
>>Plátanos Ruiz

Des de 1964 Plátanos Ruiz es distingeix pel seu procés de maduració artesanal de
plàtans per obtenir el millor sabor i mantenir la seva bona conservació durant la dis-
tribució fins al consumidor final. Aquesta tècnica replica de la millor manera possible
el procés natural que seguiria el plàtan a la planta, atenent les condicions de venda,
aplicant tecnologia punta de monitorització presencial i remota.

BENEFICIS PER A LA SALUT. El plàtan és una fruita amb molts beneficis per a la salut:
reforça el nostre sistema immune, millora el nostre estat d’ànim, ajuda a disminuir
l’astènia de tardor... A Plátanos Ruiz coneixen aquests beneficis i molts més aspec-
tes del plàtan i banana que comparteixen a través de diferents canals i també, de
forma personalitzada, les assessores plataneres de les parades dels mercats del
Carmel, a Barcelona, i Collblanc, a L’Hospitalet de Llobregat ●

>>Molt nutritiu
El plàtan és un aliment altament
nutritiu.
Aporta energia, vitamines i minerals,
constituint una de les millors fonts de
reforç del nostre sistema
immunitari.
El plàtan és ideal per fer un snack i
està especialment indicat per a la dieta
d’esportistes i d’infants.
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Plátanos Ruiz
comparteix informació
especialitzada del plàtan
amb els seus clients, en
particular, i els
consumidors, en general, a
través de la pàgina web i
les xarxes socials

Des de 1964 Plátanos Ruiz
madura el plàtan amb un
procés de maduració
artesanal, que és el seu
factor diferencial, que
intenta replicar el que faria
de forma natural a la
planta

>>Ric en minerals
El plàtan és molt ric en sucres i en
diferents minerals com ara el
potassi, el magnesi, el ferro i el
betacarotè.
En ser ric en potassi ajuda a equilibrar
l'aigua del cos, ajudant-lo alhora a
afavorir l'eliminació de líquids, i és
ideal en cas de patir hipertensió o gota.

>>Moltes vitamines
El plàtan aporta vitamines del grup B,
àcid fòlic, vitamina C, vitamina E i
fibra.
Aporta 3 vitamines antioxidants: A, E i
C, és lleugerament laxant, energètic,
remineralitzant i diürètic.
Tot plegat fa que aquesta fruita sigui
summament beneficiosa.
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