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Z Kąkolewa w świat
PRZEGLĄ

Wszystko zaczęło się od tego,
że pan Stanisław urodził się i wy-
chował w rodzinie, która od kilku
pokoleń zajmowała się stolar-
stwem. On sam stolarzem nie
chciał być, a że zdecydowano, iż
przejmie ojcowiznę, do której nale-
żały trzy hektary ziemi, postanowił
sprawdzić się w rolnictwie.

- Kiedy zacząłem uprawiać pie-

czarki były lata siedemdziesiąte -

wspomina prezes firmy Malpol z
Kąkolewa, Stanisław Malicki. -

Wtedy nie było jeszcze przetwór-

stwa. W latach osiemdziesiątych

powstały grupy producenckie.

Razem z kilkoma firmami założy-

liśmy Leszczyńskie Zrzeszenie

Producentów Pieczarek. W Kąko-

lewie wydzierżawiliśmy grunty od

Gminnej Spółdzielni. Wtedy na

dobre zaczęła się moja przygoda z

pieczarkami. Kiedy Zrzeszenie

przestało istnieć, razem z kolegą

założyliśmy spółkę.

Od 1993 r. Stanisław Malicki za-
czął pracować na własny rachu-
nek. Dziś oprócz przetwórstwa
pieczarek, które jest główną gałę-
zią produkcji w firmie Malpol pro-

dukowane są przetwory ze szpara-
gów, ogórków, papryki, grzybów
leśnych. 

Firma ma podpisane umowy z
producentami warzyw, którzy do-
wożą swoje produkty na miejsce.
Szparagi, ogórki i grzyby leśne pro-
dukowane są w sezonie. Produkcja
przetworów pieczarkowych działa
przez cały rok.

Jak to wygląda?

Na halach produkcyjnych pie-
czarki są przebierane, myte, blan-
szowane, następnie na taśmie
trafiają do działu, gdzie razem z ce-
bulką marchewką wkładane są do
słoików i zalewane marynatą. Na-
stępnie zamknięte słoiki, znowu na
taśmie, trafiają do miejsca, gdzie
są etykietowane i pakowane do
kartonów.

Takie gotowe produkty trafiają
do sklepów. Przedtem jednak dział
handlowy musi znaleźć odbiorców.
Głównymi odbiorcami są hurtow-
nie, sieci handlowe, rzadziej małe
pojedyncze sklepy, choć i tam,
przez pośredników klient może
znaleźć na półkach produkty firmy

Malpol. 
A produktów wciąż przybywa.

Niedawno na rynek weszły kremy
z pieczarek - pate z różnymi dodat-
kami. 

- Rok 2015 będzie rokiem tes-

towym. Chcemy wprowadzić nowe

produkty, musimy jednak najpierw

sprawdzić czy przyjmą się na

rynku. Produkty zanim trafią do

konsumentów, najpierw analizo-

wane i testowane są przez nau-

kowców z Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu. Po

uzyskaniu przez nich pozytywnej

opinii wypuszczamy na rynek małą

ilość produktu i sprawdzamy, czy

klientom przypadnie do gustu. Po-

mysłów mamy wiele, będzie więc

nad czym pracować.

Zwiększy się więc zapewne
produkcja. Obecnie na rynek zbytu
trafia rocznie pięć tysięcy ton goto-
wych wyrobów, 80 procent z nich
trafia na eksport do krajów unijnych
i nie tylko, także Kanady, Stanów
Zjednoczonych, Australii, krajów
wschodnich.

Firma Malpol przynajmniej raz
w roku ma swoje stoisko na impre-

zach targowych poza granicami naszego
kraju, w ten sposób pozyskuje się nowych
odbiorców.

- W 2015 r. jedziemy na targi spożyw-

cze do Holandii i Niemiec. 

Klienci z zagranicy często przyjeżdżają
też do Kąkolewa, by negocjować warunki
umów, ale przede wszystkim zobaczyć jak
wygląda produkcja i mechanizacja firmy.

- Przez ponad dwadzieścia lat funkcjo-

Stanisław Malicki swoją przygodę z pieczarkami rozpoczął prawie czterdzieści lat temu. Wtedy nie myślał,
że rozwinie firmę, która będzie dostarczać przetwory warzywne na stoły mieszkańców nie tylko Polski i całej
Europy, ale też Ameryki, czy nawet Australii.

Blanszowanie


