Wyjątkowa kompozycja suszonych i starannie wyselekcjonowanych warzyw, trzy kolorowe warianty i
aksamitna konsystencja sosu. Taki właśnie jest nowy produkt od marki WINIARY - POMYSŁ NA…
Makaron bogaty w warzywa. To idealna propozycja na wartościowy posiłek dla całej rodziny, który
przygotujesz w zaledwie 15 minut. Dzięki niemu z łatwością przemycisz na talerz niejadka warzywne
smaki. Przygotuj nowe POMYSŁY NA… i przekonaj się, że nie tylko dzieci pokochają to danie!
WINIARY POMYSŁ NA… Makaron z sosem z zielonymi warzywami – świetny sposób na makaron z
pysznym warzywnym sosem dla całej rodziny! W środku znajdziemy dużą zawartość 9 różnych warzyw, jak:
zielony groszek, cukinia, cebula, czosnek, ziemniak, szpinak, por, jarmuż, czy brokuł. Gładka, aksamitna
konsystencja sosu z pewnością sprawi, że to pełne warzyw danie posmakuje także najmłodszym.
WINIARY POMYSŁ NA… Makaron z sosem z czerwonymi warzywami – dzieci uwielbiają pomidorowe
sosy w połączeniu z makaronem. Dzięki nowej propozycji od Winiary na ich talerzu pojawią się także inne
warzywa. Bo nowy czerwony sos to aż 6 różnych warzyw w saszetce: pomidor, papryka słodka, cebula, dynia,
czosnek, batat. Jego smak i gładką konsystencję bez widocznych kawałków z pewnością pokochają także
wielbiciele tradycyjnych pomidorowych sosów.
WINIARY POMYSŁ NA… Makaron z sosem z pomarańczowymi warzywami – pyszny sposób na makaron
z dużą zawartością warzyw zamkniętych w wyjątkowym, aksamitnym i delikatnym sosie o idealnym
doprawieniu – bo znajdziemy w nim ich aż 50% suszonych warzyw: pomidory, dynia, papryka, słodki ziemniak i
cebula. To nie tylko gwarancja przygotowania pysznego zbilansowanego dania w 15 minut, ale także wspaniały
sposób na przemycenie warzyw do diety dzieci.
Sugerowana cena detaliczna produktu: ok. 2,60 zł

Talerz pełen kolorów
Do wartości odżywczych warzyw nie trzeba przekonywać nikogo – oprócz dzieci. Najmłodsi niestety często
nie jedzą ich tyle ile powinni. Co zrobić, żeby przemycić je do ich diety? Wprowadzić warzywa do potraw, po
które chętnie sięgają! Makaron z pysznym sosem to danie, które szybko znika z talerzy maluchów. Warto to
wykorzystać. Jak to zrobić? Z pomocą przychodzi marka WINIARY z unikalną linią - POMYSŁ NA…
Makaron bogaty w warzywa. Dzięki trzem pysznym wariantom przygotujesz od podstaw dania z dodatkiem
warzyw, które powinny być elementem niemal każdego posiłku zjadanego przez najmłodszych.* Z nowym
POMYSŁEM NA… Makaron bogaty w warzywa masz pewność, że podajesz swoim bliskim zbilansowany
posiłek, który będzie nie tylko pyszny, ale także pełen warzyw, których nie tylko w diecie najmłodszych
powinno być jak najwięcej.
Który kolor wybierzesz?
Jesteśmy ciekawi, który z trzech wariantów smakowych nowego POMYSŁU NA… najbardziej zaskoczy
Ciebie i Twoich bliskich? WINIARY POMYSŁ NA… Makaron z sosem z zielonymi warzywami,
Makaron z sosem z czerwonymi warzywami, a może Makaron z sosem z pomarańczowymi warzywami?
Dzieci uwielbiają kolorowe dania, dlatego zaproś je do kulinarnej gry w kolory! To idealny sposób na naukę
warzywnych smaków i przemycenie warzyw do diety najmłodszych. W każdym z 3 wariantów nowego
produktu znajdziemy bowiem kompozycję ponad 50% starannie wyselekcjonowanych suszonych warzyw, a
przygotowany z nowym produktem sos będzie miał aksamitną, delikatną konsystencję bez widocznych
kawałków, która zachęci nawet największych niejadków. Nie czekaj, spróbuj ich wszystkich i przygotuj się na
prawdziwą makaronowo - warzywną rewolucję na Waszym talerzu!
Przygotowanie dań z nowymi sosami jest banalnie proste. Na początek należy pokroić kurczaka w drobną
kostkę i podsmażyć na złoty kolor. Następnie zawartość opakowania należy wymieszać z zimną wodą oraz
śmietanką (w wersji z czerwonym sosem zawartość opakowania mieszamy tylko z wodą), całość zagotować, a
później gotować na małym ogniu cały czas mieszając. Później dodać kurczaka do przyrządzonego sosu. Tak
przygotowany sos łączymy z wcześniej ugotowanym w nieosolonej wodzie makaronem. I gotowe.

*Zgodnie z zaleceniami IŻŻ

#
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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