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Mantequera „D. Sancho Melero” - wyjątkowy i
ekologiczny smakołyk na Gwiazdkę
W Hiszpanii Boże Narodzenie nieodłącznie kojarzy się z „mantecados”, czyli słodkimi
ciasteczkami, które rozjaśniają te wyjątkowe święta. Ale nie wszystkie mantecados są takie
same. Niektóre z nich mają najwyższą jakość, smak i tradycję, jak te z D. Sancho Melero.
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D. Sancho Melero dba
o swoich klientów i nieustannie dąży do uzyskania najlepszego możliwego smaku i
aromatu. Właśnie dlatego firma wprowadziła innowacyjny i pyszny nowy produkt: pierwsze
na rynku mantecados z masłem. Ciasteczka zawierające 20% wybornego masła
produkowane są w firmowej fabryce w Antequerze z dbałością o każdy szczegół w celu
uzyskania najlepszych rezultatów.

W tradycyjnych mantecados używa się smalcu

wieprzowego, zwanego po hiszpańsku „manteca”, stąd nazwa mantecados.
Do indywidualnie zawijanych opakowań firma D. Sancho Melero szukała atrakcyjnego,
cechującego się wysoką jakością, a przede wszystkim zrównoważonego produktu.
Producent opakowań Artes Gráficas Estepa zaproponował kompostowalną, metalizowaną
folię: NatureFlex ™ 23NM od Futamury.
NatureFlex to odnawialna i zrównoważona folia na bazie celulozy. Na folii nadrukowany
jest efektowny czarno-biało-złoty wzór, który nadaje szczególnie atrakcyjny i ekskluzywny
wygląd.

Folie NatureFlex cechują się znakomitymi właściwościami skrętnymi i trwałego zaginania.
Ponadto posiadają certyfikat TÜV Austria (OK Home Compost) potwierdzający, że nadają
się do kompostowania przydomowego, więc opakowanie można wyrzucić do odpadów
organicznych, gdzie w ciągu niespełna 8 tygodni zamienia się w kompost. NatureFlex
spełnia także wymagania związane z kompostowaniem przemysłowym zgodnie z
europejską normą EN13432.
Te przyciągające wzrok, pyszne mantecados można kupić we wszystkich dobrych sklepach
spożywczych w całej Hiszpanii.

Koniec
Uwagi do redaktora
Futamura Chemicals Company Limited jest głównym producentem folii z tworzyw sztucznych i
celulozy (NatureFlex™ i Cellophane™). Po przejęciu działu celulozowego Innovia Films, firma
Futamura zyskała globalny zasięg, a jej zakłady produkcyjne znajdują się w Wielkiej Brytanii, USA i
Japonii. Zajmuje wiodącą pozycję na świecie w segmencie kompostowalnych, wytwarzanych z
surowców odnawialnych folii opakowaniowych i osłonek celulozowych. Na całym świecie Futamura
zatrudnia około 1500 osób, koncentrując się na bezpieczeństwie, produktach specjalistycznych
wysokiej jakości, badaniach i rozwoju, obsłudze klienta oraz etycznej i zrównoważonej współpracy
partnerskiej.
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