WPROWADZANE PRODUKTY
PŁATKI ŚNIADANIOWE
BIG OZ
ŻYWNOŚĆ ORGANICZNA
I BEZGLUTENOWA

DETAL HORECA
www.bigoz.co.uk

LIZI’S
PRODUKTY NISKOGLIKEMICZNE

DETAL HORECA
www.lizis.co.uk

Firma specjalizuje się w produkcji organicznych i tradycyjnych, bezglutenowych
płatków śniadaniowych. Oferta jest skierowana do osób, które dbają o zdrową
dietę. Płatki są w 100% naturalne i pełnoziarniste.
· Respondenci docenili szeroką gamę produktów
· W przypadku 4 produktów 100% kobiet i 100% mężczyzn wyraziło chęć zakupu
· Ponad 70% respondentów 5 wybranych produktów oceniło jako „dobre”
lub „bardzo dobre”
Płatki śniadaniowe „Lizi’s Granola” to produkt w 100% oparty na składnikach o niskim
indeksie glikemicznym, nie zawierający składników modyfikowanych genetycznie,
beznabiałowy i bezpszenny, bogaty w błonnik i kwasy tłuszczowe. Płatki mają niską
zawartość tłuszczów nasyconych, nie zawierają soli, chemicznych dodatków,
ani sztucznych substancji słodzących. Są odpowiednie dla wegetarian i dla wegan.
· Ponad 80% konsumentów 3 smaki płatków „smakowały” lub „bardzo smakowały”
· Faworytem była Granola Breakfast Cereal, którą 88% konsumentów oceniło,
jako „smaczną” lub „bardzo smaczną”
· Zebrano 426 opinii konsumentów na temat cen produktów – zdecydowana
większość zaliczyła je do średniej półki cenowej

DŻEMY
JIM JAMS
DŻEMY I KREMY O OBNIŻONEJ
ZAWARTOŚCI CUKRU

DETAL
www.jimjams-spreads.co.uk

THE CHERRY TREE
COMPANY
DŻEMY, KREMY, CZATNEJE

DETAL

Dżemy o dużej zawartości owoców i niskiej zawartości cukru, kremy czekoladowe
bez glutenu, o niskiej zawartości cukru.
Słodka i zdrowa przyjemność każdego dnia!
· Zebrano prawie 1000 opinii konsumentów na temat całej gamy
prezentowanych produktów
· 86% konsumentów najbardziej doceniło smak Reduced Sugar Fruit Content
Blackcurrant Jam
· Większość smaków została zakwalifikowana przez konsumentów do średniej
kategorii cenowej

Cherry Tree to rodzinna firma specjalizująca się w słodkich, słonych
i wytrawnych przetworach, takich jak czatneje, pikle, marmolady i dżemy.
W produkcji Cherry Tree bazuje na tradycyjnych przepisach i najwyższej
jakości, naturalnych składnikach. Firma wielokrotnie nagradzana,
m.in. w konkursach „Great Taste” i „Taste of West”.

www.cherrytreepreserves.co.uk

SOSY, MARYNATY
KARIMIX
POŁUDNIOWO-AZJATYCKA KUCHNIA,
SOSY, MARYNATY

DETAL HORECA
www.karimix.com

Karimix jest niezależnym producentem żywności z hrabstwa Kent, który
specjalizuje się we wprowadzaniu tradycyjnych smaków i aromatów
południowo-wschodniej kuchni azjatyckiej. Karimix to nie tylko pasty curry,
ale także wyborne czatneje, sosy oraz marynaty. Produkty te nie zawierają
konserwantów ani sztucznych barwników, są odpowiednie dla wegetarian.
· 82% respondentów odpowiedziało, że sos Citrus & Lemongrass Sauce
im smakował lub bardzo smakował
· 79% respondentów odpowiedziało, że sos Ginger Teriyaki Sauce im smakował
lub bardzo smakował

Brytyjska Wyspa Smaków – materiały dla prasy
Dodatkowe informacje: Beata Frydrych-Smoczyńska, kierownik projektu, Binaria Communications
tel. +48 601 206 833, e-mail: beatafs@binaria.pl

WPROWADZANE PRODUKTY
SŁODYCZE
BURTONS BISCUITS
CIASTECZKA I PRZEKĄSKI

DETAL
www.burtonsbiscuits.com

BURTON’S FISH
AND CHIPS

CADBURY

Burton’s Fish and Chips to słona przekąska o charakterystycznym smaku
„salt & vinegar”, czyli soli i octu. W latach osiemdziesiątych przekąska ta cieszyła się
największym zainteresowaniem. Na początku lat dziewięćdziesiątych produkcja
przekąsek została wstrzymana, aby niedawno znowu powrócić w wielkim stylu.
Przekąska ta została okrzyknięta numerem 1 w głosowaniu na przywrócenie
marek retro. Obecnie przekąska produkowana jest w Walii i sprzedawana w całej
Wielkiej Brytanii.

Firmy Cadbury nie trzeba nikomu przedstawiać. Od wielu lat znana jest
z produkcji wysokiej jakości czekolad, luksusowych słodyczy oraz napojów.
Siedziba Cadbury znajduje się w Londynie. Firma używa składników
oznaczonych logiem „Fair Trade”.

CATHEDRAL CITY

Cathedral City to firma znana głównie z brytyjskich serów. Ich doskonały smak
postanowiła zawrzeć również w odżywczych słonych przekąskach,
np. w ciasteczkach o smaku cheddara.

LYONS

Firma Lyons produkuje najbardziej uwielbianą przez Brytyjczyków linię ciastek.
Stworzona by rozpieszczać smakiem i różnorodnością wszystkie domostwa
w Wielkiej Brytanii.

MARYLAND

Sekretny przepis na ciastka Maryland został przywieziony do Wielkiej Brytanii z USA
w 1956 roku. Dziś to 6. najlepiej sprzedające się ciasteczka w Wielkiej Brytanii.
Rocznie sprzedaje się ich ponad 12 milionów na całym świecie.

WAGON WHEELS

Ciastka Wagon Wheels zostały wprowadzone na rynek Wielkiej Brytanii w 1948 roku.
Swoją ogromną popularność zyskały w czasach mody na filmy o Dzikim Zachodzie.
Ciastka przypominają w kształcie koło od dyliżansu.
Są szczególnie popularne w Australii.

Brytyjska Wyspa Smaków – materiały dla prasy
Dodatkowe informacje: Beata Frydrych-Smoczyńska, kierownik projektu, Binaria Communications
tel. +48 601 206 833, e-mail: beatafs@binaria.pl

WPROWADZANE PRODUKTY
SŁODYCZE
TOMMY TUCKER
SMAKOWY POPCORN

DETAL HORECA

Firma Tommy Tukcer została założona w 1988 roku. Oferuje smakowy popcorn
w wielu ciekawych odsłonach, m.in. glazurowany w toffi, w wersji ostrzejszej
o smaku „chili & lemon”, o smaku sera cheddar oraz w charakterystycznym dla
Wielkiej Brytanii smaku „salt & vinegar”. Ten popcorn, ze względu na jakość i smak,
można zaliczyć jako produkt premium wśród przekąsek.

www.tommytucker.co.uk

DODATKI
ALASSALA
OLEJ ARGANOWY

DETAL HORECA
www.alassala.co.uk

COTSWOLD GOLD
OLEJ RZEPAKOWY TŁOCZONY NA ZIMNO

DETAL HORECA
www.cotswoldgold.co.uk

Olej arganowy pochodzi z orzechów z drzewa arganowego, rosnącego jedynie
na terenie Maroka. Posiada liczne właściwości zdrowotne: zmniejsza poziom
cholesterolu, wzmacnia odporność i serce, wspomaga trawienie, pomaga
w walce z reumatyzmem oraz z chorobami skóry; jest naturalnym afrodyzjakiem,
przeciwdziała starzeniu się oraz pomaga w walce z otyłością.
· Prawie 350 konsumentów spróbowało produktów
· Ponad 75% respondentów uznała produkty za „dobre” lub „bardzo dobre”
· Chęć zakupu odmiany Extra Virgin Organic Argan wyraziło 100% konsumentów
z grupy wiekowej 26-46+ i 100% mężczyzn, którym smakował ten produkt

Cotswold Gold to firma produkująca od pokoleń wysokiej jakości olej rzepakowy
tłoczony tradycyjną metodą na zimno, która umożliwia użycie oleju do wszystkich
kulinarnych potrzeb. Olej rzepakowy jest bogatym źródłem witamin A, E, D3 i K
(rozpuszczalnych w tłuszczach) oraz niezbędnych nienasyconych kwasów
tłuszczowych (NNKT). Cotswold Gold posiada również gamę oliw smakowych
oraz dressingów, które doskonale zwiększają intensywność smaku i zapachu
potraw mięsnych, sałatek warzywnych oraz makaronów.

NAPOJE
JAMES WHITE
SOKI ORGANICZNE, GINGER ALE

DETAL
www.jameswhite.co.uk

KOKO DAIRY FREE
NAPOJE BEZLAKTOZOWE
I BEZGLUTENOWE

DETAL HORECA
www.kokodairyfree.com

Od 1991 roku James White specjalizuje się w produkcji wyciskanych soków
owocowych i warzywnych oraz najwyższej jakości napojów. Firma została
odznaczona certyfikatem „Royal Warranty” dla produktów wybieranych przez
brytyjską rodzinę królewską. Firma ma w ofercie kilka marek – „Organics”
to pyszne owocowe soki organiczne, „Beet It” to specjalna seria burakowych
soków organicznych, a „Great Uncle Cornelius” to wybór doskonałych
„ginger ales” i „refreshers”.

Unikalna i smaczna alternatywa dla mleka. Świeżo wyciśnięte mleko kokosowe,
naturalnie wolne od laktozy, mlecznych protein, soi i glutenu. Nie zawiera orzechów
i jest pakowane w środowisku wolnym od orzechów. Odpowiednie dla wegan,
wegetarian i chorych na celiakię. Wolne od cholesterolu, o poziomach wapnia
i tłuszczu odpowiadających mleku półtłustemu. Dostępne w smaku naturalnym,
a także w truskawkowym i czekoladowym.
· Zebrano ponad 400 opinii respondentów (konsumenci i handel) na temat
prezentowanych smaków
· Ponad 60% respondentów „smakowało” lub „bardzo smakowało” Koko Dairy Free
Coconut milk + Calcium
· Produkty cieszyły się dużym powodzeniem wśród kobiet – Coconut milk
+ Calcium kupiłoby 100% respondentek

Brytyjska Wyspa Smaków – materiały dla prasy
Dodatkowe informacje: Beata Frydrych-Smoczyńska, kierownik projektu, Binaria Communications
tel. +48 601 206 833, e-mail: beatafs@binaria.pl

WPROWADZANE PRODUKTY
NAPOJE DLA DZIECI
APPY
FOOD & DRINKS
NAPOJE DLA DZIECI

DETAL
www.appyco.com

Appy to pyszne owocowe napoje, zawierające sok owocowy i wodę źródlaną
w proporcji 1:1. Doskonale gaszą pragnienie, są niskokaloryczne, nie posiadają
konserwantów, mają mniej cukru niż soki owocowe. Opakowania z Żółwiami Ninja,
Świnką Pepą oraz innymi popularnymi postaciami są uwielbiane przez dzieci.
Są tak dobre dla dzieci, że nawet szkoły je polecają!
· Napoje Appy Food & Drinks były absolutnym faworytem wśród respondentów
płci żeńskiej
· Aż 100% kobiet, którym „smakowała” lub „bardzo smakowała” odmiana Go-Active
Mixed Berries wyraziło chęć jego zakupu
· Chęć zakupu odmian Go-Active Lemon i Go-Active Orange wyraziło 100% kobiet
i 100% mężczyzn, którym smakowały te napoje

HERBATA
BIRCHALL TEA
HERBATA

DETAL HORECA
www.birchalltea.co.uk

LONDON TEA
COMPANY
HERBATA FAIR TRADE

DETAL HORECA
www.londontea.co.uk

NEWBY TEAS
HERBATA

DETAL HORECA
www.newbyteas.com/pl

TREGOTHNAN
HERBATA WYŁĄCZNIE
Z ANGIELSKICH PLANTACJI

DETAL HORECA
www.tregothnan.co.uk

Tradycja Birchall Tea sięga 1872 roku. Herbaty Birchall pochodzą z plantacji
w Afryce Wschodniej. Rwandzie i Kenii. Każdy listek herbaty zbierany jest ręcznie.
Birchall to również jedyna brytyjska niezależna marka herbat, która działa
na wszystkich etapach łańcucha dostawczego, od produkcji, przez logistykę,
dostawę, handel, aż po eksport. Mieszanki herbat Birchall to wysoka jakość,
która od lat zdobywa liczne nagrody.

London Tea Company nieustannie rozwija ofertę herbat i naparów, wykorzystując
rozległą wiedzę i doświadczenie swoich ekspertów. Dzięki temu herbaty Fair Trade,
produkowane przez tę firmę, uchodzą za jedne z najlepszych.
· Najbardziej lubianym smakiem był London Breakfast – wybrało go 91%
· Smak Zingy Lemon & Ginger przypadł do gustu męskiej części konsumentów,
których 100% wyraziło chęć jego zakupu
· Aż 100% konsumentów, którym „smakowała” lub „bardzo smakowała” herbata
White Tea Pear Tatin, wyraziło chęć jej zakupu

Asortyment Newby Teas (U.K.), wiodącego producenta herbat i naparów klasy
premium, obejmuje ponad 200 produktów z najlepszych plantacji świata.
Wszystkie mieszanki Newby są tworzone pod czujnym okiem najlepszych
ekspertów, na bazie suszu z liści zbieranych tylko podczas pierwszych wiosennych
zbiorów, a unikalne systemy produkcji i pakowania w fabryce Newby w Kalkucie
umożliwiają zachowanie naturalnego charakteru herbat, które pozostają
tak świeże, jak w dniu, w którym opuściły plantację.

Tregothnan, jako pierwsza firma, dodaje angielskości angielskiej herbacie!
W 1999 roku założyła pierwszą plantację herbaty w Kornwalii, w Wielkiej Brytanii,
aby stworzyć niepowtarzalny brytyjski smak. Tradycyjna herbata Camellia sinensis
rośnie w Tregothnan w Kornwalii u ujścia rzeki Fal.
· Zebrano ponad 1100 opinii respondentów
· Chęć zakupu odmiany Great British Tea wyraziło 100% konsumentów, którym
ta odmiana „smakowała” lub „bardzo smakowała”
· Great British Tea została również najwyżej oceniona za smak

Brytyjska Wyspa Smaków – materiały dla prasy
Dodatkowe informacje: Beata Frydrych-Smoczyńska, kierownik projektu, Binaria Communications
tel. +48 601 206 833, e-mail: beatafs@binaria.pl

WPROWADZANE PRODUKTY
KAWA
BEANIES
KAWA INSTANT SMAKOWA

DETAL HORECA
www.beaniesflavourco.co.uk

REVOLVER
KAWA FAIR TRADE

DETAL HORECA
www.revolverworld.com

Mieszanka pełna smaku bez dodatku syropów i substancji chemicznych.
Kawa typu instant, poniżej dwóch kalorii w porcji. Firma używa najlepszych
surowców i zapewnia, że każda filiżanka kawy to niezapomniane doznanie.
· Smak Irish Cream najbardziej smakował respondentom
· 85% respondentów kupiłoby tę odmianę
· Średnio, ponad 90% respondentów, którym „smakowały” lub „bardzo smakowały”
kawy z całej prezentowanej oferty, wyraziło chęć zakupu

Revolver jest firmą dostarczającą doskonałą kawę organiczną Fair Trade z całego
świata. Obecnie Revolver oferuje 12 gatunków świeżej kawy ziarnistej i mielonej
do sprzedaży detalicznej i HORECA.
· Revolver to naprawdę „męska” kawa
· Wśród konsumentów, którym ta kawa „smakowała” lub „bardzo smakowała”,
100% mężczyzn zadeklarowało chęć jej zakupu
· I dotyczyło to każdego gatunku z linii Revolver

PIWO
HOBSONS BREWERY
PIWO BUTELKOWE I BECZKOWE
CYDRY

DETAL HORECA
www.hobsons-brewery.co.uk

SADLER’S ALES
PIWO BUTELKOWE I BECZKOWE

DETAL HORECA
www.sadlersales.co.uk

Hobsons to niewielki rzemieślniczy browar założony w 1993 roku przez rodzinę
Davisów, który znajduje się w miejscowości Cleobury Mortimer na granicy hrabstw
Shropshire i Worcestershire. Browar stosuje najlepsze lokalne składniki i technologie,
które nie naruszają równowagi ekologicznej. Produkuje piwo beczkowe, które
zdobywa nagrody CAMRA, piwa butelkowane oraz cydry.
· 100% konsumentów, którym smakowało piwo Hobson’s Postman’s Knock,
zadeklarowało chęć kupna tego piwa
· 91% respondentów odpowiedziało, że piwo Hobson’s Town Crier im smakowało
lub bardzo smakowało

Sadler’s Ales to firma prowadzona przez piątą generację rodziny, która od wieków
zajmuje się browarnictwem. Tradycja warzenia piwa najwyższej jakości sięga
1900 roku. Piwa Sadler’s są teraz łatwo dostępne w całej Wielkiej Brytanii w pubach
i supermarketach. Browar produkuje m.in. unikatowe piwa beczkowe, które
są dostosowane do każdego miesiąca w roku, a także wyraziste w smaku
i wyglądzie piwa butelkowe.

NAPOJE ALKOHOLOWE
KISS-MIX
KOKTAJLE ALKOHOLOWE

DETAL HORECA
www.kiss-mix.com

Niektóre historie zaczynają się od pocałunku…
Rewelacyjne koktajle alkoholowe typu premium, dokładnie wymieszane
ze starannie dobranymi składnikami.
· 75% respondentów uznało, że drink Kissmix Gin & Tonic im smakuje
lub bardzo smakuje
· 94% konsumentów, którym smakował drink Kissmix Vodka Cranberry
zadeklarowało chęć jego kupna

Brytyjska Wyspa Smaków – materiały dla prasy
Dodatkowe informacje: Beata Frydrych-Smoczyńska, kierownik projektu, Binaria Communications
tel. +48 601 206 833, e-mail: beatafs@binaria.pl

