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Tadım’dan bir ilk daha:
Ranch Soslu Yer Fıstığı!
Keyifli anların eşlikçisi Tadım, tadına doyulmaz yer fıstığı lezzetine yepyeni bir tat
katıyor ve Türkiye’ de ilk defa Tadım Ranch Soslu Yer Fıstığı’nı piyasaya sunuyor!
Farklı tatlar ve deneyimler arayanların radarına giren yeni Tadım Ranch Soslu Yer
Fıstığı, en koyu sohbetlerin, izlenen spor programlarının ve heyecan dolu filmlerin
aranan lezzeti olmaya aday…
Tüketici trendlerini takip eden, yenilikçi vizyonuyla sektöre yön veren Tadım, yer fıstığı
kategorisine yepyeni bir ürün ekleyerek Türkiye’ de bir ilki daha gerçekleştiriyor. Paketli yer
fıstığı dünyasında bir ilk olan Fırınlanmış Tuzsuz Yer Fıstığından sonra yine bir ilke imza atan
Tadım, Ranch Soslu Yer Fıstığı ile raflarda yerini alıyor.
Sevilen yer fıstığına yeni bir tat katan Tadım, maydanoz, dereotu, soğan ve mayonezin enfes
uyumu ile hazırlanmış leziz ranch soslu yer fıstığını farklı deneyim ve lezzetlere açık
tüketicilerin beğenisine sunuyor.
Yüksek protein kaynağı olan yer fıstığı ayrıca potasyum, manganez, bakır, kalsiyum,
magnezyum, demir, selenyum, çinko gibi sağlığa faydası olan mineraller açısından da oldukça
zengindir. Her damak zevkine uygun ürünler sunan Tadım, yer fıstığı ailesine eklediği Ranch
Soslu Yer Fıstığı ile besleyici olması kadarıyla farklı lezzetiyle de iddialı… Evlerimizdeki en
lezzetli ikramların başında yer alacak ürün, sohbetlerin, ev keyfinin, TV karşısındaki zamanların
en ideal eşlikçisi olacak!

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı
80 gr – 4 TL
200 gr – 10 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.

Basın Bilgi İçin:
Medyaevi İletişim – Kezban Özanlı – 0536 984 18 96 – kozanli@medyaevi.com.tr
(0212) 351 91 81 – Nursen Mutlu – 0546 919 49 39 – nmutlu@medyaevi.com.tr

