
Novinka srpen 2021

Treska obecná – hřbetní porce
bez aditiv, bez kostí

pouze ochranné glazování

1ks=85-95g, cca 50ks/krt

čistá váha rybího masa bez glazury 4,5 kg 

karton 5kg

•Složení: hřbetní části filet bez kůže z tresky obecné – Cod (Gadus Morhua)

Příprava: (Před přípravou rozmrazte)

•Pečení, grilování, smažení v trojobalu nebo těstíčku

Argumenty:

•Jedna z nejkvalitnějších treskovitých ryb

•Vysoká kvalita rybího masa bez aditiv, bez kostí

•Pouze ochranné glazování

•Země původu suroviny Norsko, uloveno v Norském moři
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Hejk porce Premium
porce 100g/porce 150g

bez kostí, bez přidané vody, bez aditiv
karton 5kg

Složení: porce z filet ze štikozubce - hejka (Merluccius productus) bez kůže

Příprava:

•Před přípravou nerozmrazujte

•Připravujte na pánvi či v troubě/konvektomatu

•Vhodné též na obalování a smažení

Argumenty:

•Vysoká kvalita rybího masa bez kostí, vody a aditiv

•Uloveno v severovýchodním Pacifiku

•Zpracováno renomovaným evropským dodavatelem
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Rybí porce 120g

v těstíčku
bez aditiv, bez kostí

4x1kg

Složení: Filety z tresky pestré/aljašské (Theragra 

chalcogramma), řepkový olej, pšeničná, rýžová               

a kukuřičná mouka, strouhanka, voda, bramborový      

a pšeničný škrob, sůl, hroznový cukr, sušené mléko

Příprava: Trouba/konvektomat

•Před přípravou nerozmrazujte, položte na pečící papír

•25 minut při 220°C u horního a dolního ohřevu nebo 

při 200°C při cirkulujícím vzduchu

Argumenty:

•Renomovaný evropský výrobce

•Vysoká kvalita suroviny – mořská ryba bez aditiv, bez kostí

•Vysoký obsah organismu prospěšných Omega 3 mastných kyselin

•Příznivá cena pro obohacení sortimentu ryb pro všechny kategorie strávníků

•Předsmažené – jednoduchá příprava, úspora nákladů na přípravu
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Camembert kolečka 20g
obalované, předsmažené

sáček 1kg, karton 6x1 kg

•Složení: Tavený sýrový výrobek (50 %) (sýr, camembert, voda, máslo, mléčné bílkoviny, 

tavící soli, kukuřičný škrob, sůl), strouhanka (24%), rostlinný olej, voda, pšeničná mouka, 

kypřící látky

Příprava: (Před přípravou nerozmrazujte)

•Fritéza při 175 °C  3 minuty.

•Trouba/konvektomat při 225 °C 10 – 12 minut na pečícím papíře. V polovině času obrátit

•Argumenty:

•Vysoká kvalita od renomovaného evropského výrobce 

•Oblíbený produkt pro všechny skupiny strávníků

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

•Úspora nákladů na přípravu (bez spotřeby oleje v případě přípravy v troubě/konvektomatu)

•Rychlá a jednoduchá příprava
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Zeleninová směs

Hrášek jemný s mrkví
1 sáček=2,5kg, 4ks/karton

Složení: 100% zelenina – hrášek a kostky mrkve

Příprava: vaříme nebo dusíme do požadované konzistence, 

možno připravovat na pánvi, v konvektomatu či  zapékat

Argumenty:

•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 náplní

- mléčné

- banánové

V sortimentu též:

Balls Duo

Cereální

kuličky

dvoubarevné

QUINOA FIT

s medem

obilné medové kroužky 

s quinoou
sáček 350g,12ks/krt

DĚTSKÉ CEREÁLIE

Nadýchané a jemné, ideálně se hodí samotné či s ovocem 

do mléka či jogurtu

Složení:

Obiloviny 69,4% (kukuřičná krupice, pšeničná mouka, 

celozrnné ovesné vločky, rýžová mouka), cukr, quinoa 

8%, glukóza, med 3,9%, slunečnicový olej s rozmarýnem, 

sůl s jódem, minerální látka, aroma.


