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Sriracha z marynowanym 
czosnkiem:
Zaczyna się od nuty słodkości, 
po której przychodzi aromat 
marynowanego czosnku,a na koniec 
głęboki, wyraźny smak chili.

Sól morska: 
subtelne i wyważone smaki; sól 
pozyskiwana jest o brzasku z Zatoki 
Tajlandzkiej.

NASZE CHIPSY
Nasze chipsy są ręcznie produkowane z ręcznie 
zbieranych bananów na farmach, z którymi 
współpracujemy. Aby zagwarantować chrupkość 
chipsów dbamy o to, aby nasze banany były od-
powiednio dojrzałe i delikatnie je przygotowujemy 
zachowując ich aromat.

Co jest sekretem naszych bananowych chipsów? 
Nauczyliśmy się wybierać najlepsze banany. 
Odmiana naszych bananów, „Horn Thong”, zwa-
na także złotymi aromatycznymi bananami, jest 
oryginalną odmianą „Gros Michel”. Tak, one wciąż 
istnieją, jeśli wystarczająco się przyłożysz do ich 
znalezienia!
 
Choć banany „Hong Thong” są trudniejsze 
do pozyskania, wybraliśmy je, gdyż smakują lepiej 
niż inne odmiany bananów. Różnicę widać w unika-
towym, złotym kolorze i można ją poczuć delektu-
jąc się smakiem chipsów Banana Joe®. 

NASZE WARTOŚCI
Jedzenie oznacza radość. Zastanawialiśmy się więc, 
jak sprawić, aby jedzenie było zarówno dobrą 
zabawą, jak i lepszym rozwiązaniem. Pomyśleliśmy, 
dlaczego nie jeść owocu i dlaczego nie sprawić, 
aby dobrze smakował! Szczęśliwie dla nas, produ-
kowanie najlepiej smakujących chipsów zbiegło się 
z użyciem najlepszych składników. Urodził się nasz 
slogan:

Hikorowe barbecue:
Odważne połączenie słodkich
i pikantnych smaków z dużą
ilością wędzonego ciepła.

Tajskie słodkie chili:
Łagodnie słodko-kwaśne z delikatną 
nutą chili. Sos tradycyjnie stosowany 
do grillowanego kurczaka, stosowany 
obecnie w wielu kuchniach fusion.

Ponad 2 banany w opakowaniu
Tylko naturalne owoce
Bez sztucznych aromatów
Niemodyfikowane genetycznie banany
Naturalne oleje
Bez konserwantów
Bez glutaminianu sodu
Bez glutenu
0 gramów tłuszczów trans
Wegańskie

Ser Gruyère: 
słodki, choć słony smak połączony ze 
śmietanowo-orzechowym smakiem 
zaakcentowanym niewielką szczyptą 
gałki muszkatołowej.


