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Pirohy s brynzou
12x1kg

1ks = cca 15g

• Složení: pšeničná mouka, voda, bramborové 
těsto 16,9%, brynzová směs 11,1% (brynza 
50%), bramborová kaše 2%, řepkový olej, 
kukuřičný škrob, sušená vejce, sůl

• Příprava: zmrazené pirohy vložte do vařící 
vody. Vařte cca 2 - 4 min. od bodu varu. Pirohy 
jsou uvařené, když vyplavou na povrch. 

• Argumenty:

- Český výrobek, renomovaný výrobce

- Kvalitní suroviny, vynikající chuť

- Jednoduchá a rychlá příprava

- Ušetří práci a vedlejší náklady

- Vhodná gramáž – výhodné dávkování

- Potěší všechny generace strávníků

- Hlavní jídlo - oběd či večeře

• Tip: Doporučujeme posypat smaženou cibulkou 
a slaninou.
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Holandský řízek 100g
50ks/krt, karton 5kg

• Složení: vepřové maso 41%, sýr 
Eidam 16%, pšeničná mouka, mléko, 
strouhanka, voda, vejce, sůl, sušená 
petržel, pepř černý, muškátový květ

• Příprava: Rozmrazený výrobek 
smažit na pánvi (6-8 minut) nebo ve 
fritéze při 150°C (6-7 minut).

• V troubě při 220°C (10 minut z jedné 
a 10 minut z druhé strany

• Argumenty:

- Renomovaný český výrobce

- Domácí ruční výroba

- Kvalitní suroviny

- Výrobce si sám mele maso

- Jednoduchá a rychlá příprava

- Úspora nákladů na přípravu
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Ovocný mošt

Jablko + mrkev

100% podíl

ovocné a zeleninové složky
Obsah: 3l

Složení: neslazená, neředěná, šťáva vylisovaná 

z pečlivě vybraného čerstvého ovoce a zeleniny, 1 litr 

obsahuje cca 1,4 kg ovoce a zeleniny (80% a 20%)

lze zařadit do spotřebního koše

•vylisované z čerstvých surovin českého původu bez 

chemické konzervace a bez přídavku cukru či jiného 

sladidla. 

•Lahodná chuť s mnohem širší paletou vitamínů, než 

mají jednodruhové nápoje.Je zde rovněž bohatě 

obsažen betakaroten.

•ošetřen pouze pasterizací – tím je zajištěna 

mikrobiologická nezávadnost a současně si uchovává 

obsah vitamínů a minerálů

•záruka 5 měsíců, otevřený vydrží 1 měsíc

•opatřen praktickým ventilem

•lze libovolně ředit


