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Eko izdelki Tereza’s Choice
V sodelovanju z
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Kdo je Tereza?
Strokovnjakinja za zdravo prehrano in
certificirana presno-veganska kuharica z
diplomo losangeleške akademije Matthew
Kenney Culinary Chef. Ustanoviteljica bloga Teresamisu v
angleškem in slovenskem jeziku, ki trenutno živi in dela v Aucklandu na Novi Zelandiji. Hkrati je avtorica dveh kuharskih knjig
in kuharske oddaje Zdravo, Tereza!, ki se
predvaja vsako nedeljo na najbolj
gledani televizijski postaji POP TV.
Septembra 2018 se na male zaslone vrača
v novi sezoni Zdravo, Tereza!, v kratkem
pa bo police slovenskih trgovcev založila
z linijo ekoloških in veganskih izdelkov
Tereza’s Choice!

Tereza’s Choice/Manifesto
Življenje je polno izbir.
Vsak dan izbiramo trenutke, poti in doživetja, ki nas gradijo,
usmerjajo in definirajo.
Želim si, da bi izbirali zdravo.
Ker verjamem, da zdrava prehrana ni stvar peščice izbranih ampak VSEH, ki želijo
pisati svojo zdravo kulinarično zgodbo. Brez pomislekov in dietnih etiket.
Z ekološkimi, svežimi in lokalnimi sestavinami, ki si jih lahko privošči čisto vsak.
Z recepti in triki, ki dokazujejo, da priprava zdrave prehrane ne rabi biti zapletena,
naporna in stresna, temveč je lahko enostavna in zabavna. Iz moje kuhinje na tvoj
krožnik.
In to ni hec!
Čisto vsak izdelek, ki ga najdeš na policah, najdeš tudi v moji špajzi. Ker prisegam
na priročnost, kakovost in enostavnost.
Vabim te, da vstopiš v čudežno deželo – začetno točko, ki te bo napolnila s
samozavestjo in navdihom za utiranje zdrave poti po tvojih (in samo tvojih) merilih.
V svet, kjer zdrava prehrana ni več izbira ampak neusahljiv vir zadovoljstva in
veselja.
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Humusi
Eko humus, ki vsebuje le najboljše!

Eko izdelki

{

Vegi namazi
Zdravi namazi za vsako priložnost.
Vegiburgerji
Sočni, slastni in veganski.
Vegineze
Veganska majoneza z edinstveno
recepturo.
Masla
Ekološka arašidova, mandljeva in
lešnikova masla s kakovostnimi
sestavinami.
Fermentirani čaji - Kombucha
Okusen naravno fermentiran ekološki
napitek, ki zbistri telo in duha.
Tofu
Vsestranski tofuji za vse okuse.
Opisi izdelkov v priponki.

Brand Essence
Vrednote: zdravje, priročnost, dostopnost,
skrb za telo in okolje, opolnomočenje
posameznika (verjamemo v moč izbire).

Obljuba: Ustvarjanje najboljših možnih
izdelkov, ki bogatijo življenja ljudi s
priročno in hranljivo vsebino.

Lastnosti: transparentnost, prepoznavnost,
osebna zgodba, ekološke sestavine kakovost, priročnost, okusnost, izdelki
narejeni v Sloveniji.

