Kasze coraz bardziej zdobywają nasze serca. To dobra wiadomość, bowiem dają one
nieograniczone pole do eksperymentowania w kuchni. Teraz dzięki nowości WINIARY
przygotujesz pełne danie z kaszy ze specjalnie skomponowanym i kremowym sosem,
bogatym w pyszne warzywa, sery lub grzyby. Już dziś odkryj nowość Kaszotto
WINIARY i wypróbuj wszystkich pięciu wariantów!
Kaszotto cztery sery WINIARY – Kasza jaglana plus idealne połączenie 4 różnych rodzajów sera,
przyprawionych czosnkiem i ziołami i innymi składnikami – to idealny pomysł na pyszne danie.
Kaszotto buraczkowe WINIARY - Kasza pęczak plus pokrojony w słupki i wysuszony burak z dodatkiem
innych składników– to sposób na szybki i smaczny obiad.
Kaszotto jarmuż i czosnek WINIARY – Wysuszone i zmielone zielone liście jarmużu w pyszny sposób
urozmaicą wyjątkowy smak kaszy pęczak.
Kaszotto borowikowe WINIARY – Kasza pęczak, suszone grzyby i rozmaryn oraz inne składniki – razem
stworzą klasyczne połączenie, pełne aromatu i smaku.
Kaszotto cukinia i szpinak WINIARY – Wysuszony i zmielony szpinak z cukinią, doprawione czosnkiem,
tymiankiem i pieprzem i innymi składnikami oraz kasza bulgur – to idealna propozycja zarówno na codzienny
obiad, jak i danie na specjalne okazje.

Sugerowana cena detaliczna produktu: ok. 5,99 zł

Mając w swojej kuchni nowość marki, występującą w pięciu pysznych wariantach, już nie musisz się martwić,
jak przygotować od podstaw danie z kaszą. Przekonasz się, że codzienny obiad z jej wykorzystaniem może
smakować naprawdę wspaniale, a pomysłów kulinarnych, by było zawsze smakowicie i prosto jest mnóstwo!
WINIARY wprowadza nowość 2w1, która zawiera w środku 2 torebki i dzięki której z łatwością przygotujesz
4 porcje naprawdę aromatycznego posiłku! Zapraszamy do odkrycia inspiracji na smaczne posiłki, dzięki
wykorzystaniu kasz, połączonych z wyśmienitym i idealnie przyprawionym sosem.
Nowość od marki WINIARY to nie tylko pyszny posiłek z wykorzystaniem kasz, ale także dobry skład i
składniki, które są znane z każdej kuchni. Dodatkowo, produkt zawiera najwyższej jakości warzywa, grzyby i
sery, które są dominujące w składzie i zachwycają aromatem.
Kaszotto cztery sery WINIARY – to kasza jaglana z kremowym, serowym sosem. Dodatkowo doprawiona
do smaku pieprzem i szczypiorkiem. Przekonaj się, jakie to pyszne!
Kaszotto buraczkowe WINIARY – pyszna kasza pęczak z warmińskich upraw z dodatkiem kremowego sosu
z suszonymi burakami. Zaskocz bliskich unikalnym, pełnym daniem!
Kaszotto jarmuż i czosnek WINIARY – kasza pęczak, kremowy sos, jarmuż doprawiony czosnkiem
i innymi składnikami – to połączenie doskonałe. Tak aromatyczne danie z pewnością zasmakuje wszystkim
domownikom!
Dzięki nowemu produktowi Kaszotto borowikowe WINIARY – przyrządzisz pyszne danie z kaszy pęczak,
w towarzystwie aromatycznego, kremowego sosu z borowikami, podgrzybkami i rozmarynem. Ta oryginalna
potrawa, zachwyca intensywnym smakiem!
Kaszotto cukinia i szpinak WINIARY – dzięki połączeniu kaszy bulgur z sosem z zielonymi warzywami
i czosnkiem Twoje danie z pewnością zasmakuje całej rodzinie!
Szybko i smacznie
Nowość od marki WINIARY przygotujesz w zaledwie kilku prostych krokach, które nie zajmą więcej niż 30
minut. Kaszotto to doskonały pomysł na pyszne danie dla całej rodziny – z jednego opakowania przyrządzisz
aż 4 porcje aromatycznego dania.
Wypróbuj wszystkich pięciu wariantów i zaskocz bliskich różnorodnością swoich dań z kaszą w roli głównej!
Będzie naprawdę pysznie!
Po inspiracje na pyszne dania z wykorzystaniem produktów marki WINIARY zapraszamy na
www.winiary.pl.

##
WINIARY to marka, która od lat jest gwarancją sukcesu w kuchni. Jej produkty inspirują współczesne panie domu do
przygotowywania najsmaczniejszych potraw dla całej rodziny. Zupy, majonezy, buliony, sosy, Pomysł na…, dania instant, przyprawy,

galaretki, kisiele czy budynie – w sumie ponad 230 różnych produktów kulinarnych WINIARY, które pozwalają w szybki i prosty
sposób przyrządzić posiłek. Na stronie www.winiary.pl panie domu znajdą przepisy oraz inspiracje kulinarne na każdy dzień. Produkty
marki WINIARY rokrocznie zdobywają liczne nagrody przyznawane przez konsumentów i detalistów. W 2011, 2012 oraz 2015 roku
redakcja „Rzeczpospolitej” przyznała marce WINIARY prestiżowy tytuł Najmocniejszej Marki Roku.
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