
            

 

 

Nowość Foodini Superfoods – musy owocowo-warzywne w 
saszetkach już dostępne we wszystkich sklepach Żabka 

 
Sieć Żabka z myślą o wszystkich, którzy poszukują naturalnej przekąski, w ramach marki Foodini, 
oferuje niepasteryzowane musy owocowo-warzywne. Musy posiadają w 100% roślinny skład, 
idealny dla osób niejedzących produktów odzwierzęcych. Są także wzbogacone o superfoods, czyli 
składniki wyjątkowo korzystne dla organizmu. Musy, w czterech oryginalnych wariantach 
smakowych, są dostępne w postaci poręcznych, bezpiecznych, zakręcanych saszetek, tzw. 
„pouch”, o pojemności 140 ml. Dzięki zastosowaniu technologii HPP musy zachowują cenne 
składniki i świeżość na dłużej. Można je przechowywać poza lodówką do 8 godzin.  
 
– Rozwijając naszą ofertę, staramy się jak najlepiej reagować na aktualne trendy żywieniowe i 

potrzeby naszych klientów. Współcześni konsumenci sięgając po szybkie przekąski, coraz częściej 

poszukują produktów bogatych w naturalne składniki. Foodini Superfoods to nasza nowa propozycja 

na pyszną przekąskę, która długo zachowuje wartości odżywcze i jest idealna do spożycia w drodze 

– mówi Joanna Staude-Potocka, Dyrektorka Marketingu w firmie Żabka Polska.  

 
Musy Foodini Superfoods to propozycja na pożywną i pyszną przekąskę. Zostały stworzone 

wyłącznie z naturalnych składników: owoców, warzyw i superfoods. Klienci mogą wybierać spośród 

czterech wariantów, które oprócz zaskakujących kompozycji smakowych, naturalnie i pozytywnie 

wpływają na organizm. W lodówkach w Żabce można zaleźć musy w następujących wersjach: 

 

 Więcej niż zielony (awokado, pomarańcza, limonka, siemię lniane), 

 Intensywnie pomarańczowy (chia, mango, marakuja, kurkuma), 

 Solidnie różowy (acerola, czarna porzeczka, pitahaja, płatki owsiane), 

 Imponująco żółty (superfoods: baobab, banan, ananas, siemię lniane). 

Foodini Superfoods od Żabki wytwarzane są przy zastosowaniu innowacyjnej i unikalnej technologii 

wysokiego ciśnienia (HPP), która pozwala przedłużyć świeżość naturalnym składnikom zamkniętym 

w poręcznej saszetce, nie tracąc ich właściwości. Skład produktu jest bardzo prosty, bez dodatku 

substancji konserwujących, substancji słodzących czy innych syntetycznych dodatków.  

 

Wprowadzenie do asortymentu musów to kolejny krok w rozwoju marki własnej Foodini, w ramach 

której Żabka oferuje w 100% roślinne przekąski. Ogromną popularnością cieszą się owocowo-

warzywne smoothies, które dostępne są w wielu wariantach smakowych.  

 
________________________ 

 
Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej blisko 7000 

placówek prowadzonych ponad 5500 franczyzobiorców pod marką Żabka. Na przestrzeni dwudziestu lat działalności na 

polskim rynku, Spółka zdobyła pozycję lidera segmentu sprzedaży convenience. Nasze sklepy są odwiedzane codziennie 

przez ponad 2,5 miliona klientów, a 12 milionów konsumentów mieszka nie dalej, niż 300 m od najbliższej Żabki. Nasz 

biznes rozwijamy odpowiedzialnie. Do filarów CSR Spółki należą: dbałość o środowisko naturalne, odpowiedzialna 
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sprzedaż żywności, rozwój osobisty i edukacja, wsparcie lokalnych społeczności, a także dbałość o zdrowie i aktywny styl 

życia. Więcej informacji o sklepach Żabka na: www.zabka.pl. Więcej informacji o spółce Żabka Polska na: www.zabka.pl. 

________________________ 

 
Kontakt dla mediów: 
Biuro Prasowe Żabka Polska 

e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl  

tel. +48 514 877 509  

 

 

 

 


