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JAK ZYSKAĆ DO 5 GODZIN WOLNEGO CZASU W TYGODNIU? 

Doba od zawsze ma tyle samo godzin, a mimo to, coraz częściej brakuje nam czasu, na wszystko co 
chcielibyśmy zrobić. Podróżujemy, chodzimy na siłownię, spotykamy się ze znajomymi, a do tego 
jeszcze są dzieci, praca i obowiązki domowe. Co więc zrobić, by ten upragniony czas znaleźć? Wspólnie 
z Cookingbox.pl podpowiadamy, jak zaoszczędzić nawet 5 godzin w tygodniu!  

Oszczędzaj czas robiąc nowoczesne zakupy 

Najwięcej czasu zajmuje nam planowanie jadłospisu, znienawidzone zakupy i gotowanie, które samo w 
sobie jest lubiane i odstresowuje, jednak najpierw musimy wymyślić co gotujemy, przygotować listę 
składników, a później je kupić. Nie dość, że w supermarkecie spędzamy od 1 do 3 godzin, to doliczyć 
należy czas dojazdu (nawet 1 godzinę w dwie strony) oraz oczywiście samo znalezienie atrakcyjnych 
przepisów i  zrobienie listy zakupów, które również potrafi zająć do godziny. Dlatego coraz więcej osób 
świadomych tego, jak dużo czasu zajmuje ten proces decyduje się na diety pudełkowe, jest to jednak 
rozwiązanie dość kosztowne i nie mamy wpływu na to, co danego dnia dostaniemy. To wszystko sprawia, 
że w Europie panuje coraz większa moda na zamawianie odmierzonej ilości składników wraz z 
atrakcyjnym przepisem, a wtedy zostaje tylko przyjemność z gotowania, bez tracenia czasu na zakupy.  

– Cookingbox.pl ma za zadanie dostarczyć do domu idealnie dobrane składniki, nawet te najbardziej 
wyszukane, wraz z przepisami. Klient nie musi się o nic martwić i planować. Jedyne co należy zrobić, to 
wybrać ulubione dania, spośród kilkuset propozycji, m.in. z kuchni włoskiej, francuskiej czy nawet 
przepisami z Ameryki Południowej. Priorytetem w Cookingbox jest bezpieczeństwo przewożenia 
żywności, dlatego jako jedyna firma, pakujemy je w specjalne boxy, w których panują warunki jak w 
lodówce, więc nic nie ma prawa się zniszczyć, stłuc itp. Śmiało więc można zamawiać mleko czy jaja. Jest 
to rozwiązanie bardzo wygodne, bezpieczne, pozwalające oszczędzić czas i pieniądze. Porcje oraz koszt 
są wyliczone, więc od razu widzimy, ile wydamy. To bardzo duże ułatwienie dla wszystkich zabieganych, 
a w dodatku możemy się popisać przyrządzając dania, jakich bliscy jeszcze nie próbowali. Zostaje tylko 
przyjemność gotowania, a przepis także dostarczamy my, nie trzeba tracić czasu na poszukiwania w 
internecie. Zamawiając Cookingbox mamy wszystko gotowe do gotowania, samego boxa zaś zwracamy 
kurierowi w dogodnym czasie. Właśnie dzięki temu możemy zaoszczędzić wiele godzin, które normalnie 
spędzamy na planowaniu posiłków, szukaniu składników i samych zakupach, które są pochłaniaczem 
czasu, a często i stratą pieniędzy, bo kupujemy za dużo, a do koszyka wpada wiele niepotrzebnych rzeczy 
– tłumaczy Adrian Lissy, właściciel Cookingbox.pl. 

Warto więc korzystać z udogodnień, jakie dostępne są teraz także na polskim rynku i dzięki nim mieć 
więcej czasu na przyjemności oraz dla bliskich, lub po prostu dla siebie. 

 

Kontakt dla mediów: 
Agencja Face it! Aleksandra Iwaniuk tel. 669 507 492, e-mail: a.iwaniuk@agencjafaceit.pl 

Cookingbox.pl to innowacyjna usługa kulinarna na polskim rynku. Firma dostarcza do domu świeże składniki 
potrzebne do przygotowania wybranego wcześniej dania wraz dokładną instrukcją gotowania. Dzięki 
wykorzystaniu specjalnych pojemników - cookinboxów, mamy pewność, że wszelkie składniki dotrą do nas 
w nienaruszonym stanie, świeże i zdrowe. Cookingbox.pl oferuje dania z całego świata z przewagą kuchni 
włoskiej i francuskiej. https://cookingbox.pl/  
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