ΞΕΧΩΡΙΣΕ ΑMΕΣΩΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΙ «MΕΓΑΛΩΣΕ»
ΓΡΗΓΟΡΑ!
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ!

Πιστή στο όραμά της, η TRATA δεν σταματά να εξελίσσεται και να
καινοτομεί, φέρνοντας για πρώτη φορά στην αγορά ένα μοναδικό
προϊόν: τον Tόνο Καπνιστό TRATA. Έναν τόνο που παράγεται
αποκλειστικά από την Κονσερβοποιία Βορείου Ελλάδος στο Κιλκίς και
αλλάζει τα παγκόσμια δεδομένα! Είναι ο μοναδικός που καπνίζεται σε
φούρνο με ξύλα και αποκτά μια ισορροπημένη γεύση καπνιστού ψαριού.
Μια γεύση που αγαπήθηκε αμέσως από τον κόσμο και κέρδισε από την
πρώτη στιγμή την προτίμησή του. Όσοι δοκίμασαν τον Τόνο Καπνιστό
TRATA, δεν τον αλλάζουν, γιατί απλά τα κάνει όλα πιο νόστιμα.
Και εμείς δεν θα αλλάζαμε τίποτα στη γεύση του.
Αλλάξαμε μόνο εμφάνιση και προσθέσαμε δύο νέες γεύσεις:
Τόνος Καπνιστός TRATA Πικάντικος και
Τονοσαλάτα με Φακές και Τόνο Καπνιστό TRATA.

ΤΟΝΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ TRATA
Κάνει τα πάντα πιο νόστιμα!

Τόνος Καπνιστός TRATA
Μοναδικός και ξεχωριστός, γιατί:
1. Καπνίζεται
σε φούρνο με ξύλα

3. Διατηρεί τη διαθρεπτική
του αξία

Φυσικό κάπνισμα του
τόνου, με μείγμα ξύλων
οξιάς, δρυός και ελάτου,
σε χαμηλές θερμοκρασίες
και συνεχή έλεγχο κατά τη
διάρκεια του καπνίσματος,
ώστε να διασφαλιστεί
η ισορροπία στη γεύση.

Ο τόνος είναι ένα μη λιπαρό
ψάρι με υψηλή θρεπτική αξία
και αποτελεί φυσική πηγή
πρωτεϊνών που συμβάλλουν στη
διατήρηση της φυσιολογικής
κατάστασης των οστών. Επίσης,
περιέχει Βιταμίνη 12 που είναι
σημαντική για το νευρικό
σύστημα.

2. Επεξεργάζεται με
υπευθυνότητα
Με τη χρήση της τεχνολογίας
και την αυστηρή επίβλεψη σε
όλα τα στάδια παραγωγής,
ο τόνος μαγειρεύεται σε
χαμηλές θερμοκρασίες έτσι
ώστε να διασφαλιστεί ότι
θα είναι τρυφερός.
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Πικάντικο

Απλός

Τόνος υψηλής ποιότητας, με τον ιδιαίτερο γευστικό
χαρακτήρα που του χαρίζουν τα φυσικά αρωματικά
συστατικά του τόνου, αλλά και η προσθήκη «απαλού»
φυτικού λαδιού, τα οποία δημιουργούν ένα
ξεχωριστό προϊόν για τους λάτρεις του τόνου.

Η προσθήκη καυτερής κόκκινης πιπεριάς και
μπούκοβου, χαρίζει στον Τόνο Καπνιστό TRATA
μια ελαφριά πικάντικη γεύση, που εκπλήσσει
ευχάριστα και τους πιο απαιτητικούς της γεύσης.
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Λεμόνι
& Ρίγανη

Τα φυσικά αρωματικά συστατικά του τόνου
αλλά και η προσθήκη λεμονιού και ρίγανης,
δημιουργούν ένα ξεχωριστό προϊόν για τους
λάτρεις του τόνου.

Ένα έτοιμο, ολοκληρωμένο γεύμα με το αγαπημένο
ελληνικό όσπριο, τη φακή, σε σαλάτα, συντροφιά με
την ξεχωριστή και ιδιαίτερη ταυτότητα του Τόνου
Καπνιστού TRATA που απογειώνει τη γεύση.

KAMΠΑΝΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τηλεοπτική
καµπάνια

Τοποθέτηση
προϊόντος
σε τηλεoπτικές
εκποµπές
µαγειρικής
και lifestyle

Προβολή
σε metro
και λεωφορεία

Ολοσέλιδες
καταχωρήσεις
σε περιοδικά
µαγειρικής

∆ιανοµή
εντύπων
µε συνταγές
στα σηµεία
πώλησης

Digital
marketing

Υποστηρίζουμε
τη βιώσιμη αλιεία.
Σεβόμαστε το περιβάλλον
και τον άνθρωπο.

• Προμηθευόμαστε τόνο αποκλειστικά από μέλη του ISSF, της Διεθνούς

Ένωσης Υπέρ της Βιωσιμότητας των Αλιευμάτων. Κανένας προμηθευτής
μας δεν είναι καταγεγραμμένος στη λίστα IUU (λίστα στην οποία
σημειώνονται όσοι ασκούν παράνομη, λαθραία, άναρχη αλιεία).

• Εφαρμόζουμε συστήματα ποιότητας και ασφάλειας που είναι καθόλα
σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την πάταξη, την
πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης
αλιείας (IUU).

• Σεβόμαστε και υποστηρίζουμε την πολιτική ελεγχόμενης αλιείας, για τη

διαφύλαξη της βιωσιμότητας και την αναπαραγωγή του τόνου, αντλώντας
προμήθειες τόνου από όλους τους ωκεανούς.

ISO 22000:2005/ BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD/ IFS FOOD STANDARD/ FSMA

Στην TRATA ξέρουμε καλά τι σημαίνει τόνος. Από τη δεκαετία του ’90, δημιουργούμε
και εξελίσσουμε προϊόντα κονσέρβας τόνου που κερδίζουν τις εντυπώσεις της
παγκόσμιας αγοράς με την ποιότητα, τη γεύση και την πρωτοτυπία τους. Δεν είναι
τυχαίο λοιπόν πως η TRATA, μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, έχει δημιουργήσει
παράδοση στον τόνο, με τη μοναδική και αξεπέραστη ποιότητα που προσφέρει.

υ
Γεύση πο
αργά
ι
ε
ζ
ά
μ
ι
ρ
ω
ύλα
ξ
ε
μ
ο
ν
ρ
σε φού

ΚΡΑΤΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δίνουμε ιδέες για συνταγές, προτάσεις σερβιρίσματος και πληροφορίες
για την αξία μιας ισορροπημένης διατροφής με θαλασσινά, που θρέφει
το σώμα και ταιριάζει με τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

www.tratagreece.gr

