
UŽ AJ V NITRAZDROJI
SI BUDÚ MÔCŤ MILOVNÍCI BEZMÄSITÝCH
JEDÁL VYCHUTNAŤ CHLADENÉ POKRMY
GARDEN GOURMET.

ROZŠIRUJEME NAŠU PONUKU V SEGMENTE CHLADENÝCH
VEGETARIÁNSKYCH A VEGÁNSKYCH JEDÁL. SNAŽÍME SA INŠPIROVAŤ A ROZŠIROVAŤ POVEDOMIE
O BEZMÄSITEJ STRAVE A JEJ POZITÍVNOM VPLYVE NA NAŠE ZDRAVIE, ALE AJ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. 

Znižovanie alebo obmedzovanie spotreby mäsa je dnes čoraz populárnejšie. Pojmy ako flexitariánstvo či reduktariánstvo už 
podľa názvu prezrádzajú, že sa jedná o flexibilné spôsoby stravovania, ktorých základom je obmedzenie určitých surovín. Tento 
spôsob stravovania uprednostňujú najmä ľudia, ktorí vedome spotrebu mäsa obmedzujú a stavajú základ svojho jedálnička na 
rastlinnej strave. Bezmäsitá strava je prospešná nielen pre ľudské telo, ale tiež pre životné prostredie. Súčasťou filozofie značky 
Garden Gourmet je inšpirovať ľudí, aby častejšie ochutnávali veggie pokrmy. Aj s týmto úmyslom značka ponúka zdravšie alter-
natívy každému, kto chce objavovať jedinečné chute vegetariánskych a vegánskych jedál.
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Kvalitné suroviny pre kvalitné pokrmy
Garden Gourmet si zakladá na kvalitnom zložení. Pokrmy sú vyrobené výhradne z kvalitných a overených  surovín.
Všetky produkty Garden Gourmet sa vyrábajú v susednej Českej republike, v závode TIVALL Krupka  spoločnosti Nestlé. Väčšina 
chladených jedál obsahuje sójové a pšeničné bielkoviny. Sójové bôby, z ktorých sú pokrmy vyrobené, pochádzajú predovšetkým 
z USA a zo Srbska. Sú pestované v súlade s princípmi udržateľnosti, na ktorých Nestlé dlhodobo pracuje. Spoločnosť navyše 
spolupracuje iba s certifikovanými dodávateľmi,  ktorých sójové bôby nepochádzajú z pôdy, ktorá bola násilne odlesnená.

Podpora udržateľnosti s každým burgerom Garden Gourmet
Značka Garden Gourmet vznikla v roku 1986 v Izraeli a snaží sa o nutrične vyvážený a ekologicky udržateľný  spôsob prípravy jedál 
a stravovania. Ten podporuje napríklad výrobou svojej vlajkovej lode, Sensational Burgeru. Na jeho produkciu je treba desaťkrát 
menej pôdy než na výrobu mäsového hamburgeru. Rovnako tak je výroba rastlinných produktov omnoho šetrnejšia k ovzdušiu, 
do ktorého sa uvoľní o 80 % menej skleníkových plynov, než pri klasickej výrobe živočíšnych produktov. 

Garden Gourmet Sensational burger je jedinečný
vďaka svojej textúre a šťavnatosti. V surovom stave vyniká ružovkastou až červenou farbou, 
ktorá sa počas jeho prípravy postupne mení na „mäsovo“ hnedú. Naviac sa vďaka svojej pevnej 
a nelepivej štruktúre nepripáli, nezmenší sa jeho rozmer a po celý čas prípravy si uchová svoju 
šťavnatosť. Sensational burger je vyrobený z pšenice, sóje, repy a tiež z kokosového oleja.
Má vysoký obsah proteínov, železa a vlákniny. Vďaka kombinácii pšeničných a sójových 
bielkovín obsahuje všetky esenciálne aminokyseliny, čo z neho robí plnohodnotný pokrm s 
proteínmi. Je ideálny pre vegetariánov či vegánov, ale aj všetkých ľudí, ktorí chcú obmedziť 
konzumáciu mäsa a urobiť tak niečo pre seba a podporiť udržateľnosť. 

Garden Gourmet
vegánsky Sensational burger 226 g 

Garden Gourmet
vegánsky Vegan burger 150 g 

Garden Gourmet
vegánsky Falafel 190 g 

Garden Gourmet
vegetariánsky Veggie rezeň 180 g

Vegánsky Garden Gourmet Vegan burger obsahuje sójové a pšeničné proteíny.
Svojou vyváženou chuťou nadchne aj milovníkov mäsa. Vynikajúco chutí podávaný v žemli
alebo so zeleninovým šalátom.

Základ Garden Gourmet Falafelu tvorí cícer, cuketa a zmes lahodného korenia. Odporúča sa
podávať v kombinácii so zeleninovým šalátom, pita chlebom a jogurtovým dresingom.

Slovenská klasika vo vegetariánskej verzii. Garden Gourmet Veggie rezeň je vo vnútri šťavnatý
a na povrchu obalený v chrumkavom cestíčku. Výborne chutí so zemiakovou kašou, hráškom
a pokvapkaný rozohriatym maslom.

OD 30.7.2020 NÁJDETE V CHLADIACICH PULTOCH NA VYBRANÝCH PREDAJNIACH NITRAZDROJ
TIETO VEGETARIÁNSKE A VEGÁNSKE PRODUKTY GARDEN GOURMET

Zoznam predajní: Štefánikova tr. 3, Nitra   I   Výstavná 6, Nitra   I   Dlhá 25, Nitra   I  Jurkovičova 25, Nitra   I  Dunajská 24, Nitra 

Nemáte chuť strácať čas v obchode? Využite pohodlné nákupy cez internet!
www.eshop.nitrazdroj.sk


