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Polska masarnia Meatpride Ltd w Blaydon, zaprasza Państwa do zakupu świeżych,
pachnących i przede wszystkim zdrowych wędzonek i wędlin.
 Idąc z tak popularnym ostatnio trendem powrotu do zdrowych i naturalnych wyrobów mięsnych,
chcemy zaoferować Państwu wyroby z najwyższej półki w jak najbardziej dostępnej cenie.  

Kupując  produkty z  Meatpride maja Państwo gwarancje prawdziwej, dobrej receptury wędlin i
wędzonek, których smaki wydobyte poprzez wędzenie dymem z drzewa olchowego, podkreśla
wykwintność każdego stołu.

Wszyscy wiemy, iż obecnie rynek wędliniarski jest nasycony, ale zaledwie 7% sprzedawanych
produktów mięsnych to produkty z wyższej polki czyli bez chemii. 
My nie stosujemy żadnych środków przedłużających trwałość i stabilizujących barwę, a
także żadnych wypełniaczy i zagęstników.
Nasze wyroby gotowe posiadają 
od 90 do 95% zawartości mięsa
i to właśnie mięso jest wyznacznikiem smaku, zapachu czy koloru naszych wędzonek i wędlin.

Dążąc do dostarczenia na Państwa stoły prawdziwego, soczystego i świeżego mięsa bez
chemii chcemy zapewnić zdrowie Państwa dzieciom i szczęście w Państwa domach.

Zachęcamy do obejrzenia programu TVP o dobrym mięsie i zdrowych wędlinach: kliknij
tutaj...

Polska masarnia w Blaydon informuje Państwa o zmianie adresu prowadzonej
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http://dziendobry.tvn.pl/video/dobre-mieso-i-zdrowe-wedliny,1,newest,9972.html
http://dziendobry.tvn.pl/video/dobre-mieso-i-zdrowe-wedliny,1,newest,9972.html


Polska masarnia z Blaydon k. Gateshead – tradycyjne, świeże i pachnące polskie wędliny bez konserwantów, barwników i ulepszaczy

Wpisał PEK.NC. LLP

działalności.   Zapraszamy do zakupów naszych wyrobów, świeżego surowego mięsa jak  
również wędzonek i wędlin. Realizujemy także indywidualne zamówienia.

Nasz nowy adres:   
5 Hill Court
Dunne Road, Blaydon
NE21 5NH

Godziny otwarcia:
    -  Wtorki: 15:00 – 19:00
    -  Piątki: 10:00 – 17:00
    -  Soboty: 10:00 – 17.00

Serdecznie zapraszamy:
    -  kontakt:  07424 035 388
    -  email: pekncllp@yahoo.com
    -  
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                      Polski masarz z Blaydon  k. Gateshead – świeże i pachnące wędliny bez konserwantów, barwników i ulepszaczy.      Czy masz ochotę  świeżutką i pachnącą polską wędlinę lub kiełbasę? Bez  konserwantów, bezbarwników, bez dodanej wody, wędzoną na  prawdziwym drewnie, taką – jaką robił kiedyś twójdziadek na  wsi?      Polska masarnia z  Blaydon k. Gateshead oferuje Państwu tradycyjne, świeże polskie  wędliny,które charakteryzują się wspaniałym smakiem, wyglądem  i zapachem. Do naszej produkcjiużywamy tylko najlepszego mięsa i  przypraw aby zagwarantować doskonalą jakość naszychwyrobów.  Wszystkie produkty wędzone są w jak najbardziej naturalny sposób  przywykorzystaniu drzewa olchowego i dębowego. Nie dodajemy żadnych  konserwantów aniulepszaczy, aby nasze wędliny były przede  wszystkim zdrowe. W swojej działalności stawiamyna jakość  oferowanych produktów a nie ich ilość.  Staramy sie aby wszystko  co produkujemybyło takie jak dawniej, tradycyjne.      Świeże, zdrowe,  pachnące i soczyste wędliny powinny zawsze gościć na naszych  stołach.      W naszej ofercie  znajdziecie:    
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