Famíliatészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.
A vállalkozás 1992-ben, családi összefogással kezdte meg működését.
Egyszerű gépekkel, néhány fő alkalmazásával indult a száraztésztagyártás a Tavasz utcában. A
gazdasági élet változása szükségessé tette, hogy a tulajdonosok merjenek egy nagyot álmodni.
Így született meg a döntés: építenek egy európai színvonalú tésztaüzemet itt, Mezőberényben.
Természetesen ehhez nem csak a sok jó gondolat kellett, hanem a korábbi tapasztalat és a
tettre készség a cél elérése érdekében. Ennek eredménye lett a ma már 1000 m2-es
üzemcsarnok, melyben világszínvonalú, számítógépek által vezérelt, automatagyártó
gépsorral történik a termelés az ISO 22000 minőségbiztosítási rendszer alkalmazásával. A
kezdetektől fogva a vállalkozás hitvallása a minőségi értékek megteremtése, hiszen a
prémium minőségű termékei kiváló, magyar alapanyagok felhasználásával készülnek, és
egyedi csomagolásban kerülnek az üzletek polcaira. A vásárlók elégedettségének mutatója,
hogy 2014-re több mint 3000 partnernek kínálják tésztáikat határon innen és túl.
Ahhoz, hogy egy vállalkozás értékesítési mutatói folyamatosan felfelé ívelő tendenciát
mutassanak, elengedhetetlen, hogy kövesse a gazdasági élet változásait és mindig készen
álljon az innovatív megoldásokkal. Azonban a modernizálás miatt nem veszíthet értékéből a
régi idők, házias ízeit és formáit megidéző tészta. A vállalkozás több törekvése az utóbbi
időkben a kulturális hagyományok megőrzésére irányult. Jó kapcsolatot ápolnak a
Mezőberényi Szlovákok Szervezetével és a Német Hagyományápoló Egyesülettel. Ennek
kapcsán valósult meg a szlovák gasztronómiai kultúra közvetítése az Öregtarhonya szlovák
nyelvű receptajánlásukkal. A magyar gasztronómia értékeit is megjelentetik a termékeik
csomagolásán, melynek szakmai tanácsadója Prohászka Béla olimpiai aranyérmes, Veneszdíjas mesterszakács. A múlt évben számos fesztiválon és rendezvényen kóstolhatták meg a
mesterszakács által, a cég termékeiből készült ételeket. Többek között a nagyszabású Spar
Budapest Maraton eseményen és számos Tupperware rendezvényen, hiszen a minőségi
edényeket és konyhai felszereléseket forgalmazó céggel együttműködési megállapodást
kötöttek. Felfigyelt a vállalkozásra a szakma is. Konferenciákon került sor a cég
bemutatkozására és az Agrár Gazdasági Kamara vezetői is látogatást tettek a Famíliatészta
Kft-nél. A vállalkozás jövőképe a fejlődés, a stabilitás, a hatékony gazdálkodás kiváló
csapatmunkában. 2014-ben az új termékcsaládjukkal az egészséges életmódot kedvelőknek
fejlesztették ki a kalcium+D vitaminos, az 50 és 100%-ban szénhidrát csökkentett, valamint a
teljes kiőrlésű termékeiket, mely a tavasz folyamán megtalálható lesz az üzletekben.
Eredményeiket városunk, és Békés megye sikerének is tekinthetjük, mellyel városunk és a
megye hírnevének öregbítéséhez is hozzájárulnak. A vállalkozás vezetőjének személye, a
kialakított szakmai team pontos, megbízható munkája, hitelessége meghatározó az elért
eredményekben és garancia a további színvonalas, minőségi munkára.
Az évek alatt elért eredményeik, munkahelyteremtő törekvésük, és a folyamatos fejlődés
érdekében végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete 2014. évben a Famíliatészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft- nek
a „MezőberényVállalkozója” elismerést adományozza.

