www.mlynniedzwiady.pl

Młyn Niedźwiady Sp. z o.o. s.k.
Na połączenie tradycji, natury i wysokiej jakości stawiają właściciele firmy Młyn Niedźwiady. Po ich
produkty sięgają zwolennicy aktywnego stylu życia oraz wszyscy ci, którzy zdrowo chcą się odżywiać.

Młyn Niedźwiady to firma założona przez Violettę i Sławomira radztwa, które pozwoliło uzyskać jej wsparcie finansowe
Mietlickich. Swoją przygodę z młynarstwem państwo Mietliccy w ramach „Bonu na innowacje”, dzięki któremu przy współrozpoczęli w 1993 r. , kiedy to zostali właścicielami małego, wy- pracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywtwarzającego pełnoziarnistą mąkę, młyna żarnowego w podka- czego w Poznaniu, powstała nowa linia produktów wysokoliskich Niedźwiadach. Z czasem firma zaczęła się rozrastać i po- błonnikowych. Na rynku pojawiły się zachwalane przez konsuwiększać asortyment swoich produktów. Dziś Młyn Niedźwiady mentów wyroby m.in.: granulki ryżowe z cynamonem, granulki
to prężnie działające na rynku spożywczym przedsiębiorstwo orkiszowe z zieloną pietruszką, granulki jaglane czy inne. - Mają
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Stąd nasze produkty nie zawierają barwników, konserwantów były dla nas świetną okazją do nawiązania kontaktów biznesoczy sztucznych dodatków.
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