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Losos norský filety bez kůže
Bez přidané vody a aditiv, bez kostí

1ks=1-2kg, karton cca 18 kg

•Složení: Losos obecný (Salmo salar)

Příprava: (Před přípravou rozmrazte)

•Pečení, grilování, smažení v trojobalu nebo těstíčku

Argumenty:

•Od renomovaného evropského výrobce

•TRIM E – pouze kvalitní rybí maso bez kůže a kostí,

•Bez konzervantů a přidané vody
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Aljašská treska

Porce na obalování

100g/150g
Bez přidané vody, bez aditiv, bez kostí

karton 6 kg

•Složení: kousky filet z aljašské tresky nejvyšší kvality – zamraženo na moři

Příprava: (Před přípravou nerozmrazujte)

•Obalte v trojobalu nebo v těstíčku a smažte na pánvi či ve fritéze nebo pečte v troubě či 

konvektomatu

•Možno též použít k zapečení v troubě nebo na polévku či pomazánky

•Argumenty:

•Nejvyšší kvalita suroviny bez aditiv, přidané vody a bez kostí

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

•Široké použití
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Obalované filety z platýze
předsmažené, bez kostí
1ks=60-140g, karton 5 kg

•Složení: filety z platýze limanda (limanda limanda), strouhanka, slunečnicový olej, voda, 

sůl

Příprava: (Před přípravou nerozmrazujte)

•Pánev: smažte na rozpáleném oleji 5-6 minut

•Fritéza: smažte v rozpáleném oleji při 180°C 2-3 minuty 

•Trouba/konvektomat: při 220°C po každé straně 8 minut

Argumenty:

•Celosvětově oblíbené rybí jídlo (fish&chips) od renomovaného evropského výrobce

•Kvalitní rybí maso z celých filet – single frozen, kvalitní obal, předsmažený

•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

•Gramáž vhodná pro různé kategorie strávníků
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Zeleninová směs

Fit mix
1 sáček=2,5kg, 4ks/karton

Složení: 100% zelenina – kolečka oranžové a žluté mrkve, 

kostky pastiňáku a cukety

Příprava: vaříme nebo dusíme do požadované konzistence, 

možno připravovat na pánvi, v konvektomatu či  zapékat

Argumenty:

•Novinka na trhu od renomovaného belgického výrobce

•Nejvyšší kvalita surovin

•Jednoduché a rychlé na přípravu, úspora času i energií,

•Žádné ztráty, žádný odpad

Použití:

•Příloha nebo obloha k masům a rybám

•Racionální zeleninový pokrm

•Možno podávat smíchané s masem a/nebo s rýží, kuskusem 
nebo těstovinami
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Honey Rings

Cereální

medové

kroužky

Cinnamon Magic

Cereální

skořicové

čtverečky 

Choco Rice

Rýžová zrnka

s kakaem

Čtyřlístky obilné

- s kakaem

- s kakaem a vanilkou

Blac&White

Kakaové obilné

polštářky

s mléčnou náplní

V sortimentu též:

Balls Duo

Cereální

kuličky

dvoubarevné

BLACK&WHITE

Banana

obilné kakaové polštářky

s banánovou náplní
sáček 250g,12ks/krt

DĚTSKÉ CEREÁLIE

Nadýchané a jemné, ideálně se hodí do mléka či 

jogurtu i samotné jako svačinka nebo dezert.

Složení:

Obiloviny 46,1% (pšeničná mouka, rýžová mouka, 

pšeničné otruby), náplň s banánovou příchutí 40% 

[cukr, rostlinný tuk, sušená mléčná směs (syrovátka, 

mléko), sušená laktóza, banánový prášek, emulgátor: 

slunečnicový lecitin, přírodní aroma], cukr, kakaový 

prášek se sníženým obsahem tuku 4,8%, sušené 

mléko odtučněné, pražený ječmen


