El teu hort a casa
granini De la huerta és l’opció perfecta per gaudir cada dia de la millor fruita i verdura
Els dos sabors granini De la huerta combinen la pastanaga amb altres fruites:
Pastanaga i Taronja amb vitaminas A, C i E
Tomàquet, Pinya i Pastanaga amb vitamines C i E

Juny 2016.- Poder tenir el teu propi hort a casa és un petit luxe. Una tendència cada vegada més en
auge que et permet recol·lectar els teus propis tomàquets, pastanagues, taronges… i gaudir-los amb
els cinc sentits. Pensant en aquells que busquen el millor sabor de la fruita i la verdura, granini, líder
del segment premium en l'elaboració de sucs, nèctars i begudes de fruita, proposa la seva gamma De
la huerta, dues opcions que aporten energia a la teva dieta, alhora que cuiden de tu, ja que
incorporen vitamines A, C i E que ajuden en la protecció de la salut cel·lular, a més d'actuar contra els
radicals lliures i ser antioxidants.
Pastanaga, l’ingredient protagonista de la gamma
Els dos sabors de granini De la huerta tenen en comú un dels vegetals més preuats del
món, la pastanaga, única per les propietats saludables i pel sabor, lleugerament dolç.
Aquesta arrel cruixent, de textura rica i suau, és perfecta per formar part de
saborosos menjars i begudes. En aquest cas, només conserva tot el sabor si es
recol·lecta en la plena maduresa i es processa immediatament després, una
cosa que a granini és fonamental per garantir la màxima qualitat en tots
els seus productes.
El sabor de l’estiu:
granini De la huerta Pastanaga i Taronja, amb vitamines A, C i E
És un dels mixos preferits pels fans de granini, que especialment ve de gust als mesos
d'estiu. Es tracta d'una combinació única pel sabor intens i únic, lleuger i fresc alhora, a
més d'aportar tots els beneficis de les vitamines A, C i E. Et donarà tota la hidratació i
nutrients que necessites!
Cuida’t a qualsevol hora:
granini De la huerta Tomàquet, Pinya i Pastanaga, amb vitamines C i E
La perfecta combinació de fruita i verdura per als que volen cuidar-se i que resulta
perfecta per prendre a qualsevol moment del dia, com a refrigeri.
A més, les vitamines C i E aportaran un plus a la dieta perquè afrontis amb energia
la jornada.
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Com la resta de sabors granini, la gamma De la huerta no incorpora ni colorants ni conservants
artificials. Els dos sabors estan disponibles en envasos d'un litre i, a més, el Taronja i Pastanaga també
es troba en el tradicional format de vidre de 20 cl i de PET de 33 cl.
T’imagines gaudir dels fruits del teu propi hort a casa?
Per a la seva gamma De la huerta, granini ha posat en marxa la campanya “Planta un hort a la teva
vida”, que estarà activa fins al proper 31 de juliol. Participar és molt fàcil: només cal comprar els
sabors de la gamma i entrar a la web www.graniniplantaunhuerto.com per introduir el codi que
apareix en cada ampolla (coll). granini regala cada setmana kits de minitestos (minitest de fang +
llavors + terra) i a més podràs entrar en el sorteig de 42 horts urbans. Perquè no hi ha gens com el
plaer de veure créixer els teus propis fruits i assaborir-los!
www.graniniplantaunhuerto.com
www.granini.es -- www.facebook.com/graniniES -- www.twitter.com/graniniES -www.instagram.com/graninies

Sobre granini

granini es manté sempre fidel a les qualitats que l'han convertit en referent de la categoria. Un
producte cuidat i selecte que proporciona l'experiència més intensa de la fruita natural: olor, color,
sabor i textura. Això ho aconsegueix perquè els seus productes estan fets només amb les millors
varietats de fruita. Des que granini es va introduir al mercat espanyol ha continuat evolucionant fins a
convertir-se en el referent de la categoria de sucs, nèctars i begudes de fruita, i és la marca més
valorada i desitjada pels consumidors.
Eckes-Granini Ibérica és la filial de Eckes-Granini Internacional, multinacional capdavantera a Europa i
a Espanya en el sector premium dels sucs, nèctars i begudes a base de fruita. Amb seu central a
Nieder-Olm, Alemanya, està present a més de 80 països.
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