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Delikatne kawałki najlepszej 
brazylijskiej wołowiny według 
rodzinnej receptury Jack Link’s. 
Beef Jerky to doskonała mięsna 

przekąska o wysokiej zawartości białka!
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Blog projektu: www.trnd.com/pl/projekty/jack-links
Opiekun projektu: oskar@trnd.pl
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Opublikuj zdjęcie na Twoich 
portalach społecznościowych. 
Zaskocz swoich followersów 
kreatywnością – zabierz Jack 

Link’s na weekendowy wypad za miasto, 
pokaż jak Beef Jerky dodaje Ci energii po 
wyczerpującym treningu lub jak przerwa 
w pracy staje się czymś więcej niż tylko przerwą. 
Daj się ponieść chwili – Feed Your Wild Side!

Wypełnij ankietę końcową projektu. Podsumuj swoje 
doświadczenia z Jack Link’s i podziel się opinią o produkcie.

ZRÓB ZDJĘCIE

OPINIA

0

Beef Jerky to doskonała mięsna 
przekąska o wysokiej zawartości białka!

WOŁOWINA NIGDY WCZEŚNIEJ NIE BYŁA TAK PYSZNA.
Przekonaj się!

... kiedy masz odpowiednią przekąskę!
ŁATWO JEST ZAWRZEĆ NOWE ZNAJOMOŚCI,

OPINIA

WYJŚCIE ZE ZNAJOMYMI? NIE ZAPOMNIJ O NAJWAŻNIEJSZYM.
Z Jack Link’s Beef Jerky spotkanie będzie niezapomniane!

Prawdziwy smak!
PRAWDZIWA WOŁOWINA.

#JI
#PZWOŁO �        �           

W zestawie znajdziesz 8 paczek 20 g dla Twoich 
znajomych. Wykorzystaj każdą okazję, aby poczęstować tą 
przekąską innych. Zabierz Jack Link’s do pracy, na trening, 
na rodzinne spotkanie czy popołudniowe wyjście ze 

znajomymi. Miej Beef Jerky zawsze przy sobie, aby w odpowiednim momencie 
otworzyć paczkę i poczęstować znajomych!

POCZĘSTUJ ZNAJOMYCH
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Zgodnie z tradycyjną recepturą rodzinną, 
mięso jest przyprawiane wybranymi 
składnikami i subtelną mieszanką ziół. 
To wyjątkowa przyprawa, która nadaje 
wołowinie niezapomnianego smaku.

TRADYCYJNE 
PRZYPRAWIANIE

KALORIE                  
BIAŁKO  
WĘGLOWODANY    
TŁUSZCZ
  

260 KCAL w 100G
42G w 100G
15G w 100G
3,5G w 100G

0
0

Z I O  ŁY ŚW

Wszystko zaczęło się od pradziadka 
Jacka Linka, Chrisa, który wyjechał 
z Niemiec, aby rozpocząć nowe 
życie w USA i stał się pierwszym 
inicjatorem Jack Link’s. 

Przygotowane w ten sposób mięso 
służyło im jako zapasy podczas 
długotrwałych polowań. Dawało 
myśliwym energię dzięki wysokiej 
zawartości białka, żelaza i niewielkiej 
ilości tłuszczu.

Wiele lat później syn Chrisa, Earl, 
otworzył sklep ze stoiskiem mięsnym. 
Kontynuował rodzinną tradycję 
wytwarzając najlepsze kiełbasy 
i suszone mięso, jakie kiedykolwiek 
widział Nowy Świat.

Jack nauczył się od ojca wszystkiego 
o hodowli bydła, mięsie i wytwarzaniu 
najlepszych produktów. Postanowił 
wypróbować stare rodzinne receptury 
do produkcji suszonej wołowiny - tak 
narodził się produkt Beef Jerky fi rmy 
Jack Link's.

Chris osiedlił się w Minong w północnym Wisconsin w 1885 roku, 
dokąd przywiózł ze sobą mnóstwo smakowitych przepisów na 
mięso. Szybko stał się znany ze swoich przysmaków, a farmerzy 
i drwale praktycznie wyrywali mu je z rąk. Syn Earla, Wilfred "Wolf" Link całe życie towarzyszył ojcu 

w jego działalności. Rodzina Linków szybko przekazała mu 
tajne receptury, a on sam stał się znanym hodowcą bydła.

0  Historia fi rmy to opowieść o pogoni za amerykańskim snem.
HISTORIA BEEF JERKY 0 Beef Jerky wymyślili Indianie. Cieli oni mięso bizonów na cienkie 

plastry, suszyli w gorącym słońcu i wędzili nad dymem ogniska.

INDIAŃSKIE ZAPASY

CHRIS I EARL

JACK LINK’S - TRADYCJA

PK  K'S  KY

Do produkcji Beef Jerky stosowana jest 
tylko wysokiej jakości brazylijska wołowina, 
pokrojona w cienkie paski.

Z PASJI DO MIĘSA

DOJRZEWANIE I SUSZENIE
Cienkie paski wołowiny są powoli wędzone 
i suszone ciepłym powietrzem – 
w tradycyjny sposób.

Doskonała mięsna przekąska o wysokiej 
zawartości białka.

REZULTAT

0

0 0

0 TRADYCYJNE 

00

42G BIAŁKA W 100G   
3,5G TŁUSZCZU w 100G

B Y
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