
Lipiec/sierpień 2021
WAKACYJNE BIESIADY

Z przeprowadzonych badań wynika, że Polacy nie mogą doczekać się wakacji
i z utęsknieniem czekają na urlopy, ale czując jeszcze oddech Covidu wybiorą

polskie destynacje. Jedyne czego nam potrzeba to piękna pogoda.
Przy okazji urlopów i podróżowania po Polsce konsumenci będą zaopatrywać

się w lokalnych sklepach, placówkach. Sklepy muszą być przygotowane
na wakacyjny okres i zaopatrzyć się w produkty na grilla, pikniki, szybkie

przekąski, orzeźwiające napoje i letnie desery.

Dlatego proponujemy pomyśleć o zaopatrzeniu się w przetwory:

1. gaszące pragnienie
polecamy letnie smaki syropów, które połączone z wodą mineralną, paroma kostkami lodu
idealnie sprawdzą się na grille , pikniki i letnie przyjęcia. Najlepsze smaki to:

● limonka z miętą
● pomarańcz z imbirem
● kwiat czarnego bzu
● syrop kwiatowy: lawenda, kwiat czarnego bzu, róża
● oraz półlitrowy Syrop cytrynowy

https://eterno.pl/product/23,syrop-limonkowy-z-mieta
https://eterno.pl/product/179,syrop-pomaranczowy-z-imbirem
https://eterno.pl/product/69,syrop-z-kwiatu-czarnego-bzu
https://eterno.pl/product/314,syrop-z-kwiatow-platki-rozy-lawenda-i-czarny-bez
https://eterno.pl/product/178,syrop-cytrynowy-500ml


A jeśli jesteś w miejscowości typowo wakacyjnej, gdzie wiesz, że klienci szukają gotowych
produktów do spożycia, to polecamy Lemoniady: Matcha&Mięta i Hibiskus&Truskawka

2. przekąski
Zdrowa i pyszna przekąska potrafi zaspokoić głód w każdych okolicznościach: podczas podróży
autem, pociągiem, na piesze wycieczki czy na upalne śniadanie, kiedy szkoda tracić czasu
na przygotowania dań. Idealnie do tego nadają się smoothie – czyli zblendowane owoce
i warzywa bez dodatku cukru! Lekko i pożywnie. Wystarczy odkręcić butelkę.

● Smoothie jarmuż i dynia
● Smoothie ananas i mango
● Smoothie truskawka i malina

Mamy też coś dla łasuchów, którzy w wakacje sięgają po małe słodkości. Dobrym pomysłem będą
czekoladki smoothie – czyli liofilizowane owoce bez dodatku cukru w ciemnej czekoladzie.

https://eterno.pl/product/309,lemoniada-matcha-mieta-i-cytryna
https://eterno.pl/product/310,lemoniada-hibiskus-truskawka-i-kwiat-czarnego-bzu
https://eterno.pl/product/307,smoothie-jarmuz-i-zielony-melon-bez-dodatku-cukru
https://eterno.pl/product/308,smoothie-ananas-i-mango-bez-dodatku-cukru
https://eterno.pl/product/318,smoothie-truskawka-i-malina-bez-dodatku-cukru


3. dodatki na piknik i grilla
Ulubionym zajęciem Polaków podczas wakacji jest grillowanie. Czy to we własnym ogródku
czy na wyjeździe to idealny czas na wspólne biesiadowanie z przyjaciółmi i znajomymi. Żeby
dania z grilla nie były monotonne polecamy smaczne dodatki:
● salsa paprykowa
● ognista salsa paprykowa
● chutney gruszkowy
● karmelizowana cebulka
● chrzan z imbirem
● jamonez – wegański majonez

4. Kawowe i herbaciane inspiracje na lato

Latem fani herbaty i kawy zamieniają ulubione gorące napoje na ich orzeźwiające wersje. Któż
w upalny dzień nie skusi się na pyszną kawę mrożoną z lodami czy gaszącą pragnienie herbatę
z kostkami lodu. A jeszcze lepiej jak można wzbogacić herbatę czy kawę wyśmienitymi dodatkami
jak np. :

● cytrynki z rumem
● Limonki w syropie
● pomarańcze w syropie
● syrop migdałowo - czekoladowy

Owoce w syropie, jak np. maliny czy wiśnie idealnie nadadzą się do lodów, a konfitury bez cukru
np. mango z jabłkiem czy egzotyczny krem bananowy do letnich, lekkich deserów.

Polecamy przetwory ETERNO na wakacje!

https://eterno.pl/product/53,salsa-paprykowa
https://eterno.pl/product/107,ognista-salsa-paprykowa
https://eterno.pl/product/70,chutney-gruszkowy
https://eterno.pl/product/117,karmelizowana-cebulka-z-zurawina
https://eterno.pl/product/48,chrzan-tarty-z-imbirem
https://eterno.pl/product/245,jamonez-r-sos-majonezowy-weganski
https://eterno.pl/product/5,lemon-with-rum
https://eterno.pl/product/6,limes-in-syrup
https://eterno.pl/product/7,orange-in-syrup
https://eterno.pl/product/151,syrop-o-smaku-migdalowo-czekoladowym
https://eterno.pl/product/19,maliny-w-syropie
https://eterno.pl/product/20,wisnie-z-rumem
https://eterno.pl/product/248,konfitura-mango-z-jablkiem-bez-dodatku-cukru
https://eterno.pl/product/71,egzotyczny-krem-bananowy-z-ananasem-i-kokosem

