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Originální 
thajská chuť
Sladká chilli omáčka (Sweet Chilli Sauce), kterou vyrábí 
thajská společnost Exotic Food, si podmanila svět. 
A stejný úspěch, samozřejmě, má u nás i na Slovensku, 
kde je jejím výhradním distributorem F. W. Tandoori.

Vyladěná sladkokyselá chuť s pikant-

ním nádechem od roku 1999 pomáhá 

kuchařům na celém světě vytvořit oso-

bité kulinářské kreace, které jejich hosté 

zbožňují.

Zájem o originální sladkou chilli omáč-

ku je dokonce tak obrovský, že produ-

cent na podzim roku 2016 otevřel novou 

továrnu, ve které se vyrábí pouze tento 

thajský gastronomický skvost! Na náš trh 

z thajského regionu Sriracha společnost 

F. W. Tandoori dodává žádanou omáčku 

ve třech variantách balení: skleněné lahve 

o objemu 250 a 725 ml a plastový kanystr 

o hmotnosti 5,15 kg.

Významného růstu obliby této thajské 

omáčky si všimla i konkurence a začala 

nabízet své produkty. V případě sladké chi-

lli omáčky však platí pořekadlo: Když dva 
dělají totéž, není to totéž!

Originální Sweet Chilli Sauce 
s logem Exotic Food totiž obsa-
huje 22 procent chilli papriček, 

kdežto konkurenční výrobky mají štip-

lavé zeleniny okolo deseti procent. Byly 

však zaznamenány i výrobky, kde chi-

lli papričky zaujímaly jen 3,5 procenta! 

Nižší cena konkurenčních produktů se 

samozřejmě významně podepisuje na 

kvalitě omáčky. Pokusy o zdvojnásobení 

dávky náhražkové omáčky vedly pouze 

k „utopení“ pokrmu, což poučení hosté 

okamžitě reklamovali.

Na trhu široce akceptovaná 
kvalita sladké chilli  omáčky 
Exotic Food plně koresponduje jak 
s fi lozofi í F. W. Tandoori, exkluziv-

ního dovozce pro Českou a Slovenskou 

republiku, tak s přístupem společnosti 
FANY Gastroservis, jedničkou v zá-

sobování pražských gastronomických 

provozoven.

Exotic Food
Společnost Exotic Food byla 
založena v roce 1999 s jasnou 
vizí: Vyrábět potraviny thajské 
kuchyně tak, aby potěšily hosty 
v restauracích po celém světě. 
Základem jsou nejčerstvější 
a nejkvalitnější suroviny od míst-
ních farmářů zpracovávané s cí-
lem zachytit ojedinělé rozměry 
thajské gastronomie. 
Na začátku, před osmnácti lety 
bylo v nabídce jen několik desí-
tek thajských potravin a nápojů, 
v současné době už paleta na-
bízených produktů přesahuje 
číslici 200. Výrobky se značkou 
Exotic Food jsou distribuovány 
do více než šedesáti států v ele-
gantních a moderních obalech.
Výzkumný a vývojový tým při za-
chování nejvyššího stupně bez-
pečnosti a výtečné jakosti stále 
vytváří nové výrobky a inovuje 
ty stávající proto, aby chutnaly 
zákazníkům ve všech koutech 
světa. 
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