
citrom snack

Mi az: amint az illata betölti a légteret, elmúlik a rosszkedv és a friss, örömteli hangulat nem 
csupán a lelkünket, de testünket is aktivitásra serkenti. Ám aminek az illóolajáért és kifacsarható 

savanykás nedvéért küzdve a csészénken túl kezünk, ruhánk, környezetünk is nagy eséllyel a 
kifröccsenő cseppek és a hívatlan, ám fürgén sikló magocskák célpontjává válik. 

Bizony, a citrom! Hogyan kerülhetnénk el vajon ezt a nem kívánatos következményt?

Az MPM Research Kft. kíméletes, alacsony hőmérsékletű vákuumszárítási technológiája segítségével előállított 
citromkarika ugyanolyan élénk, világos sárga színű és vízbe áztatva, savanykásan friss ízű, mint az eredeti. Nem 
túlzás azt állítani, hogy ez a termék azon kevesek közé tartozik, melyben egyszerre összpontosul az egészség, az 

élvezet és az egyszerűség. 
Könnyen adagolható, csomagolható, szállítható. A tasakból előkapott citromszelet pedig azonnal teába, 

limonádéba dobható, s pár pillanat múlva már élvezhetjük is mindazt, amit a citromban szeretünk. 
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Kapcsolat

Mire használhatjuk a citrom snack-et?
Organikus savanyításhoz
- HORECA egységekben az egészségtudatosság jegyében a tartósított citromlevek kiváltására
- hétköznapi esetekben, amikor fontos a praktikum és a tisztaság
Közvetlen fogyasztásra
Vízbe áztatva, citromot igénylő italokba ejtve.
Sütéshez
Vízbe áztatva és tovább darabolva sütemények készítéséhez.
Édesipari termékek készítésére
Zselékbe, aszpikokba vízbe áztatott gyümölcsként is kiváló.
Fagylaltokhoz, shake-ek, turmixok ízesítésére.
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Használjunk szárított citromszeletet!

Mi a citrom csodája?
Talán nincs ember, aki a citromra gondolva ne érezné szájában azonnal a bőséges, savanykás, 
friss ízt! A savanyút, mint a meghatározó alapízek egyikét, ami épp azért felelős a 
szervezetünkben, hogy segítsen felfedezni a tápláló ételeket, ezen belül is a lehetséges 
vitaminforrásokat. 
A citrom tehát telitalálat, hiszen rendkívül bőséges C-vitaminban, bioflavon tartalma vértisztító 
hatású, higítva is erőteljes baktériumölő, miközben a bőrnek is elsőrendű fiatalítója és 
regenerálója. Jó hír, hogy mindezen jótékony hatását ebben a szárított formájában is megőrzi.


