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KATERO IMATE NAJRAJE?
Poleg skušinih solat ponovno tudi tunine solate Delamaris
Ste jih že poskusili? Konec leta 2015 je Delamaris d. o. o. razvil nove
Tune z zelenjavo. Med njimi so Tuna Provencale v paradižnikovi
omaki, Tuna Mediterana v ekstra deviškem oljčnem olju in Tuna
Mexicana, ki je rahlo pekoča. Novi izdelki Delamaris predstavljajo
dopolnitev asortimana rib z zelenjavo, med katerimi so bile doslej
predvsem skuše.
V preteklosti je Delamaris že imel tunine solate, a je le te sedaj
prenovil in uvedel nekatere povsem nove okuse. Poznali smo jih z
imeni Antipasto, Mediterana, Izolana in Pikantina. Novi izdelki so
narejeni po meri in okusu sodobnega potrošnika. Tunine solate so
že pripravljena jed. Lahko jih postrežemo samostojno ali primešamo
solatam in testeninam. Izdelki ne potrebujejo hladilnika, zato jih
zlahka vzamemo na potovanje ali v službo.
»Po raziskavi Organizacije za prehrano in kmetijstvo (FAO) iz leta
2009 je bila Slovenija s 9,8 rib na leto, v obdobju med 2005–2007, na
dnu lestvice po zaužiti morski hrani na prebivalca. Poraba Hrvatov
je znašala 15,4 kg, Avstrijcev 14,2 kg, Italijanov 25,2 kg. Povprečje
v državah EU pa je 23 kg na prebivalca,« za znanstveni magisterij
FM navaja Tina Košuta. Slovenci radi posegamo po ribah, vendar
kljub temu manj kot sosednje države, a povpraševanje z leti narašča.
Različne raziskave namreč potrjujejo vpliv mediteranske hrane za
zdravje, ki ima veliko omega 3 maščobnih kislin.
Med vsemi ribjimi konzervami v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem
pa predstavljajo izdelki iz tune kar dve tretjini vseh konzerviranih
ribjih izdelkov, ostalo pa so skuše in sardine. Razširitev asortimana
Delamaris s tuninimi izdelki z dodano vrednostjo, ki so proizvedeni
v Sloveniji, predstavlja razširitev ponudbe za vse potrošnike, ki si
želijo kakovostnih izdelkov. Delamaris, z več kot 135 letno tradicijo,
namreč ohranja tradicionalne postopke priprave ribjih izdelkov, za
katere uporablja nezamrznjeno zelenjavo. Izdelki so brez barvil ter
ojačevalcev okusa, brez glutena ter brez konzervansov. Prve slovenske
tunine solate Delamaris najdete v Diskontu Pivka na Kalu in Marofu.
Delamaris d. o. o.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Pregledne informacije, brezplačna pomoč podjetjem
Enterprise Europe Network je največja podporna mreža EU za mala
in srednje velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega
sodelovanja, inovacij, prenosa znanja in tehnologij ter sodelovanja
v programih EU.

Na strani www.een.si je trenutno objavljen Javni razpis garancij za
bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru
Regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji. Rok za
prijave je do porabe sredstev oziroma najkasneje do 16. 6. 2018.
Dodatne informacije dobite na tel. št.: 05/721 22 33 ali e-naslovu:
marinka@rra-zk.si.

Gospodarstvo

Namenjena je malim in srednje velikim podjetjem, raziskovalnim
ustanovam, univerzam, tehnološkim centrom, podjetniškim in
inovacijsko-razvojnim agencijam, ki iščejo brezplačne informacije,
nasvete
in
individualno
pomoč pri iskanju primernih
partnerjev, širjenju poslovanja
v tujino, prenosu ter trženju
tehnologij
in
inovacij.
Nudijo pa tudi informacije
o primernih nacionalnih in
mednarodnih razpisih za
financiranje
podjetniških
projektov.

Na spletni strani mreže www.een.si je zbrana ažurirana baza več
kot šest tisoč aktivnih tehnoloških ponudb in povpraševanj iz
Evrope in širše. Glede na to, da jo uporablja 600 partnerjev, je to
lahko učinkovito orodje za iskanje specifičnih poslovnih ponudb in
povpraševanj tudi za naša podjetja.
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