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Wszystko zaczęło się od kilku szklanych słoików i książki „ L art de conserver les
substances animales et vegetales” (Sztuka konserwowania substancji zwierzęcych i
roślinnych) zakupionych pod koniec XIX w. przez Matyldę Aubry naszą
praprababcię. To wtedy powstały pierwsze cytrynki. Matylda serwowała je jako
dodatek do herbaty w swojej cukierni przy Newskim Prospekcie. Były tak smaczne,
że przychodzili po nie kucharze z pobliskiego Grand Hotel.
Przez lata przepisy były przekazywane kolejnym pokoleniom, a każde dodawało
coś od siebie. 
W 2005r potomkowie Matyldy postanowili podzielić się swoimi rodzinnymi smakami
z całym światem i rozpoczęli produkcję domowych przetworów na większą skalę.
 
Powstała marka ETERNO. Eterno znaczy wieczny. Skoro przepisom Matyldy Aubry
udało przetrwać się tak długo, istnieje spora szansa na to, że ich smak będzie
jeszcze cieszyć kilka kolejnych pokoleń.

 

SMAK RODZINNEJ PASJI



Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom chcielibyśmy
zaproponować prezenty dla gości w postaci naszych naturalnych
konfitur,syropów, sosów i miodów. Wszytkie wytwarzane są wg
tradycyjnych receptur, z naturalnych składników i pakowane ze
starannością w ozdobne pudełka lub skrzyneczki. Na sezon 2020/21
proponujemy 4 kolekcje kolorystyczne: Boho, Floral, Green i Wine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na każdym etapie naszej współpracy służymy pomocą. Począwszy od
wyboru produktów, poprzez projektowanie etykiet, staranne
pakowanie, po dostawę pod wskazany adres.

 
Spraw by Twoje przyjęcie było 
niezapomnianym przeżyciem. 
Podaruj odrobinę przyjemności na wynos 
każdemu, kto spędzi z Tobą 
ten ważny dzień.       

                                                       www.eterno.pl

PODARUNKI OD SERCA
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Następnie wybierz wzór etykiety z
dostępnych w Kolekcji 2020/21 lub
prześlij nam wzór swojego
zaproszenia czy planowany motyw
przewodni ze swojej uroczystości. 

 
 
 
 

Zacznij od wyboru smaku
swojego prezentu. Masz do
dyspozycji kilka słodkich
przetworów, ale też wytrawne
sosy oraz miody.

 
Ustaw na stołach nasze małe słoiczki
i ciesz się możliwością
podziękowania swoim najbliższym
za pomocą oryginalnych przysmaków.



Nie zapomnij też o prezentach dla
Rodziców, Dziadków, Chrzestnych czy
Świadków, bez nich ta uroczystość nie
będzie taka sama.
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Do ozdobnych pudełek możemy
dołączyć kartę z podziękowaniami,
a na drewnianej skrzynce jesteśmy
w stanie wygrawerować dedykację
dla każdego.
 
 
 



Cytrynki z rumem
Limonki w syropie
Pigwa w syropie
Pomarańcze w syropie
Cytrynki z imbirem
Cytrynki w syropie z pędów sosny
Cytrynki z kwiatem czarnego bzu
Cytrynki z miodem
Cytrynki z cynamonem
Cytrynki z miętą
Cytrynki z żurawiną
Mango z jabłkiem
Malina w syropie
Truskawki w syropie
Wiśnie z rumem
Żurawina z pigwą
Egzotyczny krem bananowy
Konfitura carska figa z makiem
Konfitura pomarańczowa
Konfitura pigwowa
Konfitura pigwa z imbirem w miodzie
Mazowieckie Powidła śliwkowe
Powidła śliwkowe bez dodadku cukru
Śliwella-śliwki w czekoladzie
Truskawella–truskawki w czekoladzie 
 
Miody:
Miód wielokwiatowy
Miód gryczany
Miód malinowy
Miód lipowy
 

Chutney gruszkowy
Salsa paprykowa

Ognista salsa paprykowa
Chrzan tarty

Chrzan z imbirem
Chrzan z pigwą

Chrzan z żurawiną
Wytrawna żurawina

Żurawina kresowa z gruszką
Karmelizowana cebulka z żurawiną

Musztarda z pigwą
Smalowidło–wegański smalec
Jamonez–wegański majonez

Toffeta–wegańska feta

Syropy:
Aronia

Czarna porzeczka
Czarny bez

Malina z miodem
Imbir

Malina z imbirem
Pigwa z kwiatem czarnego bzu

Pigwa
Pomarańcza z imbirem

Wiśnia
Truskawka z miętą
Żurawina z ziołami

Cynamon
Korzenny z cukrem trzcinowym

Limonka z miętą
Zielona herbata

 
 

Poniższe przysmaki możesz dowolnie komponować
na prezenty dla swoich gości:



Zapraszamy do naszego sklepu:       www.eterno.pl



www.eterno.pl

facebook:  @ETERNOprzetwory

iNSTAGRAM:  @eterno.pl


