Pizza & Focaccia
Tylko naturalne składniki

Zainteresowanie pizzą, jako potrawą uwielbianą przez większość entuzjastów kuchni
śródziemnomorskiej wciąż rośnie, pomimo coraz to nowych diet niskowęglowodanowych
i bezglutenowych, takich jak keto czy paleo.
By zdobyć zaufanie bardziej wymagających
konsumentów producenci żywności i restauracje
muszą być konkurencyjni, wprowadzając coraz to
nowsze rozwiązania. Oferując oryginalne pizze,
np. zawierające składniki i smaki pochodzące
z poszczególnych krajów czy także z ich lokalnych
regionów. Ponadto starają się uatrakcyjnić wygląd
pizzy, np. za pomocą barwników, zmieniających
kolory ich spodów.
Wybierz nasze rozwiązania, jeśli poszukujesz
naturalnych

Najpopularniejsze oświadczenia zdrowotno-marketingowe
wykorzystywane przez producentów pizz.*

składników

od

certyﬁkowanych

dostawców oraz chcesz przy okazji nadać
swoim produktom oryginalny charakter. Mogą
one stanowić zarówno bazę Twojego produktu
nadając mu niepowtarzalny kolor, czy teksturę,
jak również pełnić funkcję smakową lub barwiącą.

10,6%
Wegetariańska

6,6%
Bez glutenu

2,82%
Bez / niska
zawartość
laktozy

2,82%
Wegańska

2,7%
Wysoka
zawartość
protein

*dane wg Mintel

Wybierz unikatową ofertę
Trend na eliminowanie niezdrowych dodatków i konserwantów w gotowych potrawach otwiera nowe możliwości
na wprowadzenie nowoczesnych i naturalnych innowacji w recepturze produktu. Oczekiwania konsumentów co do
zredukowanych potraw i napojów, pasujących do ich intensywnego życia, stanowią szansę na nowe kompozycje
składników dla pizz. Sprawdź nasze propozycje i dostosujmy je wspólnie do potrzeb Twoich klientów.
Możliwości wykorzystania kategorii produktowych dostępnych w naszej ofercie:*
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Naturalne
barwniki
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Z czosnku i cebuli

Z warzyw, przypraw i ziół

* inne produkty dostępne na indywidualne zamówienie.
** zaproponuj swoim klientom stworzenie indywidualnych kompozycji smakowych

Zainspiruj się bogactwem możliwości
Stwórz wyjątkową kompozycję, która wyróżni Twój produkt. Pobudź zmysły pięknymi kolorami i smakami,
które stworzyła natura. Wykorzystaj nasze oryginalne składniki żywności.

TEKSTURA
I JAKOŚĆ

KOLOR
I SMAK

Zastąp dodatki chrupiącymi,
suszonymi, pieczonymi lub
kiszonymi warzywami.

Dodaj do ciasta oryginalne:
superfoods’y, proszki
warzywne, naturalne
barwniki.

CHARAKTER
I ORYGINALNOŚĆ

SMAK
I FUNKCJONALNOŚĆ

Wykorzystaj niepowtarzalne superfoods’y
lub suszone ekstrakty przypraw i ziół
do stworzenia indywidualnego sosu
lub dip’u.

Zamień zwykłą mąkę na
wyjątkowe produkty bazowe:
z fasoli, ciecierzycy, grochu
lub soczewicy.

Wszystko co najlepsze*

Aromatyczne
Kolorowe

Naturalne

Smaczne

Bez alergenów

Chrupkie

Odżywcze

Bez glutenu

Wegetariańskie

Wegańskie

Proteinowe

Trendy
Lekkie i łagodne

* deklaracje zależą od wybranych przez klienta produktów.

Traf w gusta
Zobacz, jak wiele rozwiązań możesz wprowadzić,
aby sprawić, by uniwersalny i dostępny dla każdego
produkt zyskał nowe, oryginalne oblicze, a dzięki
zastosowanym przez Ciebie naturalnym składnikom
traﬁł także w gusta bardzo licznej grupy konsumentów
na rynkach całego świata.

Około 10 - 19% dorosłych konsumentów w wybranych krajach europejskich,
szczególnie w Polsce poszukuje warzyw w gotowych posiłkach i pizzach.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy!
czytaj więcej:

PAULA Ingredients Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Łódzka 145A, 62-800 Kalisz
T: +48 62 765 49 47
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