
Novinka duben 2018

Obalované rybí porce

s česnekem a petrželkou
předsmažené, bez kostí

1ks=100g, karton 5 kg

Složení: rybí filety z aljašské tresky 65%, pšeničná mouka, řepkový olej, bramborový škrob, 

sůl, sušený česnek 1%, koření, bylinky (petrželka 0,4%), droždí

Příprava: (Před přípravou nerozmrazujte)

•Trouba 200 °C 20 minut,

•Fritéza 170 °C 5 minut, Pánev (střední teplota) v oleji 7-8 minut (během přípravy obrátit)

Argumenty:

•Novinka na trhu od renomovaného evropského výrobce

•Kvalitní obal a bohatý nutriční obsah

•Jednoduché a rychlé na přípravu, úspora času i energií, úspora oleje při přípravě v troubě

•Žádné ztráty – váha před a po přípravě je téměř identická



Novinka duben 2018

Ovocný salát

Acapulco
Sáček1kg

karton 5x1kg

Složení: kousky ananasu (20%), broskve 

(20%), manga (18%), melounu žlutého 

(18%) a zeleného (7%), červené 

hroznové víno (7%)

bez přidaného cukru, konzervantů a aditiv

Příprava:

- Pouze nechat rozmrazit v lednici nebo při 
pokojové teplotě

Argumenty:

- Použití surovin nejvyšší kvality

- Chuť, vůně i vzhled čerstvého ovoce

- Vhodné pro studenou i teplou kuchyni

- Do ovocných a zmrzlinových pohárů

- Použití jako svačinka či dezert – samotné 
nebo s jogurtem, tvarohem, smetanou, 
mascarpone apod., 

- Žádný odpad, úspora času i práce



Novinka duben 2018 DRY

Složení: zelenina 88% (žampiony, 

cuketa, celer, cibule, hlíva ústřičná, 

petržel, česnek), hrubozrnná mořská sůl 

9%, koření 1,5%(sušené houby, kmín), 

olivový olej.

Složení: zelenina 51% (cuketa, celer, 

rajče, cibule, mrkev, petržel, petrželová 

nať, česnek), kuřecí maso 36%, 

hrubozrnná mořská sůl 12%, olivový olej, 

hřebíček, bobkový list

•Od malého poctivého výrobce z jihu Moravy

•Připraveno z kvalitních surovin od místních 

farmářů a drobných pěstitelů

•V produktech nenajdete žádnou chemii

•Vše je 100% přírodní

•Vhodné pro jednoduchou a rychlou přípravu 

polévek a omáček, vhodné na dochucení 

příloh (rýže, bulgur, těstoviny) a do masových 

a zeleninových pokrmů

•Skladování v suchém skladu

•Po otevření v chladničce

Bujónka houbová
Obsah: 900g

Bujónka kuřecí
Obsah: 900g

V sortimentu též:

Bujónka zeleninová 900g a Bujónka hovězí 900g


