
Tegye változatosabbá étlapját természetes,  
nagyrészt növényi alapanyagokból készült 

Goody Foody húsmentes konyhakész termékekkel! 
A Goody Foody termékek nem tartalmaznak 

génmódosított anyagokat, tartósítószert, szintetikus 
színezékanyagokat és koleszterin mentesek.  

Elkészítésük gyors és egyszerű.

Gyártó:

Lieskovska cesta 6, 960 01 Zvolen SK
A társaság ISO 9001:2008 tanúsítvánnyal rendelkezik

Kiváló íz
Egyszerű elkészítés
Koleszterinmentes

Magyarországon forgalmazza:

Vegetár Kft. 
2765 Farmos, Apponyi u. 9.

tel: 20-5697550

www.goodyfoody.hu

ÚJDONSÁG!

Egé szítse ki étrendjét  
húsmentes finomságokkal! 

Megvásárolható:



Goody Foody METÉLT
Goody Foody szelet SÜLT  
ropogós prézliben panírozva Goody Foody RUDACSKÁK

Goody Foody  
ZÖLDSÉGES TALLÉROK

A Goody Foody termékcsalád kifejlesztését az egészségtu-
datos szemlélet térnyerése, a reformtáplálkozás egyre szélesebb 
körben való terjedése motiválta. A végeredmény a Goody Foody 
fantázianéven forgalomba kerülő termékcsalád, mely a reform-
szemlélet alapján a modern konyha igényeit elégíti ki. Széleskörű 
felhasználását a különböző ízesítések mellett a változatos formák 
segítik (szelet, metélt, panírozott és zöldséges változatok).

A termékek két fő ízcsoportban kaphatók:
marhahúsra emlékeztető és a csirkehúsra emlékeztető változat.

Goody Foody

Kiknek ajánljuk ?
• aki étrendjét tudatosan kívánja megválasztani
• aki csökkenteni szeretné az állati fehérje bevitelt
• a koleszterin diétán lévőknek (ha hiányoznak a régi ízek)
• vegetáriánusoknak és vegánoknak (a termékcsalád vegán 

változatait) 
• a rohanásban lévő háziasszonyoknak (akiknek jó ha mindig van 

a fagyasztóban valami gyorsan elkészíthető ízletes finomság)
• háziasszonyoknak, akik szeretnék a család étrendjét 

egészségesebbé tenni ( a régi ízek, a régi receptek megőrzésével)
• a szkeptikus vagy kíváncsi húsfalóknak (akik nem tudják 

elképzelni, mit esznek a vegetáriánusok)
• szakácsoknak, büféseknek (ha előfordul náluk olyan vendég, aki 

nem húsos menüből szeretne választani)
• kismamáknak (akik már a jövő nemzedékére gondolva válogatják 

meg ételeiket)

Kóstolja meg, tegyen egy próbát!

Goody Foody

Az étlap bővítése
• húsmentes finomság ízletes és könnyen emészthető ételekhez
• különleges formák és ízesítések, melyekből Ön saját 

elképzelése szerint tud ételeket varázsolni, akár meglévő 
receptjei alapján

Kiváló íz és minőség
• minőségi nyersanyagok, kifinomult feldolgozási módon 

elkészítve
• tartósítószerek és szintetikus színezékek nélkül
• nagyrészt növényi eredetűek, azaz koleszterinmentesek
• a készítmények ízesítettek, nem szükséges további 

ízesítőanyagokat hozzáadni

Sokoldalú felhasználás az Ön konyhájában
• fedezze fel az ételkészítés új lehetőségeit termékeink 

segítségével
• készítményeinket felhasználhatja legtöbb kedvenc ételében
  az Ön kedvenc receptjeihez

Nincs több hulladék
• nincs semmilyen nyesedék, mint a hús feldolgozásakor
• minimális súlyveszteség a hőkezelés során

Takarékoskodunk az Ön idejével és energiájával
• felhasználás előtt nem kell kiolvasztani a termékeket
• készítményeink hőkezeltek, ez lerövidíti az elkészítési időt
• a rövid hőkezelés nemcsak az Ön idejével spórol, hanem 

energiafogyasztását is csökkenti

5 indok, hogy miért érdemes 

a „Goody Foody“-t választani


