Το Ξίδι ΤΟΠ, που από το 1935 δημιουργεί εξαιρετικά προϊόντα με τις καλύτερες πρώτες ύλες της
ελληνικής γης, με υψηλή ποιότητα παραγωγής, με πρωτοποριακή τεχνογνωσία και με αληθινό μεράκι,
σας παρουσιάζει τα νέα του προϊόντα.
Το Βαλσάμικο ΤΟΠ και το Μηλόξιδο ΤΟΠ στην παραδοσιακή πλαστική συσκευασία!
Ένα εξαιρετικό ελληνικό Βαλσάμικο που καινοτομεί, αφού αποτελείται από ξίδι που προέρχεται
αποκλειστικά από επιλεγμένο κρασί και διαλεχτό μούστο και που είναι έτοιμο να σας συνοδεύσει σε
οποιοδήποτε παιχνίδι σας με τη γεύση!
Η νέα συσκευασία του Μηλόξιδου ΤΟΠ σάς δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε το αγαπημένο σας
προϊόν σε ακόμα οικονομικότερη τιμή! Με το Μηλόξιδο ΤΟΠ, μια δημιουργία από 100% διαλεχτό χυμό
ελληνικών μήλων, αναδεικνύετε τη γεύση κάθε πιάτου σας με μοναδικό άρωμα ενώ παράλληλα
φροντίζετε την καθημερινή σας διατροφή καθώς επιστημονικές μελέτες καταδεικνύουν τη θετική δράση
του Μηλόξιδου στην απώλεια βάρους!
Το ΤΟΠ ανανεώνει και τις συσκευασίες όλων των προϊόντων της σειράς του, με φρέσκα χρώματα και
εικαστικά, νέα καπάκια και νέες ετικέτες με πλήρη περιγραφή της διατροφικής ανάλυσης.
Επιλέγοντας ένα προϊόν ΤΟΠ, επιλέγετε ένα προϊόν χωρίς γλουτένη, καθώς η κορυφαία ποιότητα
παραγωγής όλης τη σειράς προϊόντων ΤΟΠ εξασφαλίζει την απουσία της.
Η γλουτένη είναι ένα συστατικό των δημητριακών (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη) που μπορεί να
προκαλέσει, σε άτομα με δυσανεξία σε αυτή, επιδράσεις σε ολόκληρο το σώμα.
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στη γλουτένη μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της
Εταιρείας της Νόσου Κοιλιοκάκης: http://www.coeliac.gr
Το ΤΟΠ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές που εξοικονομούν φυσικούς
πόρους σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής. Γι’ αυτό και όλες οι συσκευασίες των προϊόντων του είναι
πλήρως ανακυκλώσιμες. Η έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων βασίζεται στην προσεκτική επιλογή
των προμηθευτών και των πρώτων υλών. Επίσης, μια σειρά αυστηρών ελέγχων σε οτιδήποτε σχετίζεται
άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή των προϊόντων έχει ως αποτέλεσμα να εξασφαλίζει την κορυφαία
ποιότητά τους και την ασφάλεια της παραγωγής τους.
Το ΤΟΠ έχει εγκαταστήσει και πιστοποιήσει τα παρακάτω διεθνή συστήματα διαχείρισης που αφορούν
στην ποιότητα και στο περιβάλλον:
•ISO 22000:2005 για την Υγιεινή κι Ασφάλεια Τροφίμων
•ISO 9001:2008 για τη Διαχείριση Ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας
•ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση
•ΙSO 18001:2007 για την Εργασιακή Υγιεινή κι Ασφάλεια
•SA 8000:2008 για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Όλα αυτά κάνουν τη σειρά προϊόντων ΤΟΠ να είναι η κορυφαία επιλογή από το καθημερινό έως το πιο
γκουρμέ πιάτο σας!
Μπορείτε να μάθετε ακόμη περισσότερα για την οικογένεια προϊόντων ΤΟΠ στην ιστοσελίδα
www.vinegar-top.gr και στη σελίδα Ξίδι ΤΟΠ στο facebook.

