


Minőség 
és tradíció
Felesleges keresni az adalékok és allergének listáját a Civita tészták 
csomagolásán. A magyar gyártó termékei ugyanis csupán egyetlen 
alapanyagot tartalmaznak: kiváló minőségű kukoricalisztet.

HIRDETÉS

Négy év kemény és kitartó munkája kellett ahhoz, hogy 
2017-ben megjelenjenek a boltok polcain a magas rosttar-
talmú kukoricalisztből készült Civita tészták. A debreceni 
Vaszkó család tulajdonában álló Civita Group menedzs-
mentje ugyanis mindenképpen prémiumminőségű termé-
ket szeretett volna a vásárlók asztalára tenni, és mindezt 
úgy, hogy az élvezeti érték se csorbuljon. Jó munkához idő 
kell – tartja a mondás, ezt pedig nagyon komolyan vették 
a fejlesztési folyamatok során. 

Amikor a cégtulajdonosok azon kezdtek tanakodni, hogyan 
lehetne a fenti kritériumoknak megfelelő tésztát előállítani, 
csupán egyvalamit tudtak biztosan: a termék alapanyagát a 
kukoricaliszt adja majd. A Civita Group ugyanis akkor már 
évtizedek óta gyártott kukoricalisztet – nem is akármilyet! 
A gyár 50 kilométeres körzetében termesztett, GMO- és 
vegyszermentes művelésből származó kukoricát farm-to-
table szemlélet szerint dolgozzák fel. Ez azt jelenti, hogy 
a munkafolyamatok minden fázisa egy telephelyen történik, 
ami garanciát jelent a minőségre és a megbízhatóságra, 
ráadásul a termék ökológiai lábnyoma is kisebb, hiszen 
a szállításkor jóval kevesebb káros anyag kerül a légkörbe. 

A Civita tészták azonban nemcsak a kiváló minőségű, 
gluténmentes kukoricaliszttől különlegesek, hanem attól 
is, hogy ezen kívül nem tartalmaznak semmilyen adalék-
anyagot és allergént sem, tehát gond nélkül beilleszthetők 
a legtöbb diétás étrendbe. Finom ízviláguk jól passzol 
a magyar konyha tésztás köreteihez, illetve ételeihez, 
ugyanakkor az olaszos fogások rajongói is bátran kísérle-
tezhetnek velük. 

A termékcsalád az egészséges táplálkozás híveinek sem 
fog csalódást okozni, hiszen a hagyományos tésztákhoz 
képest háromszor annyi rostot tartalmaz. Az élelmi rostok 
köztudottan fontos részét képezik a kiegyensúlyozott ét-
rendnek, elegendő mennyiségben fogyasztva csökkentik 
számos betegség – például a szív- és érrendszeri megbete-
gedések, a diabétesz, az elhízás, a vastagbélgyulladás – ki-
alakulásának valószínűségét. 

A Civita tészta minőségét és fi nom ízvilágát már a piac-
ra kerülés évében elismerte a szakma: az élelmiszeripar 
Oscar-díjának is nevezett brit Great Taste Awardon egycsil-
lagos minősítést kapott a zsűritől. A márka emellett büsz-
kén tünteti fel a Nők Lapja Egészség ajánlását is a termékek 
csomagolásán.  

A Civita logóval ellátott tészták, kukoricaolajok, kukorica-
lisztek külföldön is egyre ismertebbek és keresettebbek: 
találkozhatunk velük Angliában, a Benelux államok-
ban, Németországban, Szlovákiában, Lengyelországban, 
Romániában, Macedóniában és Litvániában is.

A ma már közel ötmilliárd forintos forgalmat bonyolító 
Civita Group tulajdonosai az eladási adatok, illetve a vá-
sárlók pozitív visszajelzései láttán sem ülnek karba tett 
kézzel. Jó pár innovatív tervük vár még megvalósításra, 
amelyekről most csak annyit árulhatunk el, hogy biztosan 
közük lesz a kukoricához…


