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Jogobella – teraz jeszcze mniej cukrów 
 

Za sprawą produktów Jogobella 30% mniej cukrów oraz Jogobella bez dodatku cukrów 

firma Zott daje konsumentom jeszcze większy wybór. 

 
Na rynku dostępne są już dwa wyczekiwane nowe produkty firmy Zott: Jogobella 30% 
mniej cukrów, czyli min. 30% mniej cukrów niż w podobnych jogurtach owocowych 
dostępnych na rynku oraz Jogobella bez dodatku cukrów, która zawiera tylko naturalnie 
występujące cukry. Pierwszy z nich występuje w smakach: truskawka, brzoskwinia i 
jagoda. Drugi, to równie ciekawe warianty: truskawka, brzoskwinia-mango, jabłko i 
gruszka oraz czereśnia. 
 
Świadomość i preferencje konsumentów nieustannie się zmieniają. Coraz większa ich 
liczba oczekuje produktów naturalnych, o prostym składzie i jak najmniejszej zawartości 
cukrów. To właśnie z myślą o nich stworzone zostały jogurty o zredukowanej zawartości 
cukrów, które podobnie jak pozostałe produkty tej marki, nie zawierają konserwantów 
oraz syropu glukozowo-fruktozowego. 
 
Oczywiście wielbiciele klasycznej Jogobelli mogą nadal cieszyć się tradycyjnym smakiem 
jogurtu. Niezależnie od preferencji, konsument za każdym razem otrzyma produkt 
najwyższej jakości. 
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Profil firmy Zott Polska 
ZOTT Polska Sp. z o.o. od ponad dwudziestu lat dostarcza na polski rynek najwyższej jakości 
produkty mleczne - jogurty, desery, napoje i inne artykuły, cieszące się uznaniem zarówno wśród  
konsumentów, jak i handlowców. Szczególnie istotna jest dla nas opinia konsumenta, która 
przyświeca misji naszego przedsiębiorstwa: „Życzenia konsumentów wyznaczają naszą drogę!”. 

Dziś ZOTT posiada w swojej ofercie jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku 
przetworów mlecznych, takie jak Jogobella, Monte czy Primo.    
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