Anton, dobro kot nekoč!
S predanostjo in srčnostjo razvijamo in negujemo blagovno znamko
Anton. Smo nasledniki tradicionalne kamniške mesarske obrti, katere
korenine segajo že v daljno leto 1321.
Iz roda v rod prenašamo nauk naših prednikov, da je le najboljše
dovolj dobro. Želimo biti vaša prva izbira. Vaše zaupanje nam je na
prvem mestu, zato smo se predano zavezali kakovosti. Za Antonove
izdelke izbiramo le najboljše surovine. Z lastnimi tajnimi recepturami
ustvarjamo mesne izdelke visoke kakovosti in prepoznavnega okusa.
Mmmm, to so lahko le Antonove mesnine.
Privoščite sebi in svojim najbližjim najboljše.

Antonova tradicija sedmih stoletij
Anton izvira iz bogate zapuščine kamniške mesarske obrti s skoraj
700-letno tradicijo. Prvi znani zapis o mesarski obrti v Kamniku sega
v daljno leto 1321, ko je lokalni mesar Paulus Fleischer von Stayn
ustvarjal edinstvene mesarske izdelke, po katerih so hrepeneli celo v
daljnem Čedadu.
Danes Anton ostaja predan zagovornik tradicionalne mesarske obrti.
Z odgovornostjo in predanostjo prenašamo zapuščino preteklih
generacij ter jo ohranjamo in bogatimo za prihodnje generacije.
Znanje in vrednote naših prednikov prenašamo iz roda v rod in
gurmanom zagotavljamo mesnine dobre kot nekoč!

Ali ste vedeli?
Meso in izdelki Anton so ime dobili
po sv.Antonu Puščavniku, zavetniku
živinorejcev, svinjskih pastirjev in mesarjev.

Antonovi izbrani rejci
S spoštljivim odnosom in transparentnim delovanjem v celotni verigi
stremimo k temu, da nam lahko brezkompromisno zaupate.
Skrbno nadzorujemo celoten proces od pridelave surovin do izdelave
Antonovih izdelkov. V partnerstvu z več kot 60 izbranimi lokalnimi
rejci prašičev skrbimo za ohranjanje slovenske prašičereje ter
oskrbo slovenskih kupcev s prvovrstno svinjino. Meso naše izbrane
tradicionalne slovenska pasme »veliki beli prašič« odlikujejo nekoliko
bolj groba mišična vlakna z več nežne medmišične maščobe, kar
pomembno prispeva k okusnosti mesa. Meso pri kuhanju oddaja
manj vode, kar pomeni, da se ne skrči in hkrati ostane bolj sočno.

Ali ste vedeli?
Z letom 2014 smo sprejeli ukrep Dobrobit
živali in začeli izvajati obliko reje, ki presega
predpisane zahteve ravnanja ali običajno
rejsko prakso. Zdravje in dobrobit živali
sta pomembna tudi z vidika zdravja ljudi,
saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata na
kakovost živil živalskega izvora.

Antonova kakovost
Preverjena kakovost je glavni atribut, na katerem gradimo zaupanje
kupcev v meso in izdelke Anton.
Celovito obvladujemo proces od rojstva, selekcije, vzreje, zakola
in razseka svinjskega mesa ter predelave v skladu z najvišjimi,
mednarodno sprejetimi standardi. Visoke standarde glede varnosti in
kakovosti mesa dokazujemo z mednarodno priznanim certifikatom
IFS (International Food Standard), ki združuje pravila dobre poslovne,
proizvodne in higienske prakse s sistemom sledljivosti in označevanja
živil. Certificirani smo na najvišjem nivoju.
Vašemu zaupanju želimo dati trdne temelje, zato so naši izdelki
zapisani kakovosti

Ali ste vedeli?
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Meso Kamnik v izbranih izdelkih Anton
uporablja meso slovenskega porekla. To
edinstveno kakovost zlahka prepoznate
po pečatu »100% slovensko poreklo – iz
lastne reje«.

IZ lastne
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Antonovi izdelki
Z Antonovimi izdelki vsak dan damo vse od sebe, da dosledno
uresničujemo najvišje standarde odličnosti. Ljubiteljem dobrega
želimo ponuditi najboljši odgovor na vaš prefinjen okus, zato
predano, s srcem in dušo ustvarjamo Antonove izdelke.
Tajne recepture naših izdelkov sledijo klasičnim okusom lokalne
kuhinje in temeljijo predvsem na uporabi prvovrstnih kosov svežega
mesa slovenskega porekla. Lokalen izvor mesa pomeni kratke
transportne poti in čas, kar zagotavlja svežino in okus.
Pravi gurmani takoj prepoznajo edinstven okus Antonovih klobas,
mortadel in pršutov ter drugih Antonovih specialitet.

Ali ste vedeli?
Verjamemo, da naša odgovornost sega
prek poti »od reje do prodajnih polic« tudi
do zagotavljanja varne izbire za kupca ter
sooblikovanja zdravih in uravnoteženih
prehranjevalnih navad. Anton zato ponuja
širok nabor izdelkov BREZ glutena, laktoze,
soje in umetnih barvil.
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