


grill
czas 

grill
szanowni Państwo

Nadchodzi Majówka i początek sezonu letniego, kiedy zwyczajowo wzmaga się 
konsumpcja pewnych produktów. To czas, gdy Polacy chętnie organizują grilla 
i przesiadują w ogródku. W tych sytuacjach szczególnie potrzebne są im napoje 
bezalkoholowe czy przekąski, których sprzedaż znacząco wzrasta w wakacje.

Z racji bardzo sprzyjającej pogody bardzo wyraźnie wzrasta sprzedaż piw 
oraz napojów ready to drink. Co ciekawe, ostatni trend na rynku piwnym to 
ogromna popularność piw bezalkoholowych i napojów piwnych z dodatkiem 
lemoniady czy soku. 

Końcówka wiosny i początek lata to także świetny czas sprzedaży… ketchupu, 
musztardy i innych przypraw, gotowych sałatek czy konserwowych warzyw 
w słoikach. To doskonałe dodatki do potraw grillowych. Nie należy też 
zapominać o artykułach przemysłowych, bez których żaden grillowy mistrz się 
nie obejdzie – folia spożywcza, jednorazowe naczynia, brykiet.
Już teraz detalista powinien przygotować się na nadchodzący sezon grillowy 
i zbliżające się lato poprzez właściwe przygotowanie ekspozycji, zamówienie 
większej ilości danego asortymentu i przyjrzenie się ciekawym nowościom, które 
warto wprowadzić do swojego sklepu.

Z tego numeru Poradnika Detalisty dowiedzą się Państwo, jak się do tego 
dobrze zabrać i nie dać się zaskoczyć ciepłej pogodzie i wzmożonej 
sprzedaży. 
Zapraszamy do lektury! 
 
zespół Eurocash cash & carry

na
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Pamiętaj!
W tym roku 1 maja to 

piątek, a 3 maja wypada w 

niedzielę. Spodziewaj się 

największego ruchu w 
czwartek i sobotę.

Nie tylko kiełbaski doskonale sprzedają się  
w majówkę. Grill to całe spektrum produktów. 
Najlepsze efekty da zestawienie produktów 

komplementarnych – np. ustawienie piwa koło 
chipsów. 

Ważna jest właściwa ekspozycja – znane  
i lubiane marki postaw na poziomie wzroku 
konsumenta. Stwórz kąciki grillowe  

z produktami spożywczymi i przemysłowymi 
takimi jak:
   •  kiełbaski, karkówka, boczek, kaszanka etc.;
   •  sosy, przyprawy, marynaty do mięs;
   •  piwa zwykłe i smakowe, napoje gazowane, 

soki;
   •  słone przekąski: chipsy, paluszki, orzeszki;
   •  węgiel i podpałka do rozpalenia grilla;
   •  jednorazowe naczynia, sztućce, tacki do 

grillowania etc.

O czym jeszcze pamiętać? 
Eksponuj grillowe hity 

– np. szklane słoiki do lemoniady, 
które od zeszłego roku są przebojem 
ogródkowych imprez! 

[dane za:https://alebank.pl/majowka-2019-gdzie-polacy-spedza-dlugi-weekend-i-ile-wydadza/]

sEzon na grilla  
– czas start! 

MaJóWKa W TyM roKu JesT KróTKa, 
TyM barDZieJ PraWDoPoDobNe 
JesT, że PolaCy sPęDZą Ją Na 
grilloWaNiu, a Nie Na PoDróżaCh. 
WeDług baDań, aż 63% PolaKóW 
W MaJóWKę ZosTaJe W DoMu, a grilla 
NaJCZęśCieJ orgaNiZuJą osoby 
oD 18 Do 24 roKu żyCia.  
 
sKuP się Na eKsPoZyCJi ProDuKTóW 
grilloWyCh, sZCZególNie TyCh 
PoPularnych wśród młodych ludzi.

wiwat maj

54

wiwat grill!wiwat grill!

z półek
sklepowych
na ruszt!

2 maja to Dzień grilla! 

Wykorzystaj tę okazję, 

by promować w sklepie 

produkty grillowe.

ważne!
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%

nie ma grila

bez piwabez piwa
8

•  Piwa mocne o zawartości alkoholu powyżej 6,2%,
•  Piwa pełne mające do 6,2% alkoholu,
•  Piwa lekkie, inaczej jasne, zawierające od 2 do 5% alkoholu,
•  Piwa radlery, zmieszane z lemoniadą lub sokiem owocowym, 

mające od 0% do 2% alkoholu,
•  Piwa bezalkoholowe zawierające nie więcej niż 0,5% alkoholu.

sEgmEnt Piwny jEst różnorodny, 
wyróżnia się tutaj:

ekspozycja
piwa w sklepie

aby klienci mieli łatwy 
i szybki dostęp do piw oraz 
by ekspozycja zachęcała do 
ich zakupu, stosuj się do tych 
porad: 

  •  Asortyment podziel nA 
segMeNTy – NP. raDlery, PiWa 
JasNe, CieMNe, sTrefa Zero 
Z PiWeM beZalKoholoWyM eTC. 

  •  nA półkAch ułóż piwA wedle 
CeN: NaJDrożsZe oD leWeJ 
sTroNy, NaJTańsZe Po PraWeJ, 
W KoleJNośCi oD góry Do 
Dołu. 

  •  w pobliżu umieść słone 
PrZeKąsKi, słoDyCZe i iNNe 
NaPoJe, bo ZaZWyCZaJ są oNe 
WybieraNe raZeM Z PiWeM

9

osTaTNio JesT MoDa Na PiWa beZalKoholoWe, 
NisKoalKoholoWe i raDlery. KlieNCi CeNią Te 
TruNKi, bo ZaPeWNiaJą orZeźWieNie, śWieTNie 
smAkują i mogą je pić tAkże kierowcy, o ile 
zAwArtość Alkoholu jest zerowA. boom nA 
te piwA zAczął się w 2018 roku, gdy wArtość 
sPrZeDaży WZrosła o 80%! obeCNie PiWa 
beZalKoholoWe sTaNoWią Już 5% Całego 
ryNKu PiWNego.

Polska jest piwną potęgą – na 
każdego Polaka przypada 97 litrów 
tego trunku rocznie, co plasuje nas 

na czwartym miejscu w Europie. 
Najwięcej piwa sprzedaje się 

w okresie letnim, bo dla Polaków 
to doskonały towarzysz imprez 

w ogródku. 

Pamiętaj!

O wymogach prawnych  

dotyczących ekspozycji  

alkoholi: alkohole do 4,5% 

mogą stać w dowolnym 

miejscu w sklepie, ale te 

mocniejsze muszą mieć już 

oddzielne stoisko, np. za kasą.



%
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Piwo KsiĄżęcE
0,5l buT. ZW.

Piwo tysKiE 0,0%
0,50l buT. ZW., 4X0,5l PusZ.

Piwo lEch shandy 
0,5l buT. ZW.,  4X0,5l PusZ. 

Piwo lEch FrEE 0,0%
0,5l buT. ZW., 6X0,33l buT. bZW., 4X0,5l PusZ.
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Piwo rEdd’s
0,4l buT. bZW., 4X0,5l PusZ. 



%
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Piwo zatEcKy 0,0% 
0,5l buT. ZW. 4X0,5l PusZ.

Piwo 
oKocim 
radlEr 
0,5l buT. ZW.
4X0,5l PusZ.

%
Piwo oKocim 

radlEr 0,0%
 0,5l buT. ZW., 4X0,5l PusZ.

naPój Piwny somErsBy 
0,4l buT. bZW., 4X0,5l PusZ.

naPój Piwny somErsBy 0,0%
0,4l buT. bZW., 4X0,5l PusZ.

Piwo Karmi 
0% 0,4l buT. bZW.,
0,5l buT. ZW.

Przed majówką 

odnotowuje się ogromny 

skok w sprzedaży piwa, 

zwłaszcza smakowego, 

miksów  z lemoniadą 

i bezalkoholowego. 

Popularne smaki to limonka, 

mięta, cytrus, jabłko, malina, 

gruszka.

ważne!



%

%

Piwo dEsPErados  
 0,4l buT. bZW.

żywiEc lagEr 0,0%
0,5l buT. ZW., 4X0,5l PusZ.%

Piwo żywiEc 
0,5l buT. ZW.

Piwo dEsPErados 
4X0,5l PusZ.

warKa radlEr 3,5% 
0,5l buT. ZW., 
4X0,5l PusZ.

warKa radlEr 0% 
0,5l buT. ZW., 4X0,5l PusZ.
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KEtchuP...
musztarda?
czy

KeTChuP To NaJPoPularNieJsZy sos 
W PolsCe. sPrZeDaJe się Cały roK, bo 
NaDaJe się Do WsZysTKiego oD PiZZy 

PrZeZ hoT Dogi Po TosTy, ale gDy 
NaDChoDZi seZoN grilloWy 

KoNsuMPCJa KeTChuPu 
DyNaMiCZNie rośNie. 

PółKę Z KeTChuPaMi
 usTaW oboK laDy

 ChłoDNiCZeJ
 Z MięsaMi Na grilla.

Ketchup chętnie kupowany jest jako 
dodatek do kiełbasek czy karkówki. 
Dobrze jest w okresie imprez 
ogródkowych wzbogacić ofertę 
ketchupów – łagodne, pikantne,  
z suszonymi pomidorami, jalapeno. 
Wybór jest bogaty! 

Segment głównych sosów, jak 

musztarda, majonez i ketchup, 

jest od lat stabilny w sprzedaży. 

Znaczący wzrost sprzedaży 
notują produkty w fazie 

rozwojowej, jak sosy sojowe, 
barbeque. Cała wartość 

segmentu sosów w Polsce 
wynosi około 5 mld zł rocznie!

Musztarda jest używana jako:
•  Dodatek do dań grillowych, jak kiełbaski, karkówka, szaszłyki,
•  Świetnie sprawdzi się również jako marynata lub panierka do mięsa, 
•  W niewielkiej ilości można dodać łagodną musztardę do chudych ryb i 

owoców morza,
•  Do warzyw i jajek nadaje się ostra musztarda.

są faNi KeTChuPu, są Też faNi MusZTarDy, 
KTóra WZbogaCa sMaK PoTraW. 

sosów
świat tysiĄca 

Pamiętaj!
Nie tylko musztarda 

i ketchup – segment sosów w 
Polsce jest obszerny. W sezonie 

wiosenno-letnim dobrze sprzedają się: 
majonezy, sosy tatarskie, sosy barbeque, 

przeciery pomidorowe, chrzany, pasty 
warzywne np. ajvar, sosy tysiąca wysp, 

sosy hamburgerowe,  
a także popularne obecnie pesto 

i hummus. 

uwaga!



Zakup co najmniej 

kilka rodzajów sosów 

do swojego sklepu, by 

klienci mieli wrażenie, 

że asortyment jest 

bogaty i mają w czym 

wybierać!

Pamiętaj!

dodatKi
18

sosy

rEmulada
WiNiary 350Ml

sałatKa szwEdzKa
urbaNeK  780Ml/360g

KEtchuP 
PiKantny 
WiNiary 560g

sosy
grillowE
WiNiary 350Ml

ogórKi KonsErwowE 
urbaNeK  920g

KEtchuP 
łagodny 
WiNiary  560g

i
19

sos 
chrzanowy
WiNiary 250Ml

SAŁATKi:
NADDUNAJSKA, 
KSiążęcA 
urbaNeK 510g

PiEczarKi 
marynowanE 
urbaNeK 290g
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KEtchuP 
łagodny 
i PiKantny
faMiliJNy 500g

musztarda 
stołowa / sarEPsKa
faMiliJNa 175g

Pomidory 
całE / KrojonE 
słoNeCZNy ogróD 400g

Pomidory suszonE
w olEju z ziołami
słoNeCZNy 
ogróD 314Ml

sałatKa 
szwEdzKa
słoNeCZNy 
ogróD 870g

sałatKa 
wiElowarzywna
słoNeCZNy 
ogróD  900g

czy wiesz, że...
Papryka konserwowa, pomidory suszone czy ogórki konserwowe mogą służyć jako samodzielny dodatek do dań lub podstawa sałatek na grilla. Pysznie smakują w połączeniu ze świeżymi lub  grillowanymi warzywami.

ogórKi 
KonsErwowE 
słoNeCZNy ogróD 900Ml

PaPryKa 
KonsErwowa
słoNeCZNy ogróD 650g

Rynek sosów 

i dressingów w Polsce 

jest wart aż 1,3 mld złotych, 

dominujące kategorie sprzedaży 

to ketchupy, majonezy i musztardy.

Wartość segmentu ketchupu to 

509,9 mln złotych, a sprzedaż 

tego produktu jest stabilna. 

Zaś sprzedaż musztardy rok 

rocznie wzrasta - nawet 

o 3%!

sałatKa 
PiKniKowa
słoNeCZNy 
ogróD  460g



olEj 
rzEPaKowy 
NieZbęDNy 1l

olEj 
słonEczniKowy 
KroPla słońCa 1l

jogurt naturalny 
tyPu grEcKiEgo 
MleCZNa ZagroDa 400g

KEFir 
naturalny 2%  
MleCZNa ZagroDa 400g

Folia sPożywcza 
PaNPaCK 30M

Folia aluminiowa 
PaNPaCK 10M
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czosnkowy Vinegret
sosprzepis na

Składniki:
• 180 g jogurtu naturalnego lub kefiru • 3 łyżki 
majonezu • 3 ząbki czosnku • zioła prowansalskie,
• pół łyżeczki cukru • sól, pieprz do smaku.

Przygotowanie: Zmieszaj jogurt/kefir  
z majonezem na sos o gęstej konsystencji. 
Dodaj czosnek przeciśnięty przez praskę, cukier 
oraz zioła. Dopraw solą i pieprzem. Wymieszaj. 
Przechowuj w lodówce. 

z sosem
sałatka

Składniki: Sos: 1 łyżka soku z cytryny lub 2 łyżeczki octu 
winnego • 4 łyżki oleju roślinnego • szczypta soli morskiej
i czarnego pieprzu 
Sałatka: sałata • świeży ogórek • cebula • pomidorki 
koktajlowe • oliwki • ser feta. 

Przygotowanie: Sałatę porwać na kawałki, pokroić cebulę 
i ogórka, pomidory przekroić na pół, ser feta pokroić 
w kostkę. Zmieszać wszystko, dodać oliwki odsączone 
z zalewy. Wymieszać składniki sosu i polać nim sałatkę.

grill to niE tylKo 
ProduKty sPożywczE. 
PrzydatnE sĄ tEż 
artyKuły gosPodarczE

WarTo Na seZoN 
grillowy wyposAżyć 
sKleP W ProDuKTy 
gosPoDarCZe, JaK 
ręCZNiKi PaPieroWe,
CZy folię sPożyWCZą.

ręczniK PaPiErowy 
Mea 2-WarsTWoWy

ciekawostka
Do grillowania zaleca się wykorzystanie folii aluminiowej lub tacek, które chronią żywność przed szkodliwymi 

substancjami 
pochodzącymi z dymu.
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słonE PrzEKĄsKi sĄ jEdnym 
z najczęściEj KuPowanych 
ProduKtów w sKlEPach o 
PowiErzchni do 300 mKw. 

garść statystyK o tym sEgmEnciE: 

•  Słone przekąski to 3,5% wartości ogólnej sprzedaży 
w segmencie produktów spożywczych.

•  W ostatnich dwóch latach sprzedaż wzrosła o 9%.
•  W co dwudziestym koszyku w sklepach 

małoformatowych lądują słone przekąski.
•  W 99% sklepach o powierzchni do 300 m2 można 

znaleźć słone przekąski.
•  Wielu klientów odwiedza małe sklepy tylko po 

słone przekąski – aż 17%.
•  Co piąty klient kupujący słone przekąski wybiera 

co najmniej dwie paczki tych produktów, a co 
dwudziesty – aż 3.

•  Średnio w sklepach małego formatu klienci wydają 
4,10 zł na słone przekąski.

PrzEciętna oFErta 
małych i śrEdnich 
sKlEPów oBEjmujE aż 
60 wariantów słonych 
PrzEKĄsEK. najlEPiEj 
sPrzEdajĄ się  
w KolEjności: 

   chipsy i chrupki, 

   słone paluszki i precle, 

   talarki,

   bakalie.

ustawiEniE słonych 
PrzEKĄsEK w sKlEPiE: 

Małe paczki słonych przekąsek ustaw w strefie tzw. 
zakupów impulsywnych, obok kas.

Wygospodaruj oddzielne 
półki na większe 

opakowania przekąsek – 
wprowadź opakowania XL 

i miksy przekąsek, które 
dobrze się latem sprzedają.

Postaw słone przekąski koło napojów, 
lodów impulsowych czy batonów. 

Połącz na półce słone i słodkie 
przekąski – zwłaszcza ciastka, bo aż 
11% paragonów zawiera ten produkt 
razem z paluszkami.

Blisko postaw słone przekąski i piwo, 
które jest wspólnie z chipsami, 
prażynkami i orzeszkami na 25% 
paragonów, a z paluszkami – na 20%. 

przekąski

schruP
mniE

imPrEzowE

?
?
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ciekawostkaSłone przekąski sprzedają 

się najlepiej w wakacje, 

weekendy oraz wieczory po 

godzinie 18, a także przed 

ważnymi wydarzeniami 
sportowymi.

Pamiętaj!

Na topie są zdrowe przekąski 

zawierające mniej tłuszczu,  

soli i wyprodukowane 

z naturalnych składników,  

np. pieczone chipsy, pełnoziarniste 

paluszki lekko solone, 

pozbawione przypraw orzeszki 

prażone bez tłuszczu etc.



dnidni
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naPojE
na ciepłe

NaPoJe beZalKoholoWe To 
KoleJNa gruPa ProDuKTóW 
sPożyWCZyCh, KTóre geNeruJą 
Duże obroTy W MałyCh 
sKlePaCh W CiePłe DNi – są 
Na Co CZWarTyM ParagoNie. 
włAściciele powinni stAwiAć 
Na MoCNe i PoPularNe MarKi. 
W oKresie WioseNNo-leTNiM 

oferuJ NaPoJe sChłoDZoNe  
Z loDóWKi. ZWięKsZ eKsPoZyCJę, 
DoDaJąC NoWy sToJaK, sTaND 
CZy PółKę. ZaPeWNiJ sobie 
WłaśCiWy ZaPas ProDuKTóW 
NaJlePieJ roTuJąCyCh, by KlieNT 
Miał WrażeNie, że ToWaru 
JesT Dużo oraZ W Wielu 
WariaNTaCh.

ustawiEniE naPojów 
w sKlEPiE małoFormatowym:

za mało

•  Napoje posegreguj według kategorii. 
•  Największe opakowania, powyżej 

1,5 litra objętości, ustaw na dolnych 
półkach.

•  Największy segment rynku napojów 
bezalkoholowych stanowi woda, która 
powinna zajmować środek półki. 

•  Dalej postaw napoje gazowane oraz 
lemoniady – ale oddzielnie, bo to dwa 
różne produkty! 

•  Zrób miejsce w sklepie na soki 
owocowe, napoje izotoniczne oraz 
energetyki.

•  Między wodą zwykłą a sokami postaw 
wodę smakową. 

•  W ramach jednej kategorii produkty 
grupuj według producentów. 

czy wiesz, że...

Poważnym błędem jest 

zbyt mała liczba napojów 

w okresie wiosenno-letnim 

eksponowana na półkach 

czy standach. Ekspozycja 

musi sprawiać wrażenie 

bogatej!

naPojE

gDy ZaCZyNa się seZoN 
Na grilla, NaPoJe 
beZalKoholoWe 

sChoDZą JaK CiePłe 
bułeczki. może pojAwić 
się ProbleM Z MieJsCeM 

Na PółKaCh Na ZaPasy 
NaPoJóW – WarTo 

wygospodArowAć 
PrZesTrZeń Z PółeK 

MNieJ PoPularNyCh 
ProDuKTóW, NP. TyCh Do 

PieCZeNia, Na NaPoJe.

 miEjsca?
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tymBarK h2owoc 0,4l

tymBarK lEmoniada

tymBarK 
hErBolada 0,33l

nEstEa 0,33l

KuBuś watEr 
summEr Fruits 0,5l

KuBuś watEr 1,5l

tymBarK 
cytronEta 0,33l

KuBuś Play 
woda+soK
0,2l

najlepsze smaki

bohater

 tego lata

dzieci!

oryginalny
smak

innowacja rodzinne

lemoniadowego

od tymbarku
opakowanie

lata!

Nestea!

modny 
i wyrazisty 
design



O
mocny

bez cukru,
bez słodzików
bez kalorii

i nuta aromatu
gaz

32

Innowacyjny produkt skierowany do osób ceniących zdrowy 
styl życia, zwracających uwagę na wartości odżywcze napojów 

i wybierających prosty skład,  bez cukru, słodzików, konserwantów.  
Orzeźwiające połączenie krystalicznej, mocno gazowanej wody 

i kombinacji naturalnych, owocowych aromatów. Dostępne smaki: 
cytryna – mięta, marakuja – limonka oraz grejpfrut – pomarańcza.

nowość
nowość

Źródło: KANTAR i badania 2019 U&A dla Żywiec Zdrój

z nutą
owoców

zero 
cukru
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Wyjątkowe połączenie 
krystalicznej, górskiej 

wody źródlanej 
z orzeźwiającą nutą 

owoców. 

Bez cukru, barwników, 
konserwantów oraz 

przygotowane wyłącznie 
na bazie naturalnych 

aromatów. Dostęw 
trzech wariantach 

smakowych: truskawka, 
cytryna i arbuz bez 

kalorii. 

To idealna propozycja 
dla osób, które dbają 

o swoją dietę, ale 
jednocześnie poszukują 

produktów o wyrazistym, 
naturalnym smaku.

moda na 
zdrowy styl życia

20% 
19% 
23% 
23% 

polaków zastąpiło  
słodzone napoje wodą

spośród spożywających  
wodę pije jej więcej

polaków ogranicza  
spożycie soli lub tłuszczu

polaków stosuje się do  
zaleceń dietetycznych
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naPojE 
EnErgEtycznE  
v-max
0,25l PusZKa



niezbędnik

mistrzamistrza
mistrz cErEmonii, czyli gosPodarz grilla, 
musi zadBać niE tylKo o ProduKty sPożywczE, 
alE tEż PrzEmysłowE i chEmicznE. o tych 
rzEczach często się zaPomina, dlatEgo KliEnci 
wPadajĄ Po niE na ostatniĄ chwilę PrzEd 
imPrEzĄ do PoBlisKiEgo sKlEPu 
osiEdlowEgo. w oKrEsiE 
grillowym, wiosnĄ i latEm, 
PrzynajmniEj KilKa sztuK 
ProduKtów tEgo tyPu 
Powinno znalEźć się w 
twoim sKlEPiE.

Pamiętaj!

Aluminiowe tacki są bardzo 

wskazane do grillowania – 

dobrze jest je polecać klientom. 

Skapujący tłuszcz z dań pokrywa 

ruszt, tworząc toksyczny dym, 

który osmala przyrządzane dania, 

co czyni je mniej zdrowymi. 

Aluminiowe tacki temu 

zapobiegają.

ważne!

Plastikowe naczynia nie są już 

popularne, bo ekologiczny trend 

powoduje, że konsumenci są bardziej 

świadomi szkodliwego wpływu 

plastiku na środowisko. Wybierają 

np. biodegradowalne jednorazowe 

naczynia z pulpy celulozowej, 

bambusu, papieru, trzciny cukrowej, 

liści palmowych, otrąb pszennych, 

skrobi kukurydzianej etc.

•  tacki aluminiowe do grillowania,
•  jednorazowe talerze, kubki, sztućce,
•  serwetki, chusteczki nawilżane, ręczniki papierowe,
•  brykiet, węgiel drzewny, podpałka, zapałki, zapalniczka,
•  wykałaczki, szpilki do szaszłyków,
•  folia aluminiowa i spożywcza, woreczki do lodu,
•  worki na śmieci,
•  otwieracz do butelek i korkociąg,
•  krem do opalania i krem po ugryzieniach owadów,
•  środki odstraszające owady, świeczki odstraszające 

owady,
•  torby termiczne.

lista 
niezbędnych
artykułów:
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jak to

węgiEl drzEwny
fasT grill 2 Kg

PodPałKa EKologiczna
feNiKs

PodPałKa Biała
feNiKs 32 KosTKi

PodPałKa żElowa 
feNiKs 0,5l

BryKiEt 
DaNCoal 2,5 Kg

PolaCy NaJCZęśCieJ Do 
roZPalaNia grilla sTosuJą 
WyMieNNie  Węgiel lub 
bryKieT DrZeWNy, ale WarTo 
wiedzieć, że nAjlepsze eFekty 
PrZyNosi użyWaNie obu TyCh 
ProDuKTóW JeDNoCZeśNie.
NaJPierW KłaDZie się Węgiel 
DrZeWNy, KTóry sZybKo się 
roZPala, a PóźNieJ uKłaDa 
się bryKieT Na roZżarZoNyM 
Węglu.  sZybCieJ ZaJMie się 
oN ogNieM i WyTWorZy 
PożąDaNy Do grilloWaNia żar. 
KoNieCZNe JesT sTosoWaNie 
PoDPałKi KosTKoWeJ lub 
PłyNNeJ, ale Z PrZeZNaCZeNieM 
Do grilla – Ta Do KoMiNKa Nie 
JesT WsKaZaNa!
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odPalić?

ciekawostka

Mimo, iż są fani grillowania 

na drewnie, to warto 

wiedzieć, że zgodnie 

z wytycznymi Unii 

Europejskiej do rozpalania 

grilla można używać 

jedynie węgla lub brykietu 

drzewnego.

odPalić?

grill PiKniKowy 
jEdnorazowy



Szalenie popularne na zachodzie 
Europy i w USA puszkowane 
drinki gotowe do spożycia, 
zaczynają podbijać także 
polski rynek. 

Konsumenci sięgają po nie 
zwłaszcza latem. Największą 
sprzedażą cieszą się te na bazie 
whisky w wygodnych puszkach 
330 ml. 

Dla fanów własnych kompozycji 
smakowych idealnie sprawdzi się 
mała butelka whisky Highlander o 
pojemności 200 ml.

drinKi mad QuEEn gin&tonic&limE
oraz PiratE Bay rum & cola, mojito
 PusZKa 6% 0,33l

drinKidrinKi

drinK highlandEr 
cola, lEmon & limE 
 PusZKa 6% 0,33l

whisKy 
highlandEr 
 40% 0,2l
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zadbaj
o ekspozycję

Ustaw w widocznym miejscu dla klienta, 
w lodówkach 

niedaleko kasy.
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