Novinky leden 2017 DRY
Rýže extra kvality od italského výrobce
Arborio – královna mezi rýžemi.
Nejznámější a nejoblíbenější druh rýže v italské kuchyni. Je to
druh krátkozrnné rýže pěstované v Itálii v údolí řeky Pádu.
Při vaření zůstávají zrna pevná na skus. Dobře se pojí a dobře
vstřebává chutě, čímž je vhodná pro přípravu rizota a rýžových
kaší. Má mimořádnou schopnost vázat vodu a proto vysokou
výtěžnost.
Rýže Arborio, 5kg (vakuově baleno po 1kg)
Rýže Arborio, 6x1kg
Originario
Pravá italská rýže k přípravě rizota, do polévek a pro přípravu
sladkých rýžových kaší. Jedná se o rýži s vysokým obsahem
škrobu se středně velikými kulatými zrny. Takové rýže mají
schopnost absorbovat tekutinu a zvětšit tak daleko více svůj
objem než klasické druhy dlouhozrnné rýže.
Rýže Originario, 5kg (vakuově baleno po 1kg)

Novinky leden 2017 DRY
Luštěniny extra kvality od italského výrobce
Cizrna velká
Luštěnina pocházející ze Středního východu, která má velmi
široké možnosti použití v teplé i studené kuchyni. Patří mezi
luštěniny s velmi dobrým zdrojem kvalitních bílkovin. Cizrna
velká je speciální odrůda vhodná do salátů, k přípravě polévek
a pomazánek.
Cizrna velká, 4x5kg
Cizrna mexická
Speciální luštěnina pěstovaná ve velké nadmořské výšce, která
má velmi široké možnosti použití v teplé i studené kuchyni.
Obsahuje velké množství bílkovin a dalších potřebných
výživových látek. Je vhodná jako příloha, obloha, do salátů, k
přípravě polévek a pomazánek
Cizrna mexická, 4x5kg
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Luštěniny extra kvality od italského výrobce
Fazole Fava
původem ze severní Afriky a jihozápadní Asie. Do Evropy byly
přivezeny už v roce 1492. Fazole Fava se upravují na mnoho
způsobů, jsou běžnou součástí kuchyně v evropských
středomořských zemích i v Latinské Americe. Hodí se do
zeleninových polévek, na pomazánky a na přípravu kaší.
Fazole Fava, 4x4kg
Čočka velkozrnná
obsahuje velké množství proteinů, sacharidů, vitaminů a
minerálů, kyselinu listovou, zinek, hořčík, draslík, železo
a měď. Dodá tělu velice cenné látky k ochraně a posílení
imunity. Zvláště pro osoby trpící cukrovkou, zvýšeným
cholesterolem, zácpou, anemií a dalšími chorobami.
Vhodná jako příloha, na přípravu polévek, kaší a pomazánek
Čočka velkozrnná, 4x5kg

