Verdeaţă picantă refrigerată
«Provans. Ierburi culinare»
în zip-ambalaj cu volum
Ierburi culinare refrigerate
Compania Germană Fruktia GmbH a pregătit o inovaţie originală pentru reţelele de comerţ cu amănuntul a produselor
alimentare – ierburi culinare proaspăt refrigerate conform numelui de brand personal «Provans. Ierburi culinare».
Producţia este orientată către consumatorul final şi este preambalată în zip – ambalaj cu închizător dublu, ambalajul fiind din
polietilenă compactă cu cantitatea conţinutului de la 75 gr. la 100 gr.
În asortiment sunt oferite ierburi aromatice spălate, tăiate mărunt şi friabile:

Pătrunjel «Provans»
75 gr

Mărar «Provans»
75 gr

Usturoi «Provans»
100 gr

Arpagic «Provans»
75 gr

Aceasta reprezintă o verdeaţă picantă pură gata pentru utilizare, care nu necesită o decongelare preventivă.
Un singur pachet este de ajuns pentru câteva consumări. Zip – ambalajul practic permite uşor dozarea conţinutului şi
consumarea treptată a acestuia, păstrând foarte sigur partea rămasă în frigider la temperatura de -18°C pe parcursul a 36 de
luni. Lipsa tulpinilor face ca acest produs să fie unul econom, iar filetarea măruntă şi îngrijită uşurează semnificativ procesul de
pregătire a bucatelor.

-18о

A scoate ambalajul
din congelator

-18о

A deschide ambalajul conform
liniei de detaşare

A se folosi cantitatea
dorită a conţinutului

A închide compact
ambalajul

A pune ambalajul înapoi
în congelator

Ierburile culinare cu marca comercială «Provans. Ierburi culinare» sunt refrigerate conform tehnologiei contemporane de
congelare individuală. Aceasta păstrează cu grijă prospeţimea naturală de verdeaţă, aromatul tare şi concentrat, calităţile
gustative originale, vitaminele şi substanţele nutritive.
Producţia este una absolut naturală, nu conţine aditivi nutritivi şi OMG, calitatea acesteia merită o notă exclusiv de mare, fapt
confirmat de rezultatele cercetărilor de laborator şi de către certificatele de tip internaţional.

PRIVILEGIILE IERBURILOR CULINARE «PROVANS»
PRACTIC

SIMPLU

Economiseşte timpul în bucătărie.
Ierburile sunt spălate, mărunt tăiate, ambalate cu grijă.

Este simplu de a doza.
Pentru orice reţetă cu adăugarea de verdeaţă.

AVANTAJOS

ACCESIBIL

Fără deşeuri.
În ambalaj sunt doar frunzele sau vârfurile ierburilor.

Mereu la îndemână.
Se păstrează un timp îndelungat. Se vând anul întreg.

RAPID
Nu necesită decongelare.
Este deja un produs gata pentru folosire.

UTIL
Produs natural.
Fără conservanţi şi aditivi. Fără OMG.
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