Hetki Bistro-salaatit ovat konstailematon täyttävä ateria tuoreilla kasviksilla.
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Suomen suosituimmat salaatit saavat
rinnalleen Bistro-salaatit
Suomen suosituimmat Hetki-salaattiateriat saavat rinnalleen uudet Bistrosalaatit. Hetki Bistro-salaatit ovat herkullinen uutuus lounassalaattien
tuoteperheeseen. Bistro-salaatit ovat täysipainoinen ja maittava ateria
sellaisenaan: niissä on laadukasta proteiinia, pehmeää rasvaa ja runsaasti
kasviksia. Kokonsa puolesta niissä on energiaa isompaankin nälkään.
Bistro on Ranskasta lähtöisin oleva ravintola, jossa tarjotaan
kotiruokatyyppisiä täyttäviä annoksia. Hetki Bistro-salaatit tarjovat

esikuvalleen uskollisesti aitoja makuja ja konstailematonta täyttävää ruokaa,
josta jää hyvä mieli. Annokset sopivat lounaalle sekä iltapäivän ateriaksi.
Hetki Bistro-salaatteja on kolme: Hetki Saaristolaissalaatti 300 g, Mexicanasalaatti 350 gja Kana-Caesarsalaatti 300 g.
Hetki Saaristolaissalaatissaon savustettua kirjolohta, tillimarinoitua perunaa
ja rapeita kasviksia. Mukana Ranch-kastike sekä tuoretta saaristolaislimppua.
Hetki Mexicana-salaatissa on meksikolaisittain maustettua riisiä, kotimaista
kanan rintafileetä, tomaattia, maissia ja rapeita tuoreita kasviksia, salaatti
kruunataan chilimajoneesi-kastikkeella.
Hetki Kana-Caesarsalaatissa on kotimaista kanan rintafileetä, rapeita
kasviksia, krutonkeja ja maukas Caesar-kastike.

Hetki Bistro-salaatit täysipainoisena ateriana
Hetki haluaa tuoda hyvinvointia asiakkailleen juuri heille merkityksellisellä
tavalla. Hyvinvointi kytkeytyy toisaalta tuotteen ravitsemukselliseen
sisältöön, kuten proteiineihin tai rasvan laatuun. Toisaalta hyvinvointi on
kuitenkin myös ruoan mausta, ruokailusta sosiaalisena tilanteena ja ruoan
valmistuksen helppoudesta hyvillä mielin nauttimista. Hyvinvointia syntyy
myös siitä, kun pystyy tekemään vastuullisia valintoja ruoan suhteen.
Ruokaisat Hetki Bistro-salaatit ovat hyvä valinta, koska ne sisältävät
riittävästi energiaa, laadukasta proteiinia pehmeää rasvaa ja runsaasti
kasviksia.
Kana-Caesarsalaatti sisältää 154 g kasviksia, joka vastaa 30 % kasvisten
päivittäisestä saantisuosituksesta. Salaatin proteiininlähteenä on broileri, joka
on laadukasta ja sisältää elimistölle välttämättömiä aminohappoja.
Öljypohjainen kastike tekee Kana-Caesarsalaatista hyvän pehmeän rasvan
lähteen.
Mexicana-salaatissa on 102 g kasviksia, joka vastaa 20 % kasvisten
päivittäisestä saantisuosituksesta. Lisäksi Mexicana salaatissa on proteiinin
lähde merkintä, koska vähintään 12 % tuotteen energiasisällöstä muodostuu

proteiinista, proteiininlähteenä on broileri. Öljypohjainen kastike toimii hyvän
pehmeän rasvan lähteenä.
Saaristolaissalaatti sisältää 94 g kasviksia, joka vastaa 19 % kasvisten
päivittäisestä saantisuosituksesta. Salaatissa on laadukasta kirjolohen
proteiinia, joka sisältää kaikkia elimistölle välttämättömiä aminohappoja.
Öljypohjainen kastike ja kirjolohi tekevät Saaristolaissalaatista erittäin hyvän
pehmeän rasvan lähteen.
Hetki Bistro-salaattien pakkauksissa on merkittynä kasvisten määrä ja miten
ne kokonaisuutena auttavat syömään hyvän olon.

Fresh Servant Oy on vuonna 1995 perustettu voimakkaasti kasvava ja
kehittyvä elintarvikealan yritys. Tunnetuimmat brändimme ovat
Hetki–salaatit ja SalaattiMestari–salaattibaari. Hetki-salaatit on
markkinajohtaja kuluttajapakatuissa salaattiaterioissa, joiden osuus
valmisruoasta on noin 10 %. Toimipisteet meillä on Edsevössä, Seinäjoella ja
Lapualla. Yrityksessä työskentelee tänä päivänä noin 500 henkilöä lähes
30:stä eri maasta. Lisätietoja www.fresh.fi.
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