
            

 

 

 
 

Ser Dog z Hochlandii zagości w Żabce na dłużej  
Żabka wraz z Hochland przedstawiają pogromcę mięsożernej rosiczki – Imperatora Smaku Ser Doga 
Wspaniałego  

 
Po udanej ofensywie Imperator Smaku Ser Dog Wspaniały, pogromca mięsożernej rosiczki, na 
dobre zagości w Żabce. Ser Dog to więcej niż hot dog z parówką. To hot dog z „parówką” serową 
powstałą m.in. z serów cheddar i maasdamer, przygotowaną przez Hochland. Ser Dog Wspaniały 
przybył z odsieczą tym, którzy wolą jeść bezmięsnie. Dołączy do królestwa Hot Dogów z oferty 
ciepłych przekąsek Żabka Café. Ser Doga można już spotkać we wszystkich 7000 sklepów Żabka. 
 
Od kilku dni coś podgryzało facebookowy profil Żabki. Firma zwróciła się o pomoc do swoich fanów 

apelując: Pomocy! Żabierzcie ją! Mięsożerna rosiczka wcina nas kawałek po kawałku. Musicie nam 

pomóc. I nie zawiedli się – chęć pomocy była ogromna. Nadzieje upatrywano w najlepszych 

rycerzach: Wołowinerze, Kurczakerze i Hot Dogu! Mięsni bohaterowie nie dali jednak rady… 

 

Na szczęście z odsieczą przyszedł Hochland. Na pomoc Żabce wyruszył Ser Dog Wspaniały – rycerz z 

krainy Hochlandii. Szybko rozprawił się z mięsożerną rosiczką. Nadeszła era superbohatera – 

pierwszego serowego hot doga. Warto sprawdzić, z którym sosem smakuje najlepiej.  

 
- Hot dog w wersji tradycyjnej czy bez mięsa jest jedną z najchętniej wybieranych przekąsek przez 

klientów Żabki, sprzedawaną w milionach sztuk. Nasi klienci uwielbiają ten produkt, dlatego przy 

okazji premiery innowacyjnego i wegetariańskiego Ser Doga, postanowiliśmy przygotować ciekawą 

i zaskakującą akcję promocyjną. Jesteśmy pewni, że nasze wspólne działania z firmą Hochland 

zachęcą do spróbowania naszej nowości, a w Ser Dogu rozsmakują się nie tylko osoby 

niespożywające mięsa  – mówi Joanna Staude-Potocka, Dyrektorka Marketingu w firmie Żabka 

Polska. 

 

Ser Dog to innowacyjna, bezmięsna przekąska dostępna w Żabce, która stanowi kolejną propozycję 

na ciepłą przekąskę. Oprócz kultowych już hot dogów w różnych wariantach, w Żabka Café można 

zamówić cieszące się coraz większą popularnością burgery, a także panini czy tosty, jak również 

szeroki wybór kaw. Żabka nie zapomina o osobach ograniczających lub niespożywających w ogóle 

produktów mięsnych, proponując im unikalne alternatywy, dotąd niedostępne na polskim 

rynku. Jedną z nich jest właśnie hot dog z parówką serową, czyli Ser Dog – wyjątkowa,  bezmięsna 

propozycja w ofercie szybkich przekąsek Żabka Café, który powstał we współpracy z firmą 

Hochland.  

 

 - Parówka serowa znajdująca się w Ser Dogu to stworzona przez Hochland kompozycja pysznych 

serów podpuszczkowych dojrzewających, m.in. maasdamera i cheddara. Wyróżnia się wyrazistym 
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serowym smakiem i kremową konsystencją. Ser Dog nie zawiera dodatku glutaminianu sodu, 

fosforanów i konserwantów. Eliminacja tzw. dodatkowych składników to znaczący trend, który 

zawsze uwzględniamy w rozwoju nowych produktów – podkreśla Rafał Masiak, Dyrektor Marketingu 

w Hochland Polska.  

 

Ser Dog dostępny jest w asortymencie Żabki na wyłączność od 3 marca. Ta bezmięsna przekąska 

serwowana jest w standardowych, znanych klientom Żabki bułkach i z dodatkiem sosu, wybranego 

z  oferty Żabka Café, np. ketchupu łagodnego Heinz. Proces przygotowania hot doga bez mięsa jest 

realizowany tak, aby parówki były oddzielone separatorem na rollerze i oznaczone stojaczkiem „bez 

mięsa”. Są także serwowane innymi szczypcami niż te do mięsnych parówek. 

 

Wprowadzeniu nowej oferty na rynek towarzyszy szerokie wsparcie marketingowe firm Żabka oraz 

Hochland: działania BTL,  w social mediach (Facebook), posty dedykowane, które mają za zadanie 

zaintrygować oraz zaangażować użytkowników portalu. Na potrzeby tych działań stworzono postać 

hero Imperatora Smaku, Ser Doga Wspaniałego. Jednym z kluczowych elementów kampanii jest film 

animowany z serii „Bajki na Wynos” pt. „PRZYBYSZ Z HOCHLANDII i owca trojańska”. Jego emisję 

zaplanowano na 5 marca br. w aplikacji żappka, ale to nie koniec atrakcji związanych z tym 

produktem.  
 

Żappka jest jedną z najpopularniejszych bezpłatnych aplikacji mobilnych na polskim rynku. Oferuje 

użytkownikom specjalne promocje na wybrane produkty oraz dedykowaną ofertę i angażujące 

wyzwania. Aplikacja pozwala także na zbieranie w programie lojalnościowym tzw. żappsów, czyli 

punktów wymienialnych na nagrody. Aplikacja dostępna jest w sklepach Google Play, Apple App 

Store i Huawei AppGallery. 

 
________________________ 

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

placówek prowadzonych przez ponad 5600 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 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. 

__________________________ 

Hochland Polska działa na polskim rynku od ponad 25 lat i jest obecnie niekwestionowanym liderem w kategorii serów. 

W Polsce znajdują się dwa zakłady produkcyjne – w Kaźmierzu i Węgrowie. Hochland, Almette, Valbon to wiodące na 

rynku marki, pod którymi kryje się szeroka gama produktów, z różnych kategorii sera, dostępna także dla rynku HoReCa. 

Wszystkie produkty z oferty Hochland wyróżnia doskonały smak i najwyższa jakość, dzięki najlepszym surowcom i 

technologiom. Więcej informacji: www.hochland.pl, www.almette.pl i www.valbon.pl. 

__________________________ 

Kontakt dla mediów: 

Biuro Prasowe Żabka Polska 

e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl  

tel. +48 514 877 509 

 



            

 

 

Biuro Prasowe Hochland Polska 

e-mail: Jacek.Wyrzykiewicz@hochland.com 

tel. +48 601 305 671 


