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Przeżyj kulinarną przygodę 
ze śmietaną Zott Natur!

Witamy w projekcie trnd, który połączy magię świątecznej 
tradycji i niesamowitych inspiracji kulinarnych – a wszystko 
to dzięki dwóm wyśmienitym wariantom śmietany Zott 
Natur! 

Wypróbuj śmietanę Zott Natur w wariantach 12% i 18% inspirując 
się przygotowanymi propozycjami smacznych dań – na słodko 
i słono. Czas świąt jest niesamowitą okazją, by wraz 
z bliskimi odkrywać nowe możliwości kulinarne, a smakowitymi 
przepisami dzielić się ze znajomymi i przyjaciółmi.

Wierzymy, że projekt Zott Natur dostarczy Tobie, Twojej rodzinie 
i przyjaciołom dużą dawkę zabawy i inspiracji prosto z natury!

Śmietany Zott Natur 
to idealny dodatek do 
wielu dań, na słodko 

i na słono!

Na początku projektu każda z 500 osób wybranych do udziału w projekcie otrzymuje 
swój indywidualny zestaw startowy, a w nim:

Do własnego użytku: 

• 6 opakowań Zott Natur Śmietana 12%

• 6 opakowań Zott Natur Śmietana 18%

• Fartuch kucharski

• 1 Przepiśnik regionalny Zott Natur

• Przewodnik projektu

• Książeczka „Twoje badanie opinii”

Do przekazania innym:

• 6 opakowań Zott Natur Śmietana 12%

•  6 opakowań Zott Natur Śmietana 18%

• 9 Przepiśników regionalnych Zott Natur

Twój zestaw startowy

• 6 opakowań Zott Natur Śmietana 12%

•  6 opakowań Zott Natur Śmietana 18%

• 9 Przepiśników regionalnych Zott Natur



Ogromną rolę w procesie powstawania produktów fi rmy 
Zott odgrywają dostawcy mleka. Współpraca z nimi jest 
wyjątkowo cenna dla fi rmy Zott, i to ona w dużej mierze 
stanowi o bardzo dobrej pozycji spółki wśród producentów 
artykułów mleczarskich.

Mleko oferowane przez gospodarstwo Państwa Kierstein 
wielokrotnie nagradzane były w konkursie „Supermleko”. 
W miejscowości Rozmierz w powiecie strzeleckim znajduje 
się hodowla, która uchodzi za za wzorcową. Właściciele od 
lat dokładają starań, aby zapewnić zwierzętom komfortowe 
warunki życia.

Krowy z gospodarstwa rodzinnego pana Jana Kałki, oprócz 
tego, że dają znakomite mleko, świetnie prezentują się na… 
wybiegach! Hodowca z Osieka w województwie opolskim 
preferuje odchów naturalny, który bardzo dobrze służy 
jałówkom. Około 50 młodych krów przez cały rok przebywa na 
specjalnie przygotowanym pastwisku, na którym znajduje się 
wiata chroniąca przed zimnem i wiatrem. Na koncie hodowcy 
znajdują się nagrody zdobyte w konkursie „Supermleko”.

Sprawdzeni dostawcy

Produkty Zott powstają z najwyższej jakości mleka oraz 
naturalnych dodatków, co sprawia, że są tak chętnie 
wybierane przez miliony Polaków.

Stanowią codzienne źródło składników odżywczych - łatwo 
przyswajalnego wapnia, białka i cennych dla zdrowia witamin. 
Nie zawierają konserwantów i mają korzystny wpływ na nasz 
organizm. A to wszystko dzięki pozyskiwaniu najlepszych 
surowców, aseptycznym procesom produkcyjnym 
i przechowywaniu w odpowiednich warunkach, 
gwarantujących trwałość i doskonały smak.

Przetwory mleczne z fi rmy Zott Polska są nieustannie 
poddawane szczegółowym kontrolom. Na pierwszym miejscu 
producent stawia zdrowie i doznania smakowe swoich klientów. 

Zott - najwyższa 
jakość mleka

Śmietana Zott to 
produkt w 100% 

naturalny. 

Firma Zott oferuje najbardziej rozpoznawalne marki 
na rynku przetworów mlecznych. Produkty Zott mają 

na koncie wiele prestiżowych nagród, takich jak: Godło 
Promocyjne „Teraz Polska“, certyfi kat „Konsumencki Znak Jakości“, 
czy „Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich“.

Nagrody i wyróżnienia

Firma Zott oferuje najbardziej rozpoznawalne marki 
na rynku przetworów mlecznych. Produkty Zott mają 

na koncie wiele prestiżowych nagród, takich jak: Godło 

Nagrody i wyróżnienia



Jako miłośnicy kulinarnych eksperymentów, w projekcie możemy poznać zalety śmietany 
Zott i możliwości jej wykorzystania. W kuchni docenimy ją jako idealny dodatek do sałatek, 
zup i sosów oraz składnik smacznych dań i deserów.

Zott Natur Śmietana to produkt w 100% naturalny. Zwróć uwagę 
na listę składników: śmietanka + żywe kultury bakterii mlekowych 
i porównaj ze składem innej śmietany.  

Zott Śmietana 12% - Idealna do sałatek!
Delikatna śmietana o zawartości tłuszczu 12%, 
dostępna w opakowaniach różnej wielkości: 
180 g, 330 g i 500 g.

Zott Śmietana 18% - Idealna do zup i sosów!
Gęsta śmietana o zawartości tłuszczu 18%, dostępna 
w kilku wariantach opakowań: 
180 g, 330 g, 500 g i 1 kg

Ze względu na naturalny skład, śmietanę Zott Natur 
należy zahartować przed dodaniem do zupy.

Naturalny wybór 

Ich nazwy różnią się jedną literką, więc łatwo się pomylić. 
W rzeczywistości są to produkty pokrewne, ale nie takie same. Śmietanka 

powstaje w procesie odwirowania mleka i jest słodka. Śmietana zaś to 
śmietanka ukwaszona – w sposób naturalny lub przez dodatek czystych kultur 
bakterii kwasu mlekowego.

Śmietana vs Śmietanka

Ich nazwy różnią się jedną literką, więc łatwo się pomylić. 
W rzeczywistości są to produkty pokrewne, ale nie takie same. Śmietanka 

powstaje w procesie odwirowania mleka i jest słodka. Śmietana zaś to 

Śmietana vs Śmietanka

Przewodnik projektu

Odpakuj i zrób zdjęcia

Twoja opinia się liczy

Poświęć chwilę czasu, aby zapoznać się z informacjami o projekcie.  Pogłębiając 
wiedzę z przewodnika, będziesz wiedział/a jak aktywnie uczestniczyć w projekcie
i staniesz się idealnym Ambasadorem/Ambasadorką. Rozmowy z innymi na temat 
projektu i pomysłów kulinarnych z wykorzystaniem Śmietany Zott Natur będą 
przychodziły Ci z łatwością.
Zrób zdjęcia Zestawu Startowego i podziel się nimi na profi lu społecznościowym 
i blogu projektu!  Możesz to zrobić po zalogowaniu się na swój profi l „Moje trnd” 
w zakładce  „Wyślij raport”.

Osoby odpowiedzialne za markę Zott Natur są również zainteresowane Twoją 
opinią - wykorzystaj udział w projekcie i podziel się swoimi spostrzeżeniami 
oraz oceną. Podczas sześciu tygodni trwania projektu będziesz miał/a możliwość 
wzięcia udziału w dwóch ankietach internetowych:

• ankiecie początkowej
• ankiecie końcowej

Ankiety dostępne będą na Twoim profi lu trnd. Zaproszenie do wzięcia udziału 
w ankietach otrzymasz e-mailem.
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Rozmawiaj o produkcie i publikuj

Przeprowadź badanie opinii

Udział w projekcie trnd to świetna zabawa oraz okazja do obdarowania 
znajomych i przyjaciół produktem, który otrzymałeś/aś. Spraw, aby rozmowy 
na temat pomysłów kulinarnych z wykorzystaniem Śmietany Zott Natur były 
ciekawym i wartościowym doświadczeniem dla Twoich rozmówców. 

Zaangażowanie w projekt to również zamieszczanie publikacji i recenzji online 
– na profi lach społecznościowych i stronach, które dobrze znasz. Najważniejsze, 
aby strona lub blog, na którym zamieściłeś/aś publikacje dotyczącą Śmietany 
Zott  Natur i pomysłów kulinarnych z nią związanych była tematycznie
powiązana z zamieszczonym przez Ciebie wpisem.

W dalszej części przewodnika znajdziesz kilka ciekawych pomysłów i wskazówek 
na udział w projekcie.

Przy pomocy książeczki, którą otrzymałeś/aś wraz ze swoim zestawem, możesz 
przeprowadzić badanie opinii wśród 20 osób. Im więcej opinii uda Ci się zebrać, 
tym skuteczniejsze będzie badanie opinii przeprowadzone w ramach naszego 
projektu. 
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W trakcie sześciu tygodni trwania projektu możesz 
aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na blogu: 
www.trnd.pl/zott-smietana

Kontakt: szymon@trnd.pl

Na pewno masz swój sprawdzony sposób 
na przygotowanie przepysznych świątecznych 
potraw. A może  tworzysz własne przepisy, 
czerpiąc inspirację z kuchni całego świata? 
Sfotografuj lub sfi lmuj proces przygotowania 
potraw z użyciem tradycyjnej śmietany Zott 
Natur i dodaj hashtag #zottnaturalnie!

Apetyczne zdjęcia jedzenia sprawiają, 
że niejednemu z nas ślinka cieknie! 
Sfotografuj przygotowane danie i opublikuj 
zdjęcie na serwisie społecznościowym takim jak 
Facebook lub Instagram. Koniecznie podziel się 
z nami linkiem do swojego wpisu!

Raz, dwa, trzy… zaczynamy!
Do stworzenia krótkiego fi lmiku wystarczy Ci 
smartphone z możliwością nagrywania video! 
To takie proste! 
W swoim fi lmiku pokaż, jak powstają dania 
z dodatkiem śmietany Zott Natur. Może zechcesz 
nakręcić wspólne przygotowania świątecznych 
potraw?  

Link do zdjęcia lub fi lmiku prześlij przez 
formularz Wyślij Raport dostępny w panelu 
„Moje trnd”.

#zottnaturalnie - podziel się 
kulinarnymi inspiracjami!



Nadchodzące sześć tygodni projektu to czas, który będzie 
obfi tował w spotkania z bliskimi. Wspólne gotowanie, 
wymiana przepisów, szukanie inspiracji na co dzień i od 
święta – każda z takich okazji jest dobra, by  podzielić się 
śmietaną Zott Natur! 

Możliwość spędzenia czasu z rodziną podczas Świąt  
jest bezcenna! Zwłaszcza, gdy takie spotkanie wiąże 
się z możliwością zaprezentowania bliskim pysznych, 
przygotowanych przez siebie potraw. Podczas świątecznego 
obiadu wspomnij o śmietanie Zott Natur i opowiedz, jak 
przygotowałaś/eś potrawy z jej dodatkiem. Zachęć bliskich, 
by odtworzyli przepis używając otrzymanej od Ciebie śmietany 
Zott Natur!

Śmietana Zott Natur może być świetnym prezentem dla 
sąsiadów, którzy również przygotowują potrawy dla swojej 
rodziny. Podczas sąsiedzkiej wizyty nie zapomnij o podzieleniu 
się śmietaną. Gdy tylko zobaczycie się ponownie, zapytaj 
o wrażenia z przygotowania potraw i wspólnej degustacji!

Pomysły na kulinarne 
rozmowy

Podczas wizyty 
sąsiedzkiej

Podczas wspólnego 
gotowania

Podczas spotkania 
rodzinnego

Podczas spotkania 
z bliskimi

Temat gotowania dotyczy nas wszystkich i jest niesamowitą 
okazją do podzielenia się wskazówkami, przepisami i ciekawymi 
sposobami na kulinarny sukces. Podczas spotkań z bliskimi 
wspomnij o udziale w projekcie i naturalnym składzie śmietany 
Zott Natur. Może to być świetna okazja, by podzielić się 
kuchennymi inspiracjami oraz poznać nowe przepisy na pyszne 
dania z dodatkiem śmietany!

Przygotowywanie posiłku z bliskimi jest nie tylko sprawniejsze, 
ale i dostarcza wiele przyjemności! Gdy zaprosisz do swojej 
kuchni przyjaciół lub członków rodziny, zademonstruj w jaki 
sposób używasz śmietany Zott Natur, by wyczarować smaczne 
danie. A może zechcesz podzielić się którymś z przygotowanych 
przez nas przepisów?

Biorąc udział w kulinarnym projekcie z Zott Natur, 
możesz obdarować przyjaciół i znajomych nie tylko 
śmietaną, ale również mini książeczką kucharską. 
Taki podarunek z pewnością zadowoli każdego 
miłośnika kuchennych eksperymentów.



W tym projekcie możemy eksperymentować do woli! Dajmy 
się ponieść wyobraźni i zaszalejmy w kuchni z dwoma 
wariantami Śmietany Zott Natur – 12 i 18%. 

Racuchy z owocami

Składniki:
● pół szklanki mleka
● pół szklanki kwaśnej śmietany Zott 12%
● 2 jajka
● 2 łyżki cukru (najlepiej drobnego)
● 1 łyżeczka proszku do pieczenia
● 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
● 2 szklanek mąki pszennej tortowej
● Dowolne owoce (maliny, banany, truskawki)

Jak to zrobić? 
●  Jajka zmiksować z cukrem. Do powstałej mikstury dodać 

śmietanę Zott, mleko, proszek do pieczenia i sodę, dokładnie 
zmiksować. Zmniejszyć moc i powoli dodawać przesianą 
mąkę. Powstanie gęste ciasto, do którego należy dodać 
ulubione owoce. Delikatnie wymieszać.

●  Na dużej patelni rozgrzać 2/3 łyżki oleju, następnie przenosić 
porcje ciasta (1 łyżka = jeden racuch) na patelnię, delikatnie 
obracać, aby otrzymać pięknie zarumienione z obu stron 
racuchy.

●   Podawać z większą ilością owoców, cukrem pudrem
i śmietaną.

Kulinarne inspiracje 
na słodko

 pół szklanki kwaśnej śmietany Zott 12%

 Dowolne owoce (maliny, banany, truskawki)

Sernik ze śmietany i serka 
wiejskiego

Składniki na spód:
● 250 g ciastek owsianych
● 75 g masła

Składniki na masę serową:
●  250 g twarogu półtłustego lub tłustego
●  250 g serka wiejskiego, zmielonego 
●  przynajmniej dwukrotnie
●  1 szklanka śmietany Zott Natur 18%
●  skórka z jednej cytryny
●  1/4 szklanki świeżo wyciśniętego soku 

z cytryny 
●  1/2 szklanki drobnego cukru do wypieków
●  3 jajka
Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.

Jak to zrobić?
●  Zmiksować ciastka z rozpuszczonym masłem w blenderze, 

przesypać do tortownicy o średnicy 22 cm (wcześniej wyłożyć 
dno papierem do pieczenia) i dokładnie uklepać. Schłodzić 
w lodówce przez 30 minut. 

●  Do zmiksowania serka wiejskiego użyć blendera. Utrzeć go 
z twarogiem, cukrem, skórką otartą z cytryny. Dodawać 
po kolei jajka, ucierając do połączenia składników. Dodać sok 
z cytryny i śmietanę, wymieszać szpatułką lub dużą łyżką.

●  Masę serową przelać ostrożnie na schłodzony spód. Piec 
w temperaturze 160°C przez 1 godzinę 15 minut na 
środkowym poziomie bez termoobiegu. Masa powinna 
być sprężysta, a powierzchnia ścięta. 

●  Wyjąć do ostygnięcia, a następnie włożyć na minimum 
4h do lodówki (najlepszy jest chłodzony całą noc).



Spaghetti Carbonara

Składniki:
● 250 g makaronu spaghetti
● 200 g wędzonego boczku
● 250 ml śmietany Zott 18%
● 1 duża cebula
● Pęczek świeżej pietruszki
● 1 ząbek czosnku
● 2 żółtka
● Świeżo mielony pieprz
● Sól

Jak to zrobić? 
●  Na początku w małej misce umieścić śmietanę, żółtka, 

wyciśnięty przez praskę czosnek, sól i pieprz, a następnie 
wymieszać.

●  Na rozgrzanej patelni umieścić drobno pokrojony boczek. 
Smażyć często mieszając przez 8 minut, zdjąć z patelni. Na tej 
samej patelni na średnim ogniu podsmażyć pokrojoną cebulę, 
aż uzyska piękny, złoty kolor, w razie potrzeby dodać trochę 
oleju.

●  Ugotowany makaron odcedzić, z powrotem umieścić 
w garnku, dodać boczek, sos, posiekaną pietruszkę 
i podgrzać.

Kulinarne inspiracje 
na słono

Kurczak w sosie śmietanowym 
z pesto

Składniki na spód:
●  2/3 piersi z kurczaka 
●  4 plasterków szynki (proscuitto, serano lub 

szwarcwaldzka) 
●  180 ml śmietany Zott 18%
●  3 łyżki czerwonego lub zielonego pesto
●  1 opakowanie zielonych szparagów 

(opcjonalnie)
●  2 łyżki mąki pszennej
●  sól
●  pieprz

Jak to zrobić?
●  Przekroić piersi kurczaka wzdłuż, osuszyć ręcznikiem 

kuchennym, delikatnie posypać solą i pieprzem. Otoczyć piersi 
w mące, a następnie każdy kawałek zawinąć w jeden plasterek 
szynki. 

●  Rozgrzać patelnię, dodać olej – gdy będzie gorący smażyć 
przygotowane wcześniej kawałki kurczaka, po 5-6 minutach 
przewróć na drugą stronę i smaż dodatkowo 4-5 minut.

●  W między czasie wlej 1 l wody do małego garnka i ją zagotuj, 
oczyść szparagi, pokrój na 3 cm kawałki i wrzuć do gotującej 
się wody. Zostaw na 3 minuty, odlej gorącą wodę i przepłucz 
w bardzo zimnej. Przełóż szparagi na patelnię, na której 
smażą się piersi i zmniejsz moc.

●  W małej misce wymieszaj śmietanę z pesto i przelej 
na patelnię.



W portfolio produktów Zott Natur, obok śmietany 12% i 18% 
znajdziemy jogurty naturalne, kefi ry i maślankę oraz twarogi. 
Wszystkie produkty wykonane są zgodnie z tradycyjną 
recepturą przy użyciu naturalnych składników.

Zott Natur Jogurt Naturalny
Ekstra kremowy i wyjątkowo delikatny jogurt naturalny, 
dostępny w opakowaniach różnej wielkości: 180 g, 370 g oraz 
opakowaniu rodzinnym 1 kg. 

Zott Natur Jogurt Naturalny Gęsty
Gęsty jogurt, świetnie sprawdza się w sałatkach lub 
do okraszania dań. Dostępny w opakowaniach 150 g i 330 g.

Zott Natur Jogurt Typ Grecki 
Kremowa i gęsta konsystencja. Gwarancja wyśmienitego 
śródziemnomorskiego smaku. Produkt dostępny w opakowaniu 
220 g i 330 g. 

Zott Natur Jogurt Naturalny z Miodem 150 g
Jogurt Naturalny z miodem to pyszne połączenie jogurtu 
i naturalnego miodu. To doskonały zastrzyk zdrowej energii. 
Idealny jako przekąska.

Zott Natur Tzatziki 200 g
Gwarancja wyśmienitego smaku, produkt znakomicie sprawdza 
się jako dodatek do potraw z grilla. Wyborny sos na bazie 
jogurtu kremowego ze świeżymi ogórkami
i czosnkiem.

Zott Natur Śmietanka 12% 
Delikatna i subtelna. Jej słodki smak podkreśli kulinarne 
doznania przy wyrafi nowanych daniach. Dostępna 
w opakowaniu 200 g.

Zott Natur Śmietanka 30% 
Słodka śmietanka, łatwa do ubijania - idealna do ciast, deserów, 
doskonała również do zup i sosów. Dostępna w opakowaniu 200 g. 

Zott Natur Kefi r 
Wyśmienity, orzeźwiający smak natury, który doskonale gasi 
pragnienie, a jednocześnie jest źródłem białka i wapnia. Produkt 
dostępny w opakowaniach 400 g i 1000 g. 

Zott Natur Maślanka 1000g 
Świetnie gasi pragnienie i jest doskonałym uzupełnieniem diety. 
Świetnie sprawdza się np. w owocowych koktajlach.

Zott Natur Twaróg 
Dostępny w trzech rodzajach: chudy, półtłusty, tłusty 
i opakowaniach 250 g - twaróg typu klinek.

Zott Natur Twaróg Sernikowy 1000 g
Delikatna i gładka konsystencja gwarantuje doskonałe wypieki. 
Twaróg idealnie sprawdzi się do świątecznych serników.

Produkty Zott Natur



Aby umożliwić uczciwe, szczere i skuteczne rozmowy 
na temat testowanego produktu, opracowaliśmy kilka 
żelaznych zasad. Jako członek zespołu projektowego, 
jesteś zobowiązany/a do kierowania się nimi.

Bądź otwarty/a
Biorąc udział w projektach trnd, bądźmy otwarci w rozmowach 
z naszymi znajomymi i wprost komunikujmy, że jesteśmy w nie 
zaangażowani/e. Nie ma absolutnie nic tajnego w projektach 
trnd, dlatego powinnyśmy zawsze mówić swoim bliskim 
i znajomym, że należymy do społeczności trnd i testujemy 
dany produkt.

Bądź szczery/a
Zależy nam na tym, aby nasze rozmowy na temat testowanego 
produktu były zawsze szczere i autentyczne, zwłaszcza dlatego, 
że kontaktujemy się z naszymi przyjaciółmi i znajomymi. 
W naszych projektach, w których testujemy produkty, 
powinnyśmy zawsze przekazywać szczerą i rzetelną opinię, 
a w raportach prezentować wyłącznie prawdziwe informacje.

Bądź uważny/a
W trakcie projektu powinnyśmy zwracać baczną uwagę na 
wszelkie informacje, które do nas docierają na temat produktu. 
Nasze projekty nie mają na celu wywierania wpływu na naszych 
znajomych i przyjaciół, namawiania ich lub przekonywania 
do naszego zdania na temat testowanego produktu. Chcemy 
wymieniać się z nimi jak największą liczbą informacji na jego 
temat i poznać ich rzeczywistą ocenę, wrażenia i rekomendacje, 
a następnie przesłać je do trnd.

Wartości trnd Istotne fakty.

Zott Natur Śmietana

Ekstra kremowa, połączenie tylko naturalnych składników 
(śmietanka + żywe kultury bakterii mlekowych)

Produkt w 100% naturalny 

Śmietana o zawartości tłuszczu 12%, dostępna w opakowaniach różnej wielkości: 
180 g, 330 g i 500 g

Śmietana o zawartości tłuszczu 18%, dostępna w kilku wariantach opakowań: 
180 g, 330 g, 500 g i 1 kg

Idealna do sałatek, zup i sosów



www.trnd.pl/zott-smietana
trnd kontakt: szymon@trnd.pl
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