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SÜTŐHÁZ Kft.

A volt Szolnok megyei kenyérgyárhoz tartozott üzem 
életében az 1995. év a privatizációval nagy változásokat 
hozott, melynek lényege a dinamikus fejlesztés és fejlő-
dés, mely a mai napig meghatározza a tevékenységüket. 
A 100 %-os magyar magántulajdonú vállalko zás Jász-
Nagykun-Szolnok megye meghatározó és további 6 me-

gye dinamikusan fejlődő sütőipari vállalkozása. Jelenleg a termékgyártás Jászapátin, 
Kunszentmártonban és a jászalsószent györgyi telephelyükön történik.

A jászapáti üzem

A termelés két sütőüzemben és egy cukrászüzemben folyik. 16 teherautóval na-
ponta – akár többszöri szállítással – közel 350 vevőpartnert (szupermarketet, disz-
kontokat, magánvevőket, intézményeket, büféket) szolgálnak ki sütő- és cukrászipari 
termékekkel.  
Vevőik több mint 150 féle sütőipari termékből választhatnak. Napi friss pékáruk –ke-
nyér, kenyér jellegű péksütemény és finom pékáru – gyártásán kívül tartós pékáruk, 
sütemények, torták is készülnek, széles választékban.

Az egyre növekvő igényeknek való megfelelés és az élelmiszerbiztonság érdeké-
ben évek óta működtetik a HACCP követelmények szerint kiépített minőségbiztosítá-
si rendszert az üzemekben.  
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Nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatos fejlesztésre és a vásárlói elégedettségre. 
A cég célkitűzése a természetes, házias ízek előtérbe helyezése. Rendkívül fontosnak 
tartják, hogy termékeik finomak, egészségesek és egyediek legyenek. Elsődleges cél-
juknak tekintik, hogy az egészséges táplálkozás az emberek életének szerves részévé 
váljon, ezért igyekeznek megfelelni az egészségtudatos vásárlók igényeinek. 

Friss, meleg pékáru, reform pékáru, cukrászkészítmények

Cukrászüzemük 2005 júniusától működik. Az üzemben a napi szeletes sütemé-
nyek mellett tartósabb jellegű termékek is készülnek. Megtalálható a termékek között 
a kézzel készített teasütemények számos fajtája is. A folyamatos termékfejlesztés biz-
tosítja a változatosságot, a bővítés lehetőségét. 

Jelentős családi eseményekre (ballagás, esküvő, születésnap) vegyes süteményes-
tálakból, klasszikus és egyedi tortáik széles kínálatából választhatnak a vevőik. Több 
mint negyvenféle süteménnyel büszkélkedhetnek, melyek között megtalálhatók mind 
a tradicionális, mind a saját recept alapján készült házi sütemények, torták. 

A cég a standard jó minőségű termékek gyártása mellett kiemelt figyelmet fordít 
a magas szintű szolgáltatás megtartására, emelésére. Ehhez nélkülözhetetlen a napra-
kész kapcsolattartás, melyet a képviselőik biztosítanak. Korszerű, rugalmas szállító-
parkjuk szavatolja a pontos, megbízható szállítást. 
2010-2011-ben a legfontosabbnak azt tartották, hogy egy olyan termékpalettát tud-
janak a vevőpartnereik, illetve a fogyasztóik részére kínálni, melyben a fogyasztók 
széles köre meg tudja találni az általa kedvelt hagyományos ízeket és az egészséges 
életmódhoz kapcsolódó termékeket egyaránt.  



196 Gazdaság

A jászapáti üzem feldolgozótere

Kiváló és változatos termékekkel, korrekt üzleti magatartással szeretnék megnyer-
ni a vásárlók mind szélesebb körének bizalmát. Stabil partneri kört igyekeznek kiala-
kítani a kiskereskedelmen keresztül, hogy partnereik megelégedettségére alapozva 
tervezhessék a jövőt.2011-ben a társaság mintegy 700 M Ft árbevételt realizált és 105 
főt foglalkozatott.
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