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Firma PD Sztuder powstała w 2005 roku. W tym samym roku uzyskaliśmy
pozwolenie na sprzedaż naszych produktów w krajach Unii Europejskiej. Dziś
80% naszej produkcji sprzedajemy właśnie w krajach UE: Niemczech, Francji,
Holandii, Danii i Anglii.
W roku 2006 nawiązaliśmy współpracę z holenderskim kontrahentem - firmą
TOMASSEN, która posiada ubojnię kaczek. Do dnia dzisiejszego łączą nas bardzo
dobre stosunki handlowe. Produkujemy dla nich kaczkę pieczoną, kurczaka
pieczonego oraz elementy pieczonego kurczaka.
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W roku 2005, pierwszym roku działalności firmy, nasza miesięczna produkcja
wynosiła 20 ton kaczki pieczonej, a dziś utrzymuje się ona na poziomie powyżej
50-ciu ton. Stawiając na najwyższą jakość oraz dbając o jak najlepsze warunki
produkcji, firma PD Sztuder zakupiła w roku 2007 dwa nowe piece firmy RATIONAL,
a następnie, w roku 2008 przemysłowy piec firmy VSD Food Machinery.
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W latach 2005 - 2008 budynek naszej firmy (tak hala produkcyjna, jak
i pomieszczenia biurowe) przeszedł kompletną modernizację, zapewniając
naszej załodze jak najlepsze warunki pracy. Na chwilę obecną przy produkcji
zatrudniamy 20 pracowników.
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KACZKA TRADYCYJNA to potrawa od wieków goszcząca na polskich stołach. Jej delikatny aromat i charakterystyczny
smak pozwalają poczuć wyjątkową rozkosz jedzenia. Przygotowana zgodnie ze staropolską recepturą, przyprawiona
tradycyjnymi aromatycznymi przyprawami – pietruszką, pieprzem i majerankiem, uczyni każdy obiad prawdziwym
świętem. Delikatnie krucha i złociście przypieczona kaczka jest gwarancją niezapomnianego, pysznego smaku.
SKŁAD: kaczka bez kości w przyprawach tradycyjnych: sól, pietruszka, majeranek, czosnek, pieprz, E621

• Opakowanie kartonowe 320 g
Przeznaczenie: sprzedaż detaliczna

• Opakowanie foliowe (2 połówki kaczki)

Przeznaczenie: sprzedaż detaliczna i dla gastronomii

• Opakowanie foliowe, zbiorcze (12 połówek kaczki)
Przeznaczenie: sprzedaż hurtowa i dla gastronomii

• Sposób pakowania jak i kalibrację wagową dostosowujemy do indywidualnego zamówienia.

KACZKA ORIENTALNA jest słynną potrawą pochodzącą z krajów Dalekiego Wschodu, będącą doskonałym urozmaiceniem
polskiego stołu. Wykwintny smak kruchego mięsa podkreślają egzotyczne przyprawy: anyż, cynamon, imbir i czosnek,
a złocista, chrupiąca skórka stanowi ukoronowanie korzennego aromatu. Poczuj wyjątkowy smak krajów Orientu.
SKŁAD: kaczka bez kości w przyprawach orientalnych: sól, cukier, anyż, cynamon, imbir, czosnek, pieprz, miód, E621

• Opakowanie kartonowe 320 g
Przeznaczenie: sprzedaż detaliczna

• Opakowanie foliowe (2 połówki kaczki)

Przeznaczenie: sprzedaż detaliczna i dla gastronomii

• Opakowanie foliowe, zbiorcze (12 połówek kaczki)
Przeznaczenie: sprzedaż hurtowa i dla gastronomii

• Sposób pakowania jak i kalibrację wagową dostosowujemy do indywidualnego zamówienia.

• ĆWIARTKA Z KURCZAKA

Pieczona ćwiartka z kurczaka w przyprawach.
Przeznaczenie: sprzedaż detaliczna, hurtowa i dla gastronomii

• KACZKA SUROWA

Kaczka surowa mrożona bez podrobów i szyi
Przeznaczenie: sprzedaż detaliczna, hurtowa i dla gastronomii
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