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Przywitał mnie sam szef. Nie
miał dużo czasu, bo przecież za-
kład cały czas coś produkuje,
trzeba pracować.

- Właśnie dziś ugotowaliśmy
nowy produkt – zupę kalafiorową.
Czekamy na etykiety, jutro będzie
już w sklepach – mówi szef Prze-twórstwa Przemysłu Spożyw-czego ze Świerczyny, MarcinCieślak.

Miałam szczęście, bo zostałam
pierwszym konsumentem tego
przysmaku. I już wiem, że wkrótce
na rynku pojawi się też zupa jarzy-
nowa, ogórkowa, a zimą kopytka
na tacach i szare kluski. Trwają też
próby przetwórstwa powideł, być
może w przyszłym sezonie poja-
wią się już na sklepowych półkach

- Zupy gotowane są u nas na
rosole z kury i na wywarze z mięsa
wieprzowego, zaciągane kre-
mówką. Kostek rosołowych w
ogóle nie używamy. Natura to de-
wiza naszej firmy. Żaden produkt
nie zawiera konserwantów. Uży-
wamy jedynie kwasku cytryno-
wego do zakwaszania i octu do
zalew. Wszystkie produkty oprócz

Natura ich dewizą

zapraw robione są na nowo każ-
dego dnia i świeżutkie trafiają do
sklepów. – mówi Marcin Cieślak
– Rano podsumowujemy zamó-
wienia i dopiero wtedy mówimy pa-
niom ile sałatek i surówek
potrzebujemy w danym dniu.
Wtedy one obierają i kroją wa-
rzywa i przyrządzają. Mają na to
czas do godziny 7, potem świer-
czyńskie produkty trafiają do skle-
pów. Mamy 15 rodzajów surówek.

- Najlepsze sałatki i surówkowe
przysmaki produkują w Świerczy-
nie Cieślaki – wtrąca CzesławCieślak ojciec Marcina – Najlep-
sze buroczki kupisz pan u Cie-
śloczki. Najwięcej witaminy mają
chłopoki ze Świerczyny.

Pan Czesław jest założycielem
firmy, którą sprzedał Dagmarze i
Marcinowi Cieślakom cztery lata
temu.

Początek był niczym żywcem
wyjęta scena z filmu „Pieniądze to
nie wszystko”. Pan Czesław kupił
w Świerczynie w 1993 roku starą
zlewnię. Przyjechał tam swoim sta-
rym żukiem, przywiózł kapustę i
marchew. Akurat drogą przejeż-
dżał rowerem mieszkaniec wsi.

Czesław Cieślak zapytał go więc,
czy nie zna we wsi jakichś trzech
kobiet, które przyszłyby do pracy.
Tamten zaraz krzyknął

- Marycha chodź tu z tymi
swoimi, ino weźcie ze sobą łyżki i
noże.

I tak to się zaczęło.
- Jedna z tych pań do dziś tu

pracuje.
Zaczynali od kiszonej kapusty,

kwaszonych ogórków i buraczków
z jabłkiem.

- Te buraczki to nasz sztanda-
rowy produkt, nikt takich nie pro-
dukował. Tak samo jest z fasolką
„na baczność”. Pierwsi zaczęliśmy
taką zaprawiać. Firmy wolą ma-
szynowo pociąć fasolkę na kawałki
i wrzucić do słoików, a całe strączki
trzeba układać ręcznie, to trwa
znacznie dłużej. Ale my mamy za-
miłowanie do tradycji. Wszystkie
produkty u nas powstają ze sta-
rych babcinych receptur. – mówi
pan Marcin.

Te receptury są udoskonalane
przez klientów.

- Mamy dwa firmowe sklepy z
własnymi produktami w Lesznie,
tam przychodzą do nas stali
klienci, kupują i mówią: dodajcie
więcej cukru czy soli. Więc my do-
dajemy. Przecież nasze produkty
powstają właśnie dla klientów,

muszą im smakować.
Dziś na liście ich oferty jest

ponad pięćdziesiąt produktów: su-
rówki, sałatki, warzywa zapra-
wowe, owocowe kompoty, zupy,
przeciery, krokiety, gołąbki i inne.

- Nasze produkty zjada powiat
leszczyński, a oprócz tego dostar-
czamy też do hurtowni do Wrocła-
wia, Krotoszyna, Jarocina,
Międzyzdrojów.

Zamiłowanie do produkcji i
przetwórstwa warzyw odziedziczyli
w genach. Już dziadek pana Mar-
cina marzył o kwaszarni, ojciec
przez wiele lat pracował w Pud-
liszkach. Sami mieli pola, na któ-
rych uprawiali warzywa. Kiedyś
pomyśleli, że zamiast te rośliny
sprzedawać mogą je przetworzyć.
I tak powstała rodzinna firma.

Ta firma wykształciła już
uczniów, na jej terenie odbywały
się praktyczne egzaminy matu-
ralne. Dziś własne warzywa nie
wystarczają, więc kupują je od
miejscowych i mieszkających dalej
dostawców.

Największą satysfakcją jest za-
dowolenie klientów, ale nie bez
znaczenia są inne nagrody. Pan
Czesław z uśmiechem wspomina
1996 rok i wystawę organizowaną
przez ODR.

- Wystawcy do dekoracji stoisk
zatrudniali dekoratorów, a my po-
układaliśmy drewniane skrzynki na
nich pluszowy obrus i papierowe
serwetki. Nie miałem reklam, więc
mową zachęcałem klientów do
konsumpcji. Próbkami nakarmi-
liśmy wtedy dwa tysiące ludzi. Do-
staliśmy najwięcej głosów i puchar
wojewody na najlepszego wy-
stawcę. Cieszyłem się wtedy jak
dziecko, bo w ogóle się tego nie
spodziewałem.

Wtedy wygrała jakość i ona za-
wsze w firmie Cieślaków jest na
pierwszym miejscu.
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Rejestracja telefoniczna065 535-05-76

Na rozmowę o firmie umawiałam się telefonicznie: - Kiedy
mogę przyjechać? - Jutro od rana jestem w firmie. - A rano,
to która godzina. - U nas 4 – padła odpowiedź. Dla mnie,śpiocha z zamiłowania to środek nocy. Umówiłam się więcna 9.


