Δελτίο Τύπου

Η Fruitlife IKE είναι μεταξύ των φετινών νικήτων των Βραβείων Great Taste 2018

1.

Τα Great Taste Awards, τα πολυπόθητα βραβεία για τα εκλεκτότερα τρόφιμα του

κόσμου, ανακοίνωσαν τα αστέρια τους για το 2018. Φέτος κρίθηκαν πάνω απο 12.600
προιόντα και στον αφυδατωμένο λωτό της Fruitlife IKE απο το Προάστιο Έδεσσας,
απονεμήθηκε ένα αστέρι Great Taste Awards, που σημαίνει οτι οι κριτές απένημαν στον
αφυδατωμένο λωτό της το χαρακτηριστικό της φανταστικής γευσης .

2.

Στα δελτία τους οι κριτές αναφέρουν οτι εντυπωσιάστηκαν με αυτό το ασυνήθιστο

παραδοσιακό προιόν, την έντονη φρουτώδη αρωματική του μυρωδιά,

την εκπληκτική

εμφάνιση του λευκού πέπλου που παράγετε απο τα φυσικά του ζάχαρα, την λεπτεπίλεπτη
μελένια του γεύση που μπορεί να παρομοιαστεί σαν του μούσμουλου, του χουρμά ή των
αρωματισμένων φρούτων και τη μαλακή του σάρκα. Επίσης το συστήνουν σάν συνοδευτικό
σε οποιαδήποτε πιατέλα καλών τυριών.

Τα φετινά προιόντα κρίθηκαν απο περισσότερους απο 500 κριτές απο τους ποιο
απαιτητικούς ουρανίσκους που ανήκουν σε κριτικούς τροφίμων, Σεφ, μάφειρες, εστιάτορες,
παραγωγούς καθώς και σε πλήθως συγγραφέων και δημοσιογράφων ειδικών σε τρόφιμα. Τα
βραβεία Great Taste αναγνωρίζονται διεθνώς ώς το ποιο σεβαστό σύστημα αναγνωρισης
χειροποίητων και εκλεκτών τροφίμων. Επίσης το διακριτικό σήμα των Great Taste Awards
αποτελεί σημείο αναφοράς για ένα υπέροχο προιόν γευσιγνωσίας το οποίο αποκαλύφθηκε
μετά απο ώρες τυφλών δοκιμών απο εκατοντάδες κριτές.
Τα βραβεία Great Taste αναγνωρίζονται απο όλους τους καταναλωτές και τους
λιανέμπορους ώς σήμα άριστης γεύσης καθώς οι κριτές δεν λαμβάνουν υπόψιν την εταιρεία
και τη συσκευασία των προιόντων. Αυτό γίνετε γιατί οτιδήποτε θα πρέπει να κριθεί αφαιρείται
απο την συσκευασία του πρίν δοκιμαστεί και οι κριτές αφου το γευτούν, συζητούν μεταξύ τους
και αποφασίζουν για την απονομή των αστεριών.
Φέτος υπήρχαν 12.634 συμμετοχές για αξιολόγηση. 192 απο αυτές τιμήθηκαν με τρία αστέρια,
1.207 με δύο και 3.254 με τρία. Μεταξύ των κριτών υπήρχε ο πρωταθλητής MasterChef 2018
Kenny Tutt, ο chef και συγραφέας Elly Curshen, o eco-chef και συγγραφέας Tom Hunt, ο
συγραφέας και chef Zoe Adjonyoh, ο αρτοποιός Tom Herbert, ο συγραφέας και blogger, Izy
Hossack, η αρτοποιός και συγραφέας μαγειρικών συνταγών

Martha Collison καθώς και

προμηθευτές τροφίμων απο το Harrods, Selfridges και τα Sourced Market.
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