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 a kedvezményezett neve: Mandula Família Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság 

 a projekt címe: Technológiai innováció a Mandula Família Kft-nél 

 a szerződött támogatás összege: 13 747 180 Ft 

 a támogatás mértéke: 50,00 % 

 a projekt tartalmának bemutatása: Az utóbbi években megnőtt az érdeklődés a különböző 
reform táplálkozást támogató cukrászipari termékek iránt. A megnövekedett kereslet oka 
részben az egészség megőrzés, illetve intolerancia betegségek, a glutén, tojás, tej, cukor 
egyre nagyobb számú diagnosztizálása a lakosság körében. Forgalomnövekedésünk jelentős 
hányada egyre inkább a mentes, egészséges táplálkozást támogató sütemények, fagylaltok 
irányába tolódik el. Ezek a termékek bonyolultabb technológiával készülnek, még pontosan 
kell betartani például a főzési időt és az sem mindegy, hogy 75 fokig, vagy 80 fokig melegítjük 
fel a hozzávalókat (pld a zselatin másképp, könnyebben kezelhetően viselkedik, mint a 
pektin). A vegán (minden mentes) termékeink például nyersen, főzés nélkül készülnek, de 
nagyon fontos az összetevők keverésének az ideje, erőssége. A margarint egyre inkább vajjal 
váltjuk fel, mely a vajas tészta állagát, így annak feldolgozását jelentősen megnehezíti, 
nyújtógép nélkül tapasztalataink szerint szinte lehetetlenné teszi. 
A megváltozott vevői igényekhez történő minél nagyobb mértékű és időben minél korábbi 
alkalmazkodás alapja annak, hogy már 30 éve vagyunk Debrecen egyik legismertebb és 
legkedveltebb cukrászata. A folyamatos fejlődéshez azonban mára már nem elegendő a 
kreatív és széleskörű termékkínálat, a jó minőségű és korszerű, egészséges alapanyagok 
használata, hanem szükséges a feldolgozásban, termék előállításban használt innovatív 
technológiát alkalmazó gépek beszerzése, amelyek már a modern alapanyagok fizikai, kémiai 
tulajdonságaira optimalizálva vesznek részt a termékek előállításában. 
A most beszerzésre kerülő gépekkel hatékonyabban tudnak a cukrászaink dolgozni, továbbá a 
reform táplálkozásnál használt alapanyagok precízebb, minőségi feldolgozása válik lehetővé. 
Mindezektől együttesen további forgalomnövekedés generálását, illetve jövedelmezőség 
javulását várjuk, illetve helyi piacvezetői pozíciónk megtartása is céljaink közé tartozik. 
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