruházásként
épült, az egyik legkorszerűbb mézkiszerelő üzem Magyarországon. A gyártáshoz
korszerű géppark áll rendelkezésre, elismert olasz, amerikai, dán berendezések

PANNONTEJ

MÉZES-KERT

Beszállítói kapcsolat kezdete: 2001

Beszállítói kapcsolat kezdete: 2007

Elért külföldi McDonald’s hálózatok (2013-2015):

Beszállított mennyiség évente:

Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország,

5 tonna, 500 ezer tasak

Oroszország, Románia, Szerbia

A kiszerelt mézek kifogástalan minőségét
az alkalmazott IFS (International Food
Standard) rendszer garantálja. Ennek a
gépparknak és az alkalmazott minőségbiztosítási rendszernek köszönhető, hogy
a McDonald’s által támasztott minőségi
elvárásoknak évről-évre magas szinten
felelnek meg.
A McDonald’sszal kialakított üzleti
kapcsolat nyomán a Mézes-kert tasakos
kiszerelésű mézének forgalma jelentősen
megnövekedett, a vállalat 2007 óta
jellemzően évente több mint 5 tonna,
vagyis több mint 500 ezer tasak mézet
vásárol a Mézes-kerttől.

