
NOVInka!

plátky!

BEZ KONZERVANTŮ



RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA 

PLÁTKY!
Plátkový sýr Gran Moravia je překvapivou novin-
kou. Díky mimořádné struktuře sýrového těsta Gran 
Moravia můžeme tento dlouhozrající sýr nyní nabíd-
nout v  inovativní formě plátků. 
Toto mistrovské dílo sýrařského 
umění se vyrábí z mléka, které 
pochází z  Ekoudržitelného 
řetězce Gran Moravia a je 
jedinečné pro svoji bohatost na 
bílkoviny a lahodnou vůni. 



VE ČTVERCÍCH…

Plátky čtvercového tvaru jsou 
dalším revolučním prvenstvím 
sýru Gran Moravia. Je to po-
prvé, kdy  i dlouhozrající 
sýr je k  dostání ve čtverco- 
vých plátcích, tedy nejčastě-
ji používané formě. Plátky 
jsou díky všestrannosti svého 
použití vhodné k  přípravě 
pokrmů doma i mimo domov. 



…A NELÁMOU SE

Plátky se nelámou! Jejich výji-
mečná pružnost umožňuje 
přehýbat a stáčet plátky tak, aby-
ste jimi mohli doplnit tyčinky 

grissini, obložit sendviče, 
ozdobit nejrůznější 
pokrmy, obohatit 

saláty či popustit uzdu fan-
tazii při přípravě nejrůznějších 
jídel od předkrmů až po moučníky. 



BALENÍ ZARUČUJÍCÍ 
STÁLOU ČERSTVOST

Plátky jsou baleny v ochranné atmos-
féře v praktickém obdélníkovém balení, 

které se pohodlně vejde do ledničky. Jednot-
livé plátky sýru Gran Moravia můžete z  balení 

snadno vyjmout. Znovu uzavíratelný obal uchová 
sametovou jemnost a nezaměnitelnou chuť výrobku i po 
otevření. Ty nejmodernější technologie balení jsou zde 
ve službách kvality výrobku.

Produkt Gran Moravia plátky je k dispozici v baleních 100 g s 10 plátky; 150 g 
s 15 plátky a 200 g s 20 plátky. Toto balení zaručuje dobu trvanlivosti až 120 dnů.



„VEGETARIAN“
 BEZ 
KONZERVANTŮ

Bez konzervantů.
Certifikáty „Vegetarian“ a „Halal“ jsou další 
přidanou hodnotou sýru Gran Moravia 
nakrájeného na plátky. Je vhodný pro 
doplnění všech typů diet a může 
tak uspokojit poptávku široké 
veřejnosti.



CHUTNAJÍ 
VŠUDE, 
OTVÍRAJÍ 
NOVÝ SVĚT
Gran Moravia v plátcích před Vámi otvírá svět nekonečných 
možností, které byly v restauracích i v domácí kuchyni do-
posud nemyslitelné.
Tousty, panini, sendviče, syrová i vařená zelenina, recep-
ty tradiční kuchyně ale i té moderní, budou od této chvíle 
obohaceny výjimečnou a bohatou chutí sýru Gran Moravia.
Vše Vám bude připadat neuvěřitelně nové a chutné.



EKOUDRŽITELNOST A 
VYSLEDOVATELNOST

Gran Moravia přivedl italskou sýrařskou tradici na ten 
nejdokonalejší stupeň vývoje a stanovil tak ve světě sýrů 
nové standardy nejvyšší úrovně. V rámci Ekoudržitelného 
řetězce jsou stanoveny parametry týkající se snížení do-
padu na životní prostředí, pohodlí zvířat, zodpovědného 
používání vodních zdrojů, kvality krmiv. Gran Moravia je 
jediným sýrem na světě s vypočtenou vodní stopou „Water 
footprint“, kterou sděluje zákazníkům. Jeho Multimediál-
ní etiketa původu umožňuje vysledovat surovinu v detai-
lu satelitních fotografií a nabízí tak spotřebiteli jinde ne-
vídanou transparentnost. Vytvoření videoklipu Nutriclip 
Gran Moravia je revolucí v uvádění nutričních informací 
na etiketách, která zpřístupňuje odborné informace ve sro-
zumitelné podobě všem. 



Water Footprint

Save the water
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www.granmoravia.cz


