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Somos a quarta geração de agricultores, processadores e exportadores de nozes e frutas secas,
sendo assim uma empresa verticalmente integrada. Atualmente possuímos mais de 5,000 acres
pomares de pistaches na California e também processamos e exportamos produtos que
recebemos de outros produtores.
Primex International Trading Corporation foi fundada em 1989 em Los Angeles, California.
Nossa missão é prover aos seus clientes informações imparciais e oportunas sobre o mercado
com confiança e integridade além de segurança nos contratos e serviços prestados. A cada ano,
Primex distribue milhões de libras de produtos incluindo pistaches, amêndoas, avelãs, nozes e
frutas secas em todo o mundo. Primex tem orgulho do seu crescimento com uma média anual de
15% na ultima década.
Temos um escritório afiliado, Primex Trading GmbH que foi establecida em 1996 em Hamburgo,
Alemanha, e em 2006 também abrimos uma filial na Italia. No escritório da Primex, são mais de
19 idiomas falados, o que ajuda a manter uma estreita conexão com seus parceiros comerciais, o
que faz com que a Primex reconheça as condições do mercado e tendências mundiais.
Em 2002 foi construído a mais nova facilidade de processamento de
pistaches chamada Primex Farms, em San Joaquin Valley, California.
Primex Farms foi consruída com o mais novo conceito modular em
desenho de planta, permitindo amplo espaço para expansões. Iniciou
suas operações com capacidade de 15 milhões de libras e atualmente
mantém uma capacidade de 60 milhões de libras. Nós fomos a
primeira empresa na indústria do pistache a incorporar um conceito ecologicamente "verde" de
reciclagem de sólidos e águas residuais. Em 2010, Primex Farms se tornou a primeira
processadora de pistaches a implantar energia solar gerando 1.7 Megawatt anualmente, um total
de 65% necessário para seu funcionamento. Em 2014 Primex Farms implementou o mais
moderno programa de inventário ERP.
Nós estamos comprometidos a manter o mais alto padrão em sabor, segurança e qualidade
alimentar e assim foi estabelecido o programa de certificação de HACCP e também obtivemos
via USDA uma acreditação para Análise de Aflatoxin em pistaches e amêndoas juntamente com
o certificado ISO 17025, e outros programas de controle de qualidade. Assim utilizamos um
laboratório independente que fica no mesmo local da planta, fornecendo serviços não só para
Primex Farms, mas como também para outros processadores no mercado de nozes em geral.
Em 2015, fomos premiados como planta do ano (2014-2015 Pinnacle Club Plant of the Year) pelo
DFA da California, reconhecendo assim nosso compromisso com qualidade e segurança
alimentar.
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