Basın Bülteni

Mart 2020

Sağlığı tatlıya bağlayan yepyeni bir ürün:
Tadım Ceviz İçi & Gün Kurusu!

Türkiye’nin ilk ve lider paketli kuruyemiş markası Tadım, sağlığı tatlıya bağlayan
yepyeni ürünü ‘Ceviz İçi & Gün Kurusu’nu aynı pakette buluşturuyor. Yüksek lif ve
demir kaynağı olan sağlıklı atıştırmalıkların en sevilenleri arasında yer alan ceviz içi
ve gün kurusu, tatlı ihtiyacını en lezzetli şekilde karşılıyor.
Günlük hayatın yoğun temposunda enerji veren besinler tüketmek sağlıklı ve zinde bir yaşam
için büyük önem taşıyor. Tadım’ın ürün portföyüne eklediği yepyeni Ceviz İçi & Gün Kurusu,
besleyici bir ara öğün olmasının yanı sıra vücudun tatlı ihtiyacını içerdiği doğal meyve şekeriyle
en sağlıklı yoldan karşılıyor.
Güneşte kurutulan kayısılar, içeriğinde hiçbir katkısı maddesi olmadan en doğal haliyle
Omega 3 bakımından en zengin kuruyemiş olan cevizle lezzetli bir ikili oluyor. Yüksek lif ve
demir kaynağı olan ürün, günün her anında; ofiste, ara öğünlerde, çay/kahvenin yanında ve
hazmı kolaylaştırmak için yemek sonralarında tüketilebilen doğal ve sağlıklı bir atıştırmalık
olarak raflarda yerini alıyor. Yetişkinlerin yanı sıra annelerin çocuklarına güvenle verebileceği
ürün, minikleri abur cuburdan uzak tutmak için en ideal besin olurken ara öğün olarak da
çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sağlıyor.
Ramazan ayının yaklaşmasıyla sofraların vazgeçilmezi olan ceviz içi ve gün kurusu, içerdiği
vitamin ve minerallerle değişen beslenme düzenine karşı vücudu desteklerken diğer yandan
uzun saatler boyunca açlığa karşı da vücut direncini artırıyor.
Dalından koptuğu andaki tazeliğini ve doğallığını muhafaza eden ambalajda yer alan
ikili lezzet, ceviz ve gün kurusunu birlikte tüketmeyi sevenlerin favorisi oluyor.
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı
110 gr – 14 TL

Tadım Hakkında
Türkiye’nin lider paketli kuruyemiş markası Tadım, 1971 yılında, “Kuruyemişi paketleyerek en kaliteli ürünü
en taze haliyle ve en uygun fiyattan tüketiciye sunmak” amacıyla kuruldu. Bugün; Gebze'de ve Almanya’da
kuruyemiş, kuru meyve ve kuruyemiş bar üretim tesisleri bulunan Tadım; 49 yıldır sektördeki öncü ve lider
pozisyonunu koruyor. Üreticiden aldığı birinci kalite hammaddeyi son teknolojiye sahip makinelerden oluşan
üretim hattında el değmeden işleyip paketleyen Tadım, ürünlerini en taze haliyle tüketicilerine ulaştırıyor.
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