


Prezentujemy butelkę, 
w której zamknęliśmy aż 
10 soczystych, dojrzałych 
w słońcu pomidorów, 
zebranych prosto z pola. 
Połączyliśmy je ze starannie 
dobranymi przyprawami 
i tak powstał nasz Ketchup. 



W naszych nowych Ketchupach nie ma skrobi, 
zagęstników, konserwantów, ani żadnych sztucznych 
dodatków. Nie zawierają one również glutenu!

W każdej butelce zamknęliśmy aż 10 soczystych, dojrzałych 
w słońcu pomidorów, zebranych prosto z pola. Połączyliśmy 
je ze starannie dobranymi przyprawami, co pozwoliło nam 
osiągnąć intensywny i niepowtarzalny smak.

Kultowy design koncentratu pomidorowego Dawtona, 
ale w nowym wydaniu! Wierzymy w to, że ta propozycja 
zainteresuje nie tylko obecnych miłośników naszych 
Ketchupów, ale i tych, którzy do tej pory nie zwracali 
na nie uwagi. Butelka pozostała przezroczysta, 
bo przecież nie mamy nic do ukrycia.



skrobi
zagęstników
konserwantów
aromatów
sztucznych dodatków
glutenu



Większość ketchupów na polskim rynku posiada 
w składzie skrobię modyfikowaną, która służy jedynie 

jako substancja zagęszczająca oraz jest źródłem 
dodatkowych węglowodanów. 

W dbałości o naszych Konsumentów zrezygnowaliśmy 
z tego zagęstnika, a w zamian proponujemy po prostu 

najlepszej jakości pomidory oraz ich specjalny 
sposób przetwarzania, co pozwala nam na utrzymanie 

naturalnej gęstości Ketchupu.

Dlaczego nie dodajemy 
skrobi?



Ilość pomidorów w 100 g nie jest bezpośrednim wyznacznikiem 
jakości ketchupu. Ważne jest, jakich pomidorów używa dany 

producent oraz sposób ich przetwarzania. Użycie np. 200 g 
pomidorów na 100 g produktu, ale bardziej wodnistych i mniej 

smacznych, będzie w rezultacie wymagało dodania innych, 
zbędnych składników. 

Dlatego wdrożyliśmy specjalnie opracowaną technologię 
produkcji oraz nieustannie dbamy o jakość naszych 

pomidorów - a przecież znamy się na tym
już od wielu lat!

Dlaczego 174 g pomidorów 
na 100 g wystarczy?



Zdecydowaliśmy się na inny design, żeby Konsumenci 
mogli zauważyć realną zmianę w Ketchupach Dawtona. 

Nowoczesna i starannie dopracowana receptura 
zasługuje na wyjątkowe opakowanie!     

Nasza butelka jest wygodna i poręczna, dobrze leży 
w dłoni oraz pozwala na precyzyjne dozowanie

produktu. Przezroczysty materiał nie pozostawia 
natomiast  żadnych tajemnic, co jest w środku!

Dlaczego takie
opakowanie?





Łagodny wariant Ketchupu Dawtona
to najbardziej klasyczna propozycja, 
idealna dla każdego miłośnika pomidorów!

Smak łagodny jest zdecydowanym 
faworytem na rynku ketchupów w Polsce, 
regularnie stanowiąc ponad połowę udziału 
wartości sprzedaży wśród wszystkich 
ketchupów. 



Pikantny wariant Ketchupu Dawtona 
to doskonały duet pomidorów i chili, który 

będzie odpowiedzią dla poszukujących 
ostrzejszych smaków.

Źródło pikantności stanowi wyłącznie starannie 
dobrana przez nas kompozycja przypraw.

Ketchupy pikantne są drugim wyborem Polaków, 
średnio stanowiąc około 40% udziału 

w wartości sprzedaży. 



Bardzo pikantny wariant Ketchupu Dawtona 
to idealna propozycja dla fanów znacznie 

ostrzejszych smaków. Nie bez powodu 
na etykiecie widoczna jest papryczka jalapeño! 

Jest to produkt, którego szukają świadomi 
swoich potrzeb Konsumenci. Udział rynkowy 

tego smaku jest znacznie mniejszy, ale też wybór 
w tym segmencie jest bardzo ograniczony, dlatego 

mamy szansę na pozyskanie
lojalnych Konsumentów.  



Ziołowy wariant ketchupu Dawtona 
to propozycja dla poszukujących urozmaicenia.
Pomidory w towarzystwie bazylii i oregano to 
prawdziwie aromatyczna uczta dla podniebienia. 

Ketchup ziołowy będzie doskonałym 
uzupełnieniem dań kuchni włoskiej, 
zapiekanek, kanapek lub innych przekąsek. 

Bez dodatku sztucznych aromatów!



Ketchup bez dodatku cukru to nasza 
wyjątkowa propozycja dla tych, którzy 
najbardziej zwracają uwagę na skład, 
świadomie unikają cukru lub po prostu 

dbają o linię. Nie dodaliśmy do niego też żadnych innych 
sztucznych substancji słodzących! 

Pełny smak gwarantuje użyty przez nas koncentrat soku 
z jabłek, który jest naturalnym sposobem na podkreślenie 
słodyczy pomidorów. 

Obecnie jesteśmy jedynym polskim producentem, 
który oferuje ketchup bez dodatku cukru stworzony 
z myślą o regularnej półce ketchupów. 



Dziękujemy!


