Komunikat prasowy
NA SIGEP 2016 GLF I LUCA MONTERSINO PRZEDSTAWIAJĄ RISOLÌ,
STARANNY WYBÓR ROŚLINNY, W TROSCE O DOBRE SAMOPOCZUCIE
Sobota 23 stycznia - godzina 12:00
Nam. B5, stoisko 074
Wydarzenie prezentujące prasie Risolì, roślinną alternatywę dla tradycyjnego masła opracowaną przez Unigrà
we współpracy z Luca Montersino, odbędzie się w sobotę 23 stycznia o godzinie 12:00 w przestrzeni wystawowej
GLF (Nam. B5, stoisko 074). Prowadzone przez słynnego prezentera telewizyjnego Federico Quaranta. Cel:
zaproponowanie 100% roślinnej top gamy, do słodkich i słonych zastosowań wyrobów gastronomicznych, w
odpowiedzi na nowe trendy żywnościowe.
SIGEP Rimini Fiera, 23 – 27 styczeń 2016 r. GLF, marka Unigrà zadedykowana kanałowi rzemieślniczemu
poświęca dzień otwarcia Sigep - Międzynarodowej wystawy wyrobów lodziarskich, cukierniczych i piekarniczych,
która odbędzie się od 23 do 27 stycznia w Rimini Fiera - prasowej prezentacji jednej z jej ostatnich nowości
produktowych: Risolì, staranny wybór roślinny będący alternatywą dla masła.
Risolì jest wynikiem długiej współpracy między firmą Unigrà - silną w swoim skonsolidowanym know-how w
świecie olejów i tłuszczów - i znanego cukiernika Luca Montersino, będącego od zawsze zwolennikiem wysokiej
jakości wyrobów cukierniczych dla osób, które lubią dobrze zjeść oraz cenią potrawy lekkie i naturalne. Z badań
wyjątkowych surowców oraz ich obróbki i produkcji na skalę przemysłową, otrzymuje się produkt wysokiej jakości,
dostępny dla specjalistów sektora, będących w poszukiwaniu wyjątkowych oraz innowacyjnych składników.
Risolì jest odpowiedzią jakościową na wymogi specjalistów w zakresie używania składnika będącego
alternatywą masła, odpowiedniego również dla wegetarian lub osób z problemami intolerancji na mleko lub
laktozę. W rzeczywistości 1,8 miliona Włochów dotkniętych jest alergią oraz intolerancją pokarmową i stale
wzrasta liczba osób, które mimo iż nie cierpią na żaden rodzaj zakłóceń pokarmowych, spontanicznie wybierają
diety bardziej zbilansowane, często wiążące się z wykluczeniem niektórych rodzajów składników.
Sobota 23 stycznia o godzinie 12:00, Risolì zostanie przedstawiona prasie w ramach premiery w przestrzeni
wystawowej GLF, Nam. B5 - stoisko 074. Unikalną i charakterystyczną specyfikę produktu przedstawi Luca
Montersino z prowadzącym Federico Quaranta, który jest uznanym ekspertem żywności o charakterystycznym
głosie, znanym z transmisji Decanter w Radio Due i prezenterem licznych programów Rai tj. "Linea Verde
Orizzonti" i "La prova del Cuoco".
Ten sam wyjątkowy skład będzie również obecny przy stoisku GLF wniedzielę 24 stycznia od godziny 10,
gdzie Risolì zostanie zaprezentowany klientom GLF na poświęconym im wydarzeniu. Będą oni zatem mogli
uczestniczyć w prezentacji Luca Montersino i rozkoszować się smakiem wyjątkowych produktów, zawierających
ten innowacyjny składnik.
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