ZLATÁ MEDAILA V KATEGÓRII
„NÁDOBY NA VARENIE A PEČENIE“
Spoločnosť Zepter SLOVAKIA opäť potvrdila, že je špičkou vo svojom odbore - stala sa hrdým nositeľom ocenenia
kvality svojich výrobkov. Zlatá medaila QUDAL v kategórii „Nádoby na varenie a pečenie“ upevňuje pozíciu
spoločnosti Zepter ako lídra na trhu v oblasti kvality výrobkov pre domácnosť a zdravý životný štýl.
Kto rozhodol o víťazovi?
O víťazovi rozhodli priamo slovenskí spotrebitelia.
Čo je cieľom projektu QUDAL?
Cieľom projektu QUDAL je upozorniť verejnosť na dôležitosť
kvality pri každodennom výbere, na právo občanov na produkty
najvyššej kvality, ako aj uľahčiť a zjednodušiť spotrebiteľom spôsob
vyhľadávania produktov a služieb tej najvyššej kvality.
„Veľmi ma teší, že spotrebitelia udelili zlatú medailu za kvalitu QUDAL
práve spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA. Našou misiou je pomáhať
ľuďom žiť dlhšie, zdravšie a úspešnejšie, a k tomu im napomáhajú
nielen naše výrobky pre zdravé stravovanie, ale aj ďalšie produkty
z oblasti starostlivosti o domácnosť alebo zdravotnícke prístroje.
Ľudia majú právo na výrobky tej najvyššej kvality, ktoré budú chrániť
ich zdravie po dlhé roky, a je skvelé, že zákazníci výnimočnú kvalitu
výrobkov ZEPTER oceňujú a sú ochotní do nej investovať,“ hovorí
generálny riaditeľ spoločnosti ZEPTER International s.r.o. Ciaran S.
Kelly.

Švajčiarska
organizácia
ICERTIAS
(International Certification Association
GmbH), čiže „hlas spotrebiteľov“ v rámci
projektu QUality MeDAL vyhľadáva,
preveruje a oceňuje subjekty (produkty a
služby), ktoré sú samotnými spotrebiteľmi
vyhodnotené na danom území ako
najkvalitnejšie.

Zdraviu prospešná príprava pokrmov v nádobách ZEPTER
Príprava jedla spôsobom Zepter je zdraviu prospešná: znižuje príjem toxínov a zachováva oveľa viac živín, ktoré dodávajú
telu výživu. Vracia jedlu jeho prirodzenú chuť i terapeutickú úlohu. Jedlo je znovu používané tak, ako to príroda pôvodne
zamýšľala - k výžive, detoxikácii organizmu a boju s chorobami.
Varenie v nádobách Zepter umožňuje:
- Varenie s minimom pridanej vody.
- Vyprážanie mäsa bez tuku a bez prepaľovania.
- Varenie vo varnom stĺpci v nádobách nad sebou, ktoré znižuje náklady na energiu a šetrí čas.
- Používanie menšieho množstva soli a korenia, pretože potraviny si vďaka šetrnej príprave zachovajú viac chuti.
- Varenie bez uvoľňovania nezdravých látok - nerezová oceľ je úplne zdravotne nezávadná.
Nádoby sú navyše vysoko kvalitné a odolné, takže šetríte nielen prírodu, ktorú ochránite pred nezmyselnou výrobou
a likvidáciou nekvalitného riadu, ale nakoniec aj svoju peňaženku - riad značky Zepter sa dedí z generácie na generáciu.
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