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Hejk – mořská štika Exclusiv
Filety bez kůže 60 – 200g

bez aditiv, bez přidané vody

karton 3x7kg

Složení: Filety bez kůže z jednoho z nejkvalitnějších druhů hejka – mořské štiky 

(Merluccius hubbsi)

Příprava: Před přípravou nechat rozmrazit a používat jako čerstvou rybu

•Dušení, pečení, smažení

Argumenty:

•Nejvyšší kvalita rybího masa z mořské ryby

•Země původu Argentina

•Vynikající chuť a pevná struktura rybího masa

•Žádná přidaná voda, žádná aditiva

•Balení uvnitř kartonu po 7kg
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Rybí porce v cornflake obalu 150g
bez kostí, bez aditiv, nepředsmažené

karton 6 kg, 40x150g

Složení: filety z aljašské tresky 72% (Theragra chalcogramma), pšeničná mouka, 

voda, kukuřičné lupínky (cornflakes), bramborový škrob, sůl, droždí, koření

Příprava: před přípravou nerozmrazujte

• Fritéza: při 180°C – 4-6 minut

• Pánev: na středně rozehřátém oleji 8-10 minut. Při přípravě obracejte.

Argumenty:

• Renomovaný evropský výrobce

• Vysoká kvalita rybího masa s certifikátem MSC

• Bez kostí a bez aditiv

• Úspora práce, surovin na přípravu a energií

• Rychlá příprava beze ztrát a odpadu

• Inovace sortimentu
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Čočka BELUGA 5kg

Složení: 100% čočka černá - BELUGA

Argumenty:

• Obsahuje bílkoviny, vlákninu a její černý 

pigment obsahuje anthocyaniny, které se nacházejí 

ve velké míře v bobulovém ovoci, je také zdrojem 

vitamínů B a minerálů (například železa a hořčíku)

• Snadná a rychlá příprava. Není třeba ji namáčet, 

stačí 20 minut povařit. Pokud chcete zkrátit dobu 

vaření na 10 minut, namočte čočku na 2 hodiny

• Při vaření nijak nemění tvar a nemůžete ji rozvařit.

• Chuť je lehce oříšková. Dochutit možno bylinkami, 

jako je třeba majoránka, libeček, tymián, máta

Použití:

• Do salátů, na jídla typu rizoto, do polévek

• Jako příloha k masům, drůbeži a rybám
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Quinoa bílá 250g
24ks/krt

Složení: 100% Quinoa - Merlík čilský

Argumenty:

• Nazývaná bezlepková SUPERPOTRAVINA

• Obsahuje všech 9 esenciálních aminokyselin

• Nejbohatší ze všech cereálií na vlákninu

• Má vysoký obsah hořčíku, vitamínu B, železa, 

draslíku, vápníku, fosforu, vitamínu E

• Obsahuje mnoho zdraví prospěšných antioxidantů

• Snadná a rychlá příprava

• Při přípravě pojme hodně vody a nabude objemu

Použití:

• Do salátů, na jídla typu rizoto, do polévek

• Jako příloha k masům, drůbeži a rybám
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Ananas 3100ml 

kousky ve sladkém nálevu
6ks/krt

Složení: ananas, voda, cukr, kyselina citronová

Argumenty:

• Kvalitní suroviny

• Tradiční česká značka

• Snadné a rychlé použití

• Uchování v suchém skladu

Použití:

• Na přípravu tvarohových a pudinkových dezertů

• Do ovocného salátu

• Na pizzu

• Do exotických masových směsí
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Doppio concentrato 2200g
6ks/krt

Složení: 99,5% italská rajčata, sůl

Argumenty:

• Extra hustý dvojitý rajčatový koncentrát

• Bez „éček“ a zahušťovadel

• Snadné a rychlé použití

• Uchování v suchém skladu

Použití:

• vynikající pro přípravu polévek a omáček

• do guláše, k dušeným masům

• k těstovinám a rizotům


