
Novinka duben 2017

Ovocné pyré

zelené jablko
zmrazené

4x1kg

Složení:

jablko (odrůda Granny) 86,5%,

cukrový sirup (cukr, voda),
antioxidant, regulátor kyselosti

Příprava:

• Určeno k přímé spotřebě po rozmražení

• Rozmrazit při pokojové teplotě

nebo v lednici (po rozmražení možno

skladovat v lednici až 14 dní.)

Argumenty:

- Vyrobeno z čerstvého ovoce nejvyšší kvality

- Bez konzervantů a zahušťovadel

- Barva, chuť i vůně čerstvého ovoce

- Žádný odpad, žádné ztráty, žádná práce

- Bez peciček a žmolků

- Možno zařadit do spotřebního koše

Použití: 

- Přesnídávka s tvarohem či jogurtem

- Do mléčného koktejlu

- Příloha ke sladkým jídlům (sladké knedlíky)

- Poleva nebo náplň na pečené a zapékané dezerty

- Vhodné jako kojenecká výživa a jako výživa pro ty, 
kteří mají předepsanou kašovitou stravu

- V sortimentu též pyré Jahodové, Malinové, Ananasové, Broskvové a Lesní směs



Novinka duben 2017

Játrová rýže

předvařená
zmrazená

4x1kg

Složení: Vepřová játra (56%), strouhanka, pšeničná krupice, směs koření, vaječná melanž, 

rostlinný olej - řepkový, česnek

Příprava: (Před přípravou nerozmrazujte)

• Zavářejte do vroucí vody nebo do vývaru. Poté uveďte opět do varu a vařte 5 minut.

Argumenty:

• Český výrobek od renomovaného českého výrobce

• Domácí ruční výroba

• Jednoduché a rychlé na přípravu, úspora času i energií

• Žádné ztráty, žádný odpad



Novinka duben 2017 DRY

Abeceda
Italské semolinové těstoviny

Sáček 5kg

Příprava: Vložíme do vařící osolené vody (8l/1kg). 

Vaříme 5 minut nebo dle požadované konzistence. 

Přelijeme studenou vodou a slijeme.

Argumenty: Vysoká kvalita, pěkný vzhled, jednoduchá 

příprava, nelepí se, oblíbené u dětí

Použití:

• Těstovinové pokrmy – vařené nebo zapečené,

• těstovinové saláty se zeleninou,

• s kuřecím nebo rybím masem

• jako vložka do polévky

• jako příloha



Novinky duben 2017 DRY

Jáhly
Sáček 5kg

Bezlepková surovina, která je vyráběna 

loupáním prosa. Používají se v řadě

tradičních českých pokrmů  (na sladko

i na slano). Mají vysokou výživovou

hodnotu – obsahují minerální látky

(draslík, hořčík, fosfor, měď, železo,

zinek), vlákninu a vitamíny skupiny B

Pohanka loupaná
Sáček 5kg

Je velice prospěšná lidskému organismu.

Je bohatým zdrojem vitamínů

a minerálních látek. Nejdůležitější látkou,

kterou pohanka obsahuje, je rutin, který

podporuje vstřebávání vitamínu C.

Navíc příznivě působí na cévy a celý cévní

systém vůbec. Je bezlepková.

Použití:

- jako příloha

- vložka do polévky

- jako hlavní jídlo (typ rizoto)

- k přípravě pomazánek

- do salátů


