Novinka březen 2017
Duo Rissolees
4x2kg

Složení: kostky z brambor 57% a sladkých brambor (batátů) 37%, slunečnicový olej
Příprava:
• Trouba/konvektomat: 16-18 minut při 200°C
• Pánev: na rozpáleném oleji 10-12 minut
• Fritéza: 2-3 minuty při 180°C (před přípravou nerozmrazovat)

Argumenty:
• Úplná novinka na trhu, zajímavý vzhled
• Moderní, racionální pokrm
• Jednoduchá a rychlá příprava
• Úspora nákladů, stačí pouze dopéct v troubě
• Použití: jako příloha k rybám, drůbeži a masům nebo jako zeleninové jídlo možno promíchat s masem, zeleninou, luštěninami nebo zapéct se sýrem apod.

Novinka březen 2017
Obalované porce
z aljašské tresky
v celozrnném obalu
nemleté
předsmažené, bez kostí
75g/ks, cca 67ks/krt, karton 5 kg

Složení: Aljašská treska filet 63% , celozrnná pšeničná mouka, řepkový olej, pšeničná
mouka, modifikovaný pšeničný škrob, tapiokový škrob, sůl, droždí
Příprava: (Před přípravou nerozmrazujte)
•

Konvektomat 200 °C cca 12 min/Trouba 200 °C cca 16 minut,

•

Fritéza 170 °C cca 5 minut/Pánev (střední teplota) v oleji cca 7 min. po obou stranách

Argumenty:
• Vysoká kvalita rybího masa, kvalitní obal
• Jednoduché a rychlé na přípravu, úspora času i energií
• Žádné ztráty – váha před a po přípravě je téměř identická
• Úspora oleje při přípravě v troubě/konvektomatu

Novinka březen 2017 DRY
Černooké fazole

Luštěniny ve slaném nálevu

Černé fazole

1ks=2,5kg, 6ks/krt

1ks=2,5kg, 6ks/krt

Složení: černooké
fazole, voda, sůl,
antioxidant

Složení: černé fazole,
voda, sůl, antioxidant
Použití:
- vložka do polévky
- jako příloha, jako hlavní jídlo
- do zeleninového salátu
- k přípravě pomazánek

Příprava: vaření, dušení, pečení na pánvi nebo k přímé spotřebě
Fazole jsou druh luštěnin. Existuje celá řada různých druhů fazolí, které se liší barvou,
velikostí a obsahem živin. Konzumují se buď čerstvé nebo se uchovávají vysušené
nebo naložené ve slaném nálevu. Jedná se o potravinu výživnou, zdravou, která
obsahuje řadu důležitých složek pro lidský organismus, a přitom se jedná
o potravinu relativně levnou.

