
Egészséges konyhakész 
eisberg saláták
Az eisberg konyhakész salátái kompromisszumok nélkül jelentenek 
alternatív megoldást a tudatosan étkezni vágyók számára, hiszen 

termékeik frissek, természetesek, ráadásul lerövidítik a konyhában eltöltendő időt! 
Az eisberg a vitaminpótlást ropogós és fi nom salátakeverékei révén biztosítja – amikor a ter-
mészet engedi – hazai forrásból. A legfontosabb cél a frissesség: az alapanyagokat lehetőség 
szerint a közelből szerzik be, a rövidebb szállítás környezetkímélő, és ezzel eleget tesznek 
a fenntarthatósággal kapcsolatos célkitűzéseiknek is. 

Cukor, tartósítószer és színezék nélkül
A hatszoros Superbrand díjazott cég konyhakész salátái szá-
mos minőségi díjat kaptak az elmúlt években. 2015-ben 
vezették be a hazai gyártású színezék, hozzáadott cukor, 
tartósítószer-mentes eisberg Tokaj dresszing-családot, mely 
az Év Dietetikai Terméke díjat, a Sirha innovációs díjat és 
a párizsi Sial díjat is elnyerte.

Zöldségmesék és Salátamánia 
dalok

„Igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni a felnövekvő nem-
zedék étkezési- és mozgáskultúrájának kialakításáért. Sport-
rendezvények mellett számos fi zikai és szellemi egészséggel 
kapcsolatos jó ügyet támogatunk. Szülői, intézményi példa-
mutatással és kreatív ötletekkel a gyerekek könnyen meg-
szeretik az ízletes és vitamindús salátákat. Ezt támogatandó 
adtuk ki Bakó Eszter dietetikus által írt Zöldségmesék című me-

A frissesség művészete sekönyvet, és a Kiskalász együttessel közösen készítet-
tük el a Salátamánia zenei CD-t, amelyek ingyenes ki-
adványok, sok ezer családot örvendeztettek már meg.” 
– mondta Gazsi Zoltán, az eisberg ügyvezető igazgatója.

Mit mond a salátáról a 
táplálkozási szakértő?
A jó minőségű, friss salátafo-
gyasztást és annak népszerű-
sítését Shenker-Horváth Kinga, 
az  eisberg dietetikai szakta-
nácsadója is kiemelten fontos-
nak tartja a hivatásán túl csalá-
danyaként és sportolóként is. 

Ne főzd meg!
A magyar családok asztalára kerülő kevés meny-
nyiségű zöldség- és főzelékfélét gyakran csak csök-
kentett vitamintartalommal fogyasztjuk, mert a sütés-fő-
zés során a vitaminok jelentős része lebomlik. Egészségünk 
megőrzése érdekében nagyobb fi gyelmet kellene fordítanunk 
a friss, nyers zöldségfélék mindennapi fogyasztására. 

Ha te szereted a salátát, a gyerek is enni fogja
A szülők példamutatása meghatározó az egészséges táplál-
kozás kialakításában A gyerekek egészségnevelését már bölcsődés-, illetve óvodáskorban 
meg kell kezdeni. Sokkal egyszerűbb a jó szokásokat kialakítani gyermekkorban, mint a rossz 
szokásokat kijavítani felnőtt korunkban. 
„Életünk első pár évében dől el az ízpreferenciánk, hogy milyen ízű ételeket szeretünk legjob-
ban, ekkor rögzülnek a táplálkozási szokások, amelyek egész életünkre kihatnak. Ha a kicsik 
már ekkor megszokják a kevésbé sós és édes ízeket, akkor a bölcsődei, óvodai, iskolai menzát 
is szívesebben fogadják. Só helyett érdemes zöldfűszerrel ízesíteni, az édes üdítők és túlcuk-
rozott teák, szörpök helyett pedig szénsavmentes vízzel, cukrozatlan gyümölcsteával, frissen 
préselt gyümölcs- és zöldséglével kínáljuk gyermekünket“ – javasolja Shenker-Horváth Kinga. 

Te hány salátafajtát ismersz?
„Sokan nem is tudják, hányféle salátatípus létezik! A fejes salátán túl hosszú a sor, a teljesség 
igénye nélkül néhány példa: jégsaláta, batávia, római saláta, lollo- és tölgylevelű típusok, ci-
kória, radicchio, endívia, frizé, madársaláta, rucola. Ahhoz, hogy kiválasszunk és el is tudjunk 
készíteni egy jó salátareceptet, ismernünk kell az alapanyagokat és azok jellemzőit. Ebben 
a színes kavalkádban segít eligazodni az eisberg, hiszen a salatazz.hu oldalán sok hasznos 
tudnivalóval és fi nom salátareceptekkel is találkozhatunk.“ – tanácsolja a szakértő.

eisberg

Az eisberg Európa egyik 
vezető élelmiszeripari 
vállalatához, a svájci 
Bell csoporthoz tartozik. 
A gyáli üzem 1992-ben 
kezdte meg hazai tevé-
kenységét, a konyhakész 
saláták termeltetését 
és csomagolását szigorú 
minőségbiztosítás mellett. Zöldségmesék és Salátamánia 

Az eisberg friss, 
konyhakész salátái 
az időhiánnyal küzdő 
szülők és nagyszülők 
számára is tökéletes 
választást jelentenek.
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