
Soijapohjainen ateriavalmiste

Runsaasti makua, paljon 

proteiinia, ei gluteenia.

Pakastealtaiden proteiinipitoinen 
toiveuutuus kasvisruokailijoille!



”Happy Food” – saa nauttia 
sydämen kyllyydestä

Yhä useampi asiakas inspiroituu trendikkäästä kasvisruoasta ja etsii lauta-
selleen vihreämpiä vaihtoehtoja. Ostoskassien sisältöä ohjaavat terveelli-
syys ja vastuullisuus sekä puhtaus ja aitous – herkullisista makuelämyksistä 
tinkimättä. 

Trendien huipulta myyntilistojen kärkeen
TZAY-soijaproteiinituotteet ovat valloittaneet Ruotsin jo vuodesta 2002 
lähtien. Suomen pakastealtaisiin Atria tuo uutuuden syksyllä 2016. TZAY 
tarjoaa täyttä makua ja runsaasti proteiinia – ilman gluteenia tai lisäaineita. 

Ruotsissa testiryhmän hurmasivat 
soijaproteiinin lihaisa suutuntuma ja korkea laatu  
TZAY-soijaproteiinituotteet houkuttelevat kokeiluihin ja puhuttelevat eri-
tyisesti vegaani- ja kasvisruoan ystäviä. Kohderyhmään kuuluvat myös 
joustavat kasvisruokailijat eli fleksaajat sekä laadukkaita, uusia lihattomia 
vaihtoeh toja arvostavat nuoret aikuiset. 

Share 
food, share 
happiness! 

#tzay



Syksyn parhaat palat
ja myyvä tyyli

TZAY-uutuudet tunnustavat sekä makua että houkuttelevia värejä,  
joihin silmä osuu ja käsi tarttuu. Pakkausten etupuoli esittelee 
tuote kuvan, takaosa tarjoaa inspiraatiota herkullisten reseptien ja 
valmistusvinkkien muodossa. 

Chunky nam, nam!

TZAY Happy Soy Skewers ja TZAY Cute Soy Bits
• sisältää 16 g proteiinia / 100 g
• gluteeniton ja lisäaineeton
• mieto chili ja inkivääri antavat herkullisen säväyksen
• tuote kannattaa sulattaa ennen valmistamista
• parasta pannulla paistettuna tai grillattuna, voi lämmittää myös mikrossa tai uunissa
• sopii herkutteluun sellaisenaan ilman maustamista sekä lisukkeiksi wokkeihin, 

tortilloihin ja salaatteihin tai täytteeksi hampurilaisiin ja tacoihin
• vakuumipakkaus

TZAY Happy Soy Skewers
Soijaproteiinipalat vartaissa 8 kpl / 250 g 
Koodi 9865, Me 10 kpl

TZAY Cute Soy Bits
Soijaproteiinipalat  250 g 
Koodi 9863, Me 10 kpl
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• ainesosat: vesi, SOIJAPROTEIINIJAUHE, SOIJAPAPUJAUHO, sokeri, SOIJAÖLJY, SOIJAKASTIKE 
(vesi, SOIJAPAPU, suola, VEHNÄ), perunajauho, inkivääri, suola, mustapippuriuute, chilijauhe, 
maissijauho

• tuotteissa käytetty soija on GMO-vapaata
• on gluteeniton, vaikka soijakastikkeessa on vehnää: fermentoinnin seurauksena 

gluteiini-proteiini pilkkoutuu, joten tuote sopii myös keliaakikoille, mutta ei 
vehnä allergikoille.

Maistatukset, jaettavat reseptivihot ja myymälöiden markkinointimateriaalit herättävät 
ostokiinnostuksen. Vegeherkuttelijat otetaan haltuun tehokkaasti kohdennettujen verkko- 
ja some-kampanjoiden tukemana. Kohderyhmää puhuttelevana huomiokanavana myös 
Keliakialiitto.

Pakasteesta pannulle – 
monikanavaisen lanseerauskampanjan avulla!

Tehdään uutuus tutuksi ja lanseeraus myyväksi. Yhdessä.

Atria Suomi Oy, PL 900, 60060 Atria
puh. 0204 728 111

Ridderheims-myynti puh. 010 316 0090
VK-myynti puh. 020 472 7442

www.tzay.fi


