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Innowacyjny i funkcjonalny sposób na zdrowy posiłek. 
Parówki Singielki – nowość od firmy Tarczyński 

Coraz bardziej zabiegany tryb życia skłania nas do poszukiwania wygodnych i indywidualnych 
rozwiązań. Nie chcemy – a często i nie możemy – poświęcać zbyt wiele czasu na 
przygotowanie posiłku, który będzie smaczny i zaspokoi głód. Firma Tarczyński, będąc 
świadoma potrzeb konsumentów, poszerzyła gamę swoich produktów o rewolucyjne parówki – 
Singielki, które dostępne są od 7. maja.

Tym, co wyróżnia Singielki, jest sposób ich pakowania. Każda parówka umieszczona jest solo w 
szczelnym i umożliwiającym podgrzewanie w mikrofali opakowaniu. Takie rozwiązanie pozwala na 
przechowywanie produktu nawet do 8 godzin poza lodówką, dając jednocześnie stuprocentową 
pewność, że pozostaną one świeże i aromatyczne. Wystarczy zaledwie 20 sekund podgrzania, by 
spożyć parówki na ciepło, ale nic nie stoi na przeszkodzie w tym, by zjeść je także na zimno.

Nie tylko funkcjonalne, ale też zdrowe i wartościowe 

Singielki zawierają 95% najwyższej jakości mięsa z szynki. Stworzone zostały z myślą o osobach, 
które cenią sobie wysokie walory smakowe i chcą się nimi cieszyć o każdej porze dnia –  od 
smacznych pożywnych śniadań po wieczorne przekąski. 

- Podczas przygotowywania nowej propozycji dla naszych klientów zależało nam na tym, by produkt 
był przede wszystkim funkcjonalny i dostosowany do coraz szybszego i dynamicznego stylu życia. 
Jako firma, która słynie z innowacji i nowoczesnych rozwiązań, chcieliśmy stworzyć coś, co ułatwi 
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konsumentom spożywanie posiłków, gdy nie mają na to czasu, ale nie chcą rezygnować ze smaku i 
najwyższej jakości. Tak też powstały parówki Singielki – mówi Tomasz Tarczyński, Członek Zarządu 
oraz Dyrektor Marketingu i Eksportu Tarczyński S.A.

30 lat doświadczenia w dostarczaniu najlepszych rozwiązań

Firma Tarczyński od 30 lat poszerza ofertę swoich produktów w myśl idei – JESZ LEPIEJ, ŻYJESZ 
LEPIEJ. Jest najpopularniejszą wśród konsumentów marką kabanosów w Polsce, której przekąski są 
obecnie dystrybuowane do 30 krajów świata na 3 kontynentach.
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Informacje o firmie:   

Tarczyński S.A. to innowacyjny producent wysokiej jakości wędlin, kabanosów, parówek i 
przekąsek białkowych. 

Od lat inspirujemy do mądrego odżywiania, żeby zmieniać życie na lepsze, w myśl idei – 
JESZ LEPIEJ, ŻYJESZ LEPIEJ. Jesteśmy najpopularniejszą wśród konsumentów marką 
kabanosów w Polsce, z ponad 78% udziałem rynkowym w tej kategorii*. Co roku 
otrzymujemy liczne wyróżnienia, a nasze produkty są obecnie dystrybuowane do blisko 30 
krajów świata na 4 kontynentach. 

Nieustannie dążymy do realizacji ambitnych wyzwań i zadań związanych z obszarem 
pracowniczym, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przyznawanych wyróżnieniach. Nasze 
podejście do pracownika oraz dobre praktyki HR są doceniane i nagradzane na rynku pracy. 

Posiadamy własne laboratorium, zespół technologów, a także rozbudowany dział jakości 
oraz jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w Europie. Inwestujemy w 
rozbudowę zakładu, zakup nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska technologii.  

*Tarczyński za Nielsen – Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Food), 
Sprzedaż wartościowa, segment kabanosów paczkowanych z wyłączeniem Marek Własnych 
sieci handlowych, okres skumulowany: maj 2019-kwiecień 2020. 

Kontakt dla mediów: 

Jakub Głogowski  
Communica3on Manager 
tel.: 605 971 135 
e-mail: jglogowski@tarczynski.pl 
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