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Czym jest OSI?
Who is OSI?
OSI launched in 2002, offers high-quality

convenience products for food-service, retail and value-

added food processing throughout Europe. As part of 

the OSI group, the global partner and pioneering  

supplier of the world’s biggest fast food chain, we  

dispose of a worldwide network of top level food  

companies with a long lasting experience in develop-

ment and making of first-class products.

Our Strengths
We consistently use our global experience and high 

standards to meet the demands of a modern con- 

venience market on a very professional level. We are  

specialized in finding tailor-made B2B solutions for you.

OSI powstało w 2002 roku, oferując wysokiej jakości 

produkty convenience dla segmentów: foodservice, na 

rynek detaliczny oraz dla producentów dań gotowych 

- dla B2B. Zaopatrujemy klientów w całej Europie. 

Jako część grupy OSI, globalnego partnera i pioniera, 

dostawcę do największej sieci fast food na świecie. 

Dysponujemy międzynarodową siecią wiodących firm  

przetwórstwa żywności z długoletnim doświadczeniem 

w rozwoju oraz produkcji najwyższej klasy produktów.

Nasze silne strony
Konsekwentnie wykorzystujemy nasze światowe 

doświadczenie i wprowadzamy wysokie standardy, aby 

sprostać wyzwaniom nowoczesnego rynku na  

profesjonalnym poziomie. Specjalizujemy się w  

indywidualnych rozwiązaniach B2B dla  

naszych klientów.
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Jest to nasze wewnętrzne wyzwanie do osiągania 

norm jakościowych, które u nas są wyższe, niż 

obowiązujące standardy i wymagania. Gwarantujemy 

pełną identyfikację produktu (traceability) od farmera  

do konsumenta. 

Wszystkie nasze produkty są wytwarzane w  

    nowoczesnych fabrykach, z najlepszych składników, 

dopuszczonych w zakresie niemieckiego oraz 

międzynarodowego prawa żywnościowego. Naturalną 

kolejnością w rozwoju stało się posiadanie własnych 

działów zapewnienia jakości wraz z laboratoriami, gdzie 

są zatrudniani wysoce wykwalifikowani pracownicy, 

w celu zapewnienia naszym produktom: świeżości, 

jakości, odpowiedniej temperatury, identyfikacji (trace-

ability), w trakcie procesów produkcyjnych. Stawiamy 

sobie wysokie wymagania, aby zawsze produkować:

zdrową, smaczną oraz bezpieczną żywność.

It is our own demand to fulfil quality standards,  

that are beyond legal requirements. We guarantee  

full traceability from farmers to consumers. 

All of our products are manufactured in modern 

factories with best ingredients according to German 

and international food law. As a matter of course, we 

possess own quality assurance departments with 

attached laboratories where we engage highly qualified 

employees to ensure freshness, quality, temperature 

and traceability throughout our production processes. 

It is our claim to produce healthy, tasty and safe food  

at any time.
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Top Quality

Najnowocześniejsza produkcja hamburgerów w Europie 

The most modern Hamburger production in Europe



Nasze hamburgery są produkowane z  

najlepszych surowców. Są dostępne w różnych wa-

gach: (np. 45g, 70g, 80g, 100g, 120g, 150g, 170g, 

198g lub 285g) oraz wg różnych receptur: surowe 

lub podsmażane (termicznie ustabilizowane).

Our Hamburger Patties are made from the  

finest raw ingredients and are available in various 

weights (e.g. in 45g, 70g, 80g, 100g, 120g,  

150g, 170g, 198g or 285g) and recipes,  

raw or pre-cooked.

Premium-Burger Patty

  przyprawione – nieprzyprawione – surowe – termicznie ustabilizowane
seasoned – unseasoned – raw – pre-cooked

Hamburger Patties

Beef & Pork



Hamburger Patty

Mięso mielone: wołowe albo wołowo-wieprzowe
  Minced meat: beef pure or mixed beef and pork meat

Tak jak lubimy, nasze produkty z wołowiny są 

dostępne w różnych wagach, grubościach 

oraz o różnych przekrojach, przyprawione lub

nieprzyprawione, surowe lub podsmażone. 

Łatwe do przyrządzenia – pełna  

satysfakcja! Na Państwa życzenie z 

przyjemnością wyślemy dokładne opisy  

naszych produktów.

Just as you like it, our Beef products are available 

in various weights and thicknesses with different 

diameters, seasoned, unseasoned, raw or  

pre-cooked. Simply prepare and enjoy. It would  

be a pleasure for us to send you our product  

descriptions where you’ll find more details.

Convenience

Bacon Stripes

Pork Rib Burger

Köttbullar



Chicken

Delicious, light and enjoyable poultry, the 

latest trend of up-to-date cooking. It has 

never been so easy to receive such a big 

choice from only one source. Our light 

poultry kitchen classics leave nothing to 

be desired. Tender, juicy breast fillet,  

refined with an exclusive seasoning blend 

or delicious Chicken Burger – our pro-

ducts, produced from high-quality raw 

material, turn every meal into a truly  

special taste experience.

Wyborne, lekkie i zdrowe produkty drobiowe, to trend  

nowoczesnej kuchni. Nie jest łatwe pozyskanie dużej 

różnorodności produktów z jednego źródła. Pośród  

produktów naszej linii lekkiej klasycznej kuchni drobiowej (light 

poultry kitchen) każdy znajdzie coś dla siebie. Delikatny,  

soczysty filet z piersi kurczaka, marynowany w kompozycji  

przypraw lub wyborny Chicken Burger – produkowane z 

najwyższej jakości surowca, przeobrażają posiłek,  

w naprawdę, specjalne wydarzenie kulinarne.

Nuggetsy z kurczaka 
Chicken Nuggets 

Nuggetsy z kurczaka
Chicken Nuggets

 Chicken Patties Cornflakes 



  Panierowane i podsmażone –  
w delikatnym cieście, podsmażone  
   Chicken Fingers – breaded & pre-cooked

From Chicken Wings to  

Chicken Nuggets, we offer  

a great choice for everybody.

Od skrzydełek z kurczaka,  

po nuggetsy oferujemy dla 

każdego szeroki wybór  

produktów.

Patties - chrupiący kotlet z kurczaka   
  Chicken Patties

Skrzydełka z kurczaka pikantne 
  Chicken Wings Buffalo

Stripsy z kurczaka w ziołach  
      Chicken Strips

Przekaski Finger Food

Tak jak lubimy, nasze produkty z kurczaka pro-

ponujemy w różnych wagach. Są kalibrowane, 

gotowane na parze lub gotowane i podpiekane, 

przyprawiane lub nieprzyprawiane. Dostępne w 

różnorodnych marynatach i panierkach.  

Na Państwa życzenie z przyjemnością wyślemy 

dokładne opisy naszych produktów.

Just as you like it, our Chicken products are availa-

ble in various weights and calibres, steam cooked 

or cooked & roasted, seasoned or unseasoned and 

with several different marinades and breadings.  

It would be a pleasure for us to send you our  

product descriptions where you’ll find more details.

Convenience



OSI Convenience Europe GmbH
Hammer Landstr. 1a

41460 Neuss | Germany

Tel  +49 (0)2131 / 12469-0

Fax +49 (0)2131 / 12469-69

service@osi.de | www.osi.de

Przedstawicielstwo firmy  
OSI Convenience Europe GmbH na Polskę
Ihr Ansprechpartner in Polen:  

ROBVITA | Robert Koźmiński

ul. Lidzka 23 | 81-533 Gdynia

Tel +48 600 970 893 lub Tel +48 668 014 362

info@robvita.pl | r.kozminski@robvita.pl

Beyond the Cash & Carry market, we offer our 

customers in the restaurant and catering sector 

to choose our products in our FOODWORKS 

packaging. Enjoy our Chicken Nuggets or  

Chicken Wings in this trendy packaging.

Tak jak na rynku cash & carry, oferujemy naszym 

klientom z sektora gastronomii i cateringu szero-

ki wybór produktów, w opakowaniach i w marce 

FOODWORKS. Zapraszamy do zakupów i życzymy 

wiele satysfakcji ze współpracy z nami.

Cash & Carry


