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Nie wszyscy zapewne wiedzà, i˝ to w∏aÊnie
w kieleckiej Spó∏dzielni opracowano zak∏adowà
regu∏´ na majonez, na podstawie której oparto

obowiàzujàcà do dziÊ norm´ krajowà. Mo˝na zatem
uznaç, i˝ wyrób ten by∏, i z pewnoÊcià w wielu przy-
padkach ciàgle jeszcze jest, wzorcem oraz punktem
odniesienia dla innych producentów i rodzimych kon-
sumentów. Tajemnica sukcesu Majonezu Kieleckiego
tkwi w unikalnym po∏àczeniu trzech czynników – wy-
∏àcznie naturalnych, starannie wyselekcjonowanych
sk∏adników; tradycyjnych (nie tylko z nazwy), polskich
receptur, a tak˝e zaawansowanych metod produkcyj-
nych. Majonez Kielecki posiada unikatowe walory, jest
prawdziwy oraz w pe∏ni naturalny. Znajduje to swoje
odzwierciedlenie w wyjàtkowym i rozpoznawalnym
smaku. Ponadto w trakcie produkcji wyrób podlega
Êcis∏ej kontroli mikrobiologicznej, a ca∏y zak∏ad obej-
muje system kontroli jakoÊci oparty na metodzie
HACCP.

Niestety, w dzisiejszych czasach systematycznie
wzrasta popularnoÊç Êrodków wp∏ywajàcych na obni-
˝enie kosztów produkcji czy wyd∏u˝enie terminu przy-
datnoÊci do spo˝ycia. Chodzi tu nie tylko o konserwan-

ty, ale tak˝e antyutleniacze, skrobie modyfikowane,
czy barwniki i aromaty „identyczne z naturalnymi”. Dla
kontrastu Majonez Kielecki to wyrób w pe∏ni naturalny
– nie tylko nie zawiera w swoim sk∏adzie konserwan-
tów (czym chwali si´ wielu producentów), ale tak˝e
tych pozosta∏ych „dodatków”.

Produkt systematycznie zdobywa kolejnych zdekla-
rowanych zwolenników. Komentarze konsumentów
umieszczane na forach internetowych, opinie niezale˝-
nych ekspertów, a przede wszystkim wzrastajàca z ro-
ku na rok sprzeda˝ majonezu to najlepsze, bo wymier-

ne, potwierdzenie sukcesu. Wed∏ug agencji AC Nie-
lsen, wartoÊciowy udzia∏ Majonezu Kieleckiego w od-
niesieniu do ca∏ego rynku wynosi obecnie 17,8%. Po-
nadto w rankingu polskich marek spo˝ywczych, opra-
cowanym przez „Rzeczpospolità”, wartoÊç samej mar-
ki Majonez Kielecki oszacowano na 25 mln z∏. 

Produkt od lat znany jest równie˝ poza granicami na-
szego kraju. Znajduje on sympatyków m.in. w Anglii,
Irlandii, Niemczech, ale tak˝e w Ameryce i Australii.
Co wi´cej, jego eksport systematycznie roÊnie. Dyna-
mika tego rozwoju dochodzi nawet do 50% rocznie.

Choç tradycyjna receptura stanowi fundament suk-
cesu Majonezu Kieleckiego, to jednak producent sys-
tematycznie stara si´ rozszerzaç ofert´ pod kàtem ro-
snàcych wymagaƒ wspó∏czesnego konsumenta.
W ciàgu ostatnich dwóch lat na rynku pojawi∏o si´ kil-
ka nowych odmian smakowych: Majonez Kielecki
z oliwkami, Majonez Kielecki z czosnkiem, czy wresz-
cie Majonezu Kieleckiego Omega.

W tym roku Majonez Kielecki ju˝ po raz trzeci walczy
o z∏ote god∏o w konkursie „Laur Konsumenta” w kate-
gorii MAJONEZY. 

M. Kawka 

WyÊmienity od lat
Z roku na rok przybywa wcià˝ nowych odmian majonezu. Producenci przeÊcigajà si´ w tworzeniu kolejnych

smaków i nazw. Pomimo to Polacy pozostajà kulinarnymi tradycjonalistami i najch´tniej si´gajà po znane
i sprawdzone wyroby. Nie dziwi zatem spektakularny sukces Wytwórczej Spó∏dzielni Pracy „Spo∏em” – firmy,

która prawie pó∏ wieku temu jako pierwsza w naszym kraju rozpocz´∏a produkcj´ przemys∏owà majonezu. 
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„LAUR KONSUMENTA 2007”
G¸OSUJ NA SWÓJ ULUBIONY PRODUKT
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