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Ce este ZWUP?

Zwu
p

)

ZWUP este prima gamă de supe concentrate pentru gătit, produse
integral în România, cu ingrediente exclusiv naturale.
Supele concentrate ZWUP sunt obținute prin fierbere lentă îndelungată (de peste 12 ore) și sunt conservate prin sterilizare (metodă
tradițională), pentru ca întregul conținut nutrițional să fie păstrat.
Rețetele nu conțin coloranți, conservanți, potențiatori de aromă sau
alte substanțe de sinteză.
ZWUP este un produs 100% românesc.

De ce să folosești ZWUP?
Adăugate în mâncare, ca bază pentru gătit sau ca adjuvant în rețete,
supele concentrate ZWUP oferă simultan 3 avantaje:
• potențează gustul mâncării,
• adaugă nutrienți valoroși,
• simplifică și scurtează procesul de gătire.
Cu un conținut crescut de colagen, minerale și aminoacizi, supele
concentrate ZWUP contribuie la reducerea durerilor și inflamațiilor
articulare, la întărirea oaselor și unghiilor, au rol antiinflamator, de
reglare a digestiei și de stimulare a imunității.
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Cum să folosești ZWUP la gătit?
Adaugă ZWUP la prepararea supelor-cremă, sosurilor, tocănițelor,
pilafurilor, ciorbelor și a altor mâncăruri complexe, pentru o explozie
de gust și un plus de sănătate, totul obținut simplu și rapid.
Deși vei descoperi treptat proporțiile și metodele tale preferate de a
folosi ZWUP, iată recomandările noastre de început:
• utilizează ZWUP diluat în apă în proporție de 1:3 (1 parte
ZWUP la 3 părți apă) pentru a obține baza lichidă de gătire
necesară în rețetă;
• la mâncărurile „uscate”, adaugă ZWUP direct în compoziție, cu
lingura, într-o cantitate suficientă pentru a da gust, textură, sau
pentru a lega preparatul.

Ce tipuri de ZWUP există?
• Supe concentrate de oase – în variantele PUI și VITĂ;
• Supe concentrate mixte (oase și carne) – în variantele PUI CU
CIUPERCI și PEȘTE – în curând!

prima gamă românească de
SUPE CONCENTRATE
PENTRU GĂTIT
cu ingrediente 100% naturale

Gătită în tihnă și cu mare grijă, ZWUP este supa
care pur și simplu îți face viața mai bună.
Află detalii pe www.zwup.ro.

