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Týždeň plný zážitkov

11. august 2008 – pre mnohých
z nás začiatok očakávania a zvedavosti, čo sa bude tých pár dní diať.
„Dopadne to dobre?“, Bude nám
počasie priať?“, „Snáď sa nikomu
nič nestane.“ Nie jednému preletela
takáto myšlienka v našich hlavách.
Tí, ktorí však prežili a pustili sa aj
napriek obavám do týždňa plných
hier, zábavy a humoru, vedia o čom
bude týchto pár riadkov.
Neváhaj a skús si spoločne s nami
zaspomínať.
Spolu 36 odvážlivcov sa vybralo
na tábor do Nitrianskeho Pravna,
kde nás už očakávala nielen hornatá

príroda, super prostredie, ale aj naša
táborská ubytovňa. Po rýchlom ubytovaní naše zvedavé oči spoznali aj
okolie. Keďže priestory v okolí ubytovne boli dostatočne veľké, nielen
chlapci využili kvalitu trávnika a
spolu s dievčatami z organizovali
futbalový zápas, ktorý bol atrakciou
i pre domácich občanov.
Nastal však večer, kedy bol čas
si predstaviť nielen tábor, ale predovšetkým človiečikov, ktorí ho
tvorili. Kto bol vlastne medzi nami?
16 skvelých chalanov, 20 úžasných
dievčat, pani kuchárky Zuzka a
Marika vedúci a pomocní vedúci. Po

Chlapci a dievčatá v tábore
užitočnej zoznamke sme už tvorili
jednu rodinu a spoločný tím.
Nie jedenkrát ste si už iste povedali „ten čas, ale letí“, väčšina ľudí
hľadí len do budúcnosti. My sme
však načreli aj do dávnej minulosti,
do života jednoduchého, bez mp3
prehrávačov, mobilov, notebookov.
Snažili sme sa vcítiť do kože domorodcov, sveta mamutov, jaskýň, lovcov veľkých zvierat no jednoducho
do obdobia praveku. Po praveku nasleduje starovek a po staroveku stredovek, kedy je trendom prechádzať
sa po krásnych chodbách zámkov a
kráľovských dvoroch. My sme si ako
ináč vybrali ten najluxusnejší – Bojnický zámok. Po veľmi vtipnom a

Naše diela

zaujímavom programe sokoliarov
bolo našou úlohou skontrolovať život zvierat v ZOO. Niektorí z nás si
tu vybrali aj vlastné klietky ˘ .
Čas pomaly plynul, počasie bolo
úžasné, na tvárach každého z nás žiaril len úsmev a naša priateľská sieť
bola čoraz pevnejšia. Po ťažkých a
náročných časoch minulosti sme sa
dostali pomaly k prítomnej súčasnosti, ktorá sa stávala aj záverom
nášho tábora.
Našou úlohou sa nebolo dostať
od mamuta k robotovi (od praveku
k súčasnosti), ale uvedomiť si každý
prítomný okamih, ktorý sme spoločne prežívali a tešili sa z neho.
Eva Fábryová

Predstavujeme firmy a živnostníkov v obci
TOPFOOD

O spoločnosti
Spoločnosť TopFood vznikla v
auguste roku 2006. Impulzom k jej
založeniu bola snaha priniesť na trh
kvalitné slovenské výrobky, ktoré
svojou kvalitou dokážu konkurovať
zahraničným produktom. Za krátku
dobu od založenia nášho podniku
sa nám podarilo etablovať sa na
trhu s našimi majonézou, tatárskou
omáčkou, zemiakovou kašou, či zemiakovým cestom, ktoré si postupne
získavajú čoraz viac spokojných
zákazníkov.
Medzi našich hlavných zákazníkov patria najmä výrobcovia šalátov,
ktorým dodávame našu kvalitnú majonézovú a tatársku omáčku. Predávame taktiež do veľkoskladov. 30%
našej výroby vyvážame do Čiech.
Postup výroby
Výroba našich produktov pre
nás nebola ničím novým. Všetci
naši zamestnanci majú bohatú a
dlhoročnú prax v potravinárskej výrobe majonéz a tatárskych omáčok.
Vďaka ich skúsenostiam sa nám
podarilo priniesť v našich výrobkoch
snúbenie výnimočnej kvality a doko-

nalej chuti. Veľký dôraz kladieme na
kvalitu výrobných surovín a tiež na
dodržiavanie hygienických noriem.
Kvalita našich výrobkov je porovnateľná s výrobkami zahraničných
výrobcov. Cena našich výrobkov je
pritom niekoľkonásobne nižšia. Sme
presvedčení o tom, že kvalitnými
výrobkami a rozumnou cenou dokážeme získať spokojných zákazníkov,
ktorí nás odporučia ďalej. Od začiatku výroby pracujeme podľa HACCP
(Hazard Analysis Critical Control
Points), známom ako plán (systém)
kritických bodov. HACCP je predpokladom aj pre získanie ISO 22000
(Systémy manažérstva bezpečnosti
potravín) o ktorého získanie sa naša
spoločnosť v súčasnosti usiluje.
Suroviny
K výrobe našich produktov využívame vysoko kvalitné suroviny,
ktoré sú spracovávané najmodernejšími technologickými postupmi.
Suroviny nakupujeme od renomovaných výrobcov, ktorí patria medzi

troch najväčších výrobcov v danom
odvetví. Všetky suroviny majú
certifikát kvality. Sklad riadime
podľa hesla „prvé do skladu, prvé
zo skladu – to znamená, že suroviny
sú spracovávané ihneď po dodaní.
Tým je zaručená dokonalá čerstvosť všetkých použitých surovín.
Počas výroby sa odoberajú vzorky
na mikrobiologické testy, ktoré sa
vykonávajú v akreditovanom laboratóriu Belnovamann. Vzorka každého
výrobku, ktorý opúšťa náš závod je
vyšetrená na riziko výskytu salmonelózy, listérie alebo enterobaktérie.
K dosiahnutiu vysokého hygienické-

Výrobok z firmy TOP FOOD.

ho štandardu nám pomáhajú čistiace
prostriedky od výrobcu JOHNSON
DIVERSEY.
Produkty
Každý z našich produktov je vyrobený z vysoko kvalitných surovín.
Aj preto sa naše výrobky vyznačujú
lahodnou chuťou, ktorá je na nerozoznanie od čerstvo pripravených
jedál.
Výrobky majú dlhú záručnú
dobu, počas ktorej je garantovaná
výnimočná chuť. Dajú sa pripraviť
veľmi jednoducho a tak ich prípravu
zvládne naozaj každý v priebehu niekoľkých minút. Okrem toho, vďaka
svojmu unikátnemu zloženiu je
naša tatárska omáčka a majonézová
omáčka vhodná aj pre celiatikov pri
bezlepkovej diéte.
Adresa a kontakt
TopFood Slovakia s.r.o.
Prefa 266
951 24 Čab
Slovenská republika
tel: 037/78 94 873
fax:037/78 94 874
email:
marketing@topfood.sk
ekonom@topfood.sk

