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Działamy i rozwijamy się przekonani,

że nasze produkty są nie tylko

odpowiedzią na kulinarne potrzeby

Konsumentów, ale także wpisują się w

ich styl życia. Naszą misją jest

oferowanie doskonałych jakościowo

i smacznych produktów, które stanowią

inspirację do przygotowywania

zdrowych, szybkich i prostych posiłków.

Chcemy, aby nasze produkty stanowiły

kulinarną podpowiedź dla każdego, kto

z nich skorzysta - niezależnie od tego,

czy będzie szykował posiłek dla siebie,

czy też dla znajomych lub rodziny.

Oferując różnorodne produkty,

których cechą wspólną jest

wysoką jakość i smak, chcemy

propagować pomysły na lekką,

zdrową, warzywno- owocową

kuchnię. Chcemy, aby nasze

produkty stanowiły podstawę

codziennej diety dla wszystkich,

którzy cenią sobie połączenie

smaku, jakości i czasu przy-

gotowania potraw z kulinarną

tradycją obecną od pokoleń

w naszych domach.

Misja Wizja



Portfolio produktów                    

odpowiada na dwa istotne trendy;

1) Konsumenci coraz częściej wybierają 

produkty z czystym, prostym składem

2) Konsumenci wzbogacają swoją dietę 

w większą ilość warzyw lub nawet 

całkowicie rezygnują z mięsa 
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Nowość w segmencie przecierów



Nie zastępujemy istniejącego produktu nowym. 

Wprowadzamy drugie opakowanie dokładnie tego samego przecieru. 

Taka sama gramatura, ten sam skład i jakość produktu. 

Przecier pomidorowy w nowym opakowaniu to przede wszystkim 

alternatywa dla Konsumenta. Wierzymy, że nowe opakowanie może 

dla niektórych okazać się bardziej wygodne i poręczne. 

Bardzo ważną zaletą tego produktu jest możliwość większego

zróżnicowania na półce przecierów. Zmienione opakowanie 

z pewnością zwróci uwagę Konsumenta - nowy kształt jest 

niewątpliwym atutem, który szczególnie wyróżnia go wśród 

pozostałych produktów w tym segmencie. 

Wprowadzamy 
nowe opakowanie do wyboru!

Nowe 

opakowanie

Dotychczasowe

opakowanie
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3 wyjątkowe nowości



SOKI 330ML SOKI

Powiększamy 

portfolio naszych soków 

aż o 3 nowe smaki, 

które z pewnością 

znajdą swoich fanów!



Sok pomidorowy 
z jalapeño

• Połączenie naszego legendarnego soku 

pomidorowego z papryczkami jalapeño!

• Najostrzejszy wśród naszych soków, 

zdecydowanie ostrzejszy od obecnego 

pikantnego soku pomidorowego Dawtona.

• Zdobędzie serca wszystkich miłośników ostrych 

smaków, a dzięki niewielkiej konkurencji w tym 

segmencie ma szanse na zdobycie wiernych 

i lojalnych Konsumentów.



Nasz sok pomidorowy z jalapeño rozgrzał 

Facebook’a, generując bardzo pozytywne 

komentarze i wysokie zaangażowanie.

Znaczna część komentujących była od razu 

zainteresowana zakupem tego soku i pytała

o jego dostępność.

Sok pomidorowy 
z jalapeño



Sok pomidorowy 
z kiszonymi ogórkami

• Niespodziewane połączenie, które bardzo 

pozytywnie zaskakuje swoim smakiem.

• Idealnie orzeźwiający smak, doskonale gaszący 

pragnienie – w sam raz na lato!

• Wyjątkowa propozycja dla osób, które uwielbiają 

tradycyjne polskie smaki.

• Dodatek przecieru z kiszonych ogórków sprawia, 

że sok ten jest nie tylko pożywny, ale i pełen 

pozytywnych właściwości odżywczych. 



Sok
z żółtych pomidorów

• Delikatniejsza propozycja, o lekko słodszym smaku.

• Orzeźwiający, ale łagodny, w pięknym, słonecznym 

kolorze. Idealny na lato!

• Produkt, który może przekonać nowe osoby 

do soków pomidorowych.

• Propozycja idealna również dla obecnych fanów 

soków pomidorowych, którzy są otwarci na nowe 

smaki.

• Naturalnie gęsty – tak, jak nasze klasyczne soki 

z czerwonych pomidorów.
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WARZYWA W PUSZKACH

ORAZ DANIA GOTOWE



Rozszerzamy 

swoje portfolio

i wprowadzamy 

2 nowości w tym 

segmencie!





• Wygląda podobnie do białej fasoli, 
ale posiada znacznie większe ziarna.

• Doskonale wchłania smaki i przyprawy,  
dzięki temu jest idealna do gotowania. 

• Wysoka zawartość białka i składników 
odżywczych.

• Zalewa pomaga zachować wszystkie jej 
witaminy, minerały i właściwości.

• Idealna chrupkość!

FASOLA CANNELLINI 



FASOLA ŻURAWINOWA
BORLOTTI  

• Jej słodki smak sprawia, że jest wykorzystywana 
jako główny składnik wielu potraw w kuchni.

• Znana też jako fasola cranberry.

• Wykorzystywana chętnie w kuchni włoskiej, 
która w Polsce jest bardzo popularna. 

• Jej kremowe ziarenka z bordowymi plamkami 
nadadzą potrawą niezwykły wygląd i charakter

• Fasola jest soczysta i lekko chrupiąca. 



Dodatkowo, 

w oparciu o nasze 

fasole i cieciorki, 

wprowadzamy 

pełną linię dań 

gotowych!





DANIA GOTOWE
• Wygodne i pożywne
• Doskonałe jako szybkie danie
• Idealne jako dodatek do własnej potrawy

FASOLA BIAŁA W SOSIE POMIDOROWYM 

Jest to nasz pierwszy produkt z kategorii dań gotowych. 

Zachwyca swoim smakiem, który stworzono poprzez 

staranne dobranie idealnej białej fasoli, naszych 

najdorodniejszych pomidorów oraz specjalnie 

skomponowanej mieszanki przypraw. 

Produkt, który idealnie wpisuje się w kategorię – można go 

jeść na wiele różnych sposobów i o każdej porze dnia. 



Nasze dania gotowe to te same warzywa w puszkach, 

które są obecnymi liderami sprzedaży w Polsce.

Konsument otrzymuje najwyższej jakości produkty, 

które zostały wzbogacone o gęste i aromatyczne sosy, 

które nadają im dodatkowego charakteru.

Bazą każdego sosu są świeże, soczyste pomidory –

nasze ulubione warzywa, na których znamy się od lat!



Cieciorka w sosie pomidorowym z chili

dedykowana dla miłośników pikantnych

smaków oraz Klientów otwartych 

na nowości!

Cieciorka w sosie pomidorowym

- klasyczna propozycja w wersji łagodnej 

oraz idealna alternatywa dla obecnych 

Konsumentów fasoli białej w sosie 

pomidorowym. 



Fasola biała w sosie barbecue
zachwyca swoim połączeniem smaków i sprawia, 

że możemy przez chwilę poczuć się jak na letnim grillu! 

Idealna jako samodzielne, pełne smaku danie

lub aromatyczny dodatek do posiłku. 

Fasola czerwona w sosie meksykańskim
propozycja, w której możemy poczuć doskonałe 

połączenie warzyw i przypraw. Idealnie gęsty 

i  aromatyczny sos otulający czerwoną fasolę 

to połączenie, któremu nie można się oprzeć!



W kategorii dań 
gotowych mamy 
też jeszcze jedną 
zmianę; rebranding 
naszego LECZO, 
które jest już 
dostępne w nowym, 
mniejszym słoiku!
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WARZYWA KONSERWOWE,

PIKLE I MARYNATY



KATEGORIA WARZYW KONSERWOWYCH 
SIĘ ZMIENIA…

1. Na rynku pojawia się coraz więcej opakowań o mniejszej pojemności. 

Szukamy produktów idealnych na raz, dla jednej czy dwóch osób. 

2. Warzywa konserwowe najczęściej są używane jako składniki do sałatek.  

3. Powoli zmienia się też tendencja do trzymania zapasów jedzenia w 

domu. Coraz częściej kupujemy warzywa konserwowe doraźnie.

4. Konsumenci coraz bardziej zwracają uwagę na wygląd opakowań 

i na widoczność samego produktu. Chcemy widzieć, co kupujemy 

i wiedzieć dokładnie, co jest w środku. 



Dlatego postanowiliśmy zareagować 

na nowe potrzeby Konsumentów.

Mniejsze, bardziej poręczne opakowania 

oraz większa przejrzystość zawartości słoika

są naszą odpowiedzią na aktualne trendy. 



Nasze ogórki będą doskonale pasować do obiadu 

jak i sprawdzą się jako chrupiąca przekąska! 



Nowością w naszym 

portfolio jest burak 

w kostce, który razem 

z burakiem 

w plastrach 

idealnie sprawdzi 

się w różnego 

rodzaju sałatkach! 



Mieszanki warzyw idealnie sprawdzą się jako dodatek 

do obiadu, tak samo jak nasza nowa sałatka obiadowa!





SOKI 330MLDziękujemy!


