Z marką WINIARY pomysły na oryginalne desery, które zaskakują całą rodzinę i
przyjaciół nigdy się nie kończą. Marka do swojego portfolio wprowadziła nowość –
Galaretkę przezroczystą o smaku cytrusowym. Już dziś odkryj deser, który można
przygotować na wiele sposobów i zachwyć się jego orzeźwiającym, uniwersalnym
smakiem!
Galaretka Przezroczysta – cytrusowy smak WINIARY – jej wyjątkowy świeży smak cytrusów, a także
oryginalna, przezroczysta forma z łatwością odmieni ulubione desery. Można używać jej zarówno jako dodatku do
ciast, ale także podawać w formie samodzielnego deseru w towarzystwie ulubionych owoców. Efekt za każdym
razem pysznie zaskoczy – nie tylko wyglądem, ale i smakiem.
Sugerowana cena detaliczna produktu: ok. 1,59 zł

Deserowe inspiracje
Jeśli nie masz pomysłu na deser, który nie tylko wyśmienicie smakuje, ale także efektownie wygląda, poznaj
nowy smak Galaretki Przezroczystej od marki WINIARY. Do wprowadzonego w ubiegłym roku smaku
winogronowego dołączyła Galaretka Przezroczysta o smaku cytrusowym. To produkt idealny dla

każdego, kto nie boi się kreatywnie eksperymentować w kuchni! Nowość już dziś czeka na pyszne
odkrywanie i smakowanie!
Galaretkę Przezroczystą można podawać, jako samodzielny słodki przysmak, a także jako inspirujący
dodatek do ciast, lodów i innych smakołyków. Nowość WINIARY z pewnością oczaruje każdego kto jej
spróbuje, a także… zobaczy! Pozwól ponieść się wyobraźni, stwórz swój własny pyszny deser już dziś!
Sprawdź nasze pomysły na desery z galaretką i ciesz się smakami lata.
Po więcej słodkich inspiracji 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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