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Miło nam poinformować, że hurtownie
Eurocash Cash&Carry z myślą o swoich Klientach, 
poszerzyły ofertę o nowy asortyment - Owoce i Warzywa.

Eurocash Cash&Carry stawia na najlepiej rozwiniętych
producentów owoców i warzyw, którzy swoją produkcję prowadzą
według najwyższych norm i standardów jakościowych.

Dotyczy to każdego etapu - rozpoczynając od siewu, na zbiorach kończąc. W zakupach
importowanych stawiamy na bezpośrednie relacje z producentami owoców i warzyw z całego świata.
Dzięki nowoczesnemu parkowi przechowalniczemu i produkcyjnemu - liniom sortującym,
myjącym i pakującym - otrzymujemy najwyższą jakość produktu gotowego, który każdego dnia
dostarczamy na półki sklepowe naszych Klientów.

Jeśli to tylko możliwe owoce i warzywa 
powinny znajdować się tuż przy wejściu 
do sklepu. Dzięki temu zabiegowi
zwiększy się szansa na zakup, ponieważ 
Klient zwróci uwagę na ten asortyment
na samym początku, czyli zanim przejdzie 
do właściwych zakupów.

Warto zainwestować w solidne regały, 
odporne na wilgoć i zarysowania,
na których powinno ustawić się skrzynki,
tak by towar był zawsze dobrze widoczny.

Niezbędnie jest zachowanie właściwej 
czystości. W szczególności dotyczy to
warzyw masywnych - ziemniaków,
marchewki, pietruszki i selera.
Nic tak nie odstrasza Klienta jak resztki 
ziemi na warzywach oraz piach, łodygi, 
liście i ogonki w skrzynkach
ekspozycyjnych.

Co nowego Owoce i Warzywa

Dowiedz się, czym kierować się przy
urządzaniu stoiska owocowo-warzywnego
i poznaj zasady właściwej ekspozycji
tego asortymentu. 

1. Należy pilnować, by wyłożony towar
zawsze był świeży. W tym celu warto 
sprawdzać skrzynki z asortymentem
nawet kilka razy dziennie, by przebrać
uszkodzone lub zaczynające się psuć owoce
i warzywa. Dzięki temu ograniczymy
ryzyko nadpsucia pozostałych i zrobimy 
dobre wrażenie na Klientach.

Należy stale uzupełniać towar, tak by 
Klient miał możliwość wyboru. Aby
stworzyć wrażenie, że warzyw i owoców 
jest więcej warto zainwestować w lustra 
i zamontować je na tylnej ścianie przy 
regale ekspozycyjnym.

Optymalna temperatura przechowywania 
dla wszystkich grup owoców i warzyw 
to 8-10˚C. Wyjątek stanowią banany. 
Idealna temperatura przechowywania 
tych owoców to 12-14 ˚C. 
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Poznaj nowy asortyment Warzywa
Pamiętaj o zach

owaniu

należ ytej cz ystości

prz y eksponowaniu warz yw. 

Klienci Twojego sklepu

na pewno zwrócą

na to uwagę.

Cebula
Ma olbrzymie zastosowanie w kuchni i poza nią. Jest niezbędna
przy przygotowywaniu zup, potraw z mięs, a także sosów i sałatek.
W medycynie ludowej uważna jest za skuteczny lek. Ma bardzo
silne właściwości antybiotyczne. Podobno zjedzenie 1 cebuli dziennie
gwarantuje zdrowie i siły witalne. Przyrządza się z niej soki
i syropy nierzadko z dodatkiem miodu i cytryny.

Cebula żółta

Jedną z najważniejszych zasad eksponowania
owoców i warzyw jest ich właściwe grupowanie. 
Poniżej przedstawiamy kilka przykładów na to, które produkty ze sobą łączyć, a których
połączenie jest niedopuszczalne, bo wpływa na ich jakość i świeżość. 

WARZYWA
• Warzywa masywne takie jak marchew, pietruszka, seler, ziemniaki i buraki, powinny być umieszczone 

w swoim sąsiedztwie głównie z powodu pochodzenia „z ziemi” i tych samych wymagań dotyczących 
zachowania czystości. 

• Pomidory, ogórki i papryka to kolejna grupa warzyw, które ze względu na
„charakter sałatkowo-kanapkowy” powinny znajdować się obok siebie.

•  Natka pietruszki, koperek i szczypiorek, stosowane jako dodatki, powinny znaleźć się w jednej grupie.

• Kolejna grupa to warzywa o zbliżonej wielkości i kształcie: sałata, kapusta i kalafior.

• Dalej - warzywa przyprawowe - cebula i czosnek.

• Nie można zapomnieć o wspólnym miejscu dla warzyw strączkowych takich jak groch i fasola.

OWOCE
• Jabłka, gruszki to owoce rodzimego pochodzenia

i podobnej wielkości, więc powinny znajdować
się obok siebie. 

• Pomarańcze, mandarynki, klementynki, grejpfruty
i cytryny - jako owoce cytrusowe powinny być
w swoim bezpośrednim sąsiedztwie.

• Owoce z przeznaczeniem na przetwory występujące
sezonowo - wiśnie, czereśnie, śliwki - powinny
znaleźć się w jednej grupie.

• Tuż obok trzeba znaleźć miejsce na morele,
brzoskwinie i nektarynki.

Warto pamiętać o owocach i warzywach sezonowych.
Do najpopularniejszych z nich zaliczmy: nektarynki, brzoskwinie,
truskawki, maliny, arbuzy i borówkę amerykańską.

Cz y wiesz , że...
W cyklu całorocznym najlepiejsprzedają się: banany, jabłka,pomarańcze, cytryny, winogrona oraz ziemniaki, marchew,pomidory i ogórki.

Ogórek
szklarniowy

Papryka
czerwona

Pomidor

Pamiętaj!
Nie umieszczaj obok siebie owoców i warzyw silnie
emitujących etylen czyli unikaj połączeń: jabłka-banany,
ogórek-marchewka, gruszka-banany, gruszka-jabłko.
Wpływa to negatywnie na jakość i świeżość produktów.
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Propozycja zatowarowania Warzywa

Ziemniaki
Zwane także pyrami (w Wielkopolsce) lub kartoflami

są najpopularniejszym warzywem w Polsce.
Statystyczny Polak spożywa ok. 100 kg ziemniaków

rocznie. Pod względem produkcji ziemniaków, nasz kraj
plasuje się w pierwszej dziesiątce  na świecie.

W roku 2012 w Polsce zebrano ich ponad 9 mln ton.

Seler
Zdobywa coraz więcej zwolenników.

Jest niezbędny przy wszelkich dietach odchudzających
i oczyszczających. Niewiele osób wie, że seler zawiera

blisko 2 razy więcej witaminy C niż przeciętny
owoc cytrusowy np. grejpfrut.

Warzywa masywne
Ziemniaki, buraki, marchew, pietruszka, seler - to niezbędnik w każdej kuchni,
dlatego nie może zabraknąć ich w Twoim sklepie.
To warzywa będące kuchennym niezbędnikiem w każdym domu.
Bez nich nie wyobrażamy sobie przygotowania większości dań, w tym tak zdrowych
i pożywnych zup lub bulionów będących bazą wielu potraw.

Pietruszka korzeń

Marchew

Seler korzeń

Włoszczyzna

Ziemniaki

Cz y wiesz , że...

Z iemniaki mają więcej witaminy C 

niż jabłka. Z awierają błonnik,  

który ułatwia trawienie, wspomaga  

odchudzanie i obniża poziom  

cholesterolu. Wbrew powszechnej 

opinii, ziemniaki mają pięć raz y 

mniej kalorii niż makarony i kasze.
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Warzywa

Czosnek uważny jest za
 najcudowniejsz y 

lek natury często
 naz ywany

jest naturalnym antybiotykiem
.

Pomaga obniż yć ciśnienie tętnicze

i poziom cukru we krwi. Ma silne

właściwości bakterio
statyczne

i wzmacniające odporn
ość,

dzięki czem
u jest niezastąpiony

w przeziębien
iach

i drobnych i
nfekcjach.

Propozycja zatowarowania

Kapusta
Na świecie jest 38 odmian kapusty. W Polsce najpopularniejsze
z nich to: kapusta biała, czerwona i pekińska.
Ze względu na szerokie zastosowanie,  kapusta w różnych odmianach
to produkt obowiązkowy w każdym sklepie!

Brokuł

Sałata lodowa

Kapusta biała

Czosnek

Por

Kapusta pekińska

Cz y wiesz , że...
Brokuł jest odmianą kapusty warzywnej.
Zawiera aktywne składniki przeciwdziałające 
rakowi. Wykazuje działanie przeciwnowotworowe 
m.in. w przypadku jelita grubego, żołądka, krtani 
i piersi. 

Brokuły są źródłem minerałów takich jak: potas, 
wapń, żelazo, fosfor, mangan, magnez, siarka 
oraz witamin: A, B1, B2, B6, C, K, PP, kwas 
pantotenowy i kwas foliowy. 
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Propozycja zatowarowania Owoce

Cz y wiesz , że...
Pod wz ględem wielkości uprawbanany zajmują czwarte miejsce

na świecie. Pola uprawne bananów
znajdują się w ponad 130 krajach. 

Główni eksporterz y bananówna świecie to Ekwador, Kostaryka,Kolumbia i Filipiny.

• Zadbaj o właściwą temperaturę. Ważne,  
by oscylowała w przedziale od 12 do 14˚C.

• Jeśli chcesz, żeby banany jak najdłużej były 
świeże i nie dojrzewały zbyt szybko zapewnij 
im dobry dopływ powietrza. 

Banany, jabłka, pomarańcze, winogrona i cytryny
to najlepiej sprzedające się owoce w cyklu całorocznym.

Według Światowej Organizacji Zdrowia każdy z nas
powinien codziennie spożywać 5 porcji owoców.
Co najmniej jedną porcję powinny stanowić pomarańcze
lub inne owoce cytrusowe. Pamiętaj o tym planując
zatowarowanie swojego sklepu.

Jabłka 

Winogrona

Cytryny

Gruszki

Pomarańcze

Dlatego też nie powinno ich zabraknąć z żadnym sklepie, bez względu na porę roku.
Są źródłem cennych witamin i składników mineralnych, a ich dodatkową
zaletą jest stosunkowo niska cena i duży popyt, będący gwarancją pewnego zysku.

Banany to jedne z najpopularniejszych
owoców w Polsce.

Gruszki - Jedz na zdrowie!
Gruszki są źródłem węglowodanów, pektyny, 
błonnika i olejków eterycznych. Zawierają także 
wiele witamin i pierwiastków: A, B1, B2, B6, C i PP.

Dzięki obecności boru dobrze wpływają na pracę 
mózgu i powinny być spożywane, żeby poprawić 
koncentrację uwagi. 

Przeciętny Europejczyk spożywa ponad 10 kg tych
owoców w roku, a na jednego Polaka przypada ponad 5 kg.
Przy wyborze bananów Klienci głównie zwracają uwagę
na dobrą jakość tych owoców, w dalszej kolejności liczy się
dla nich cena. Dlatego też, tak ważne jest, by banany oferowane
w Twoim sklepie spełniały wszystkie oczekiwania Klientów.

Dowiedz się co robić, by banany
dostępne w Twoim sklepie
były idealnej jakości.
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