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Zeleninové trio

s romanescem
1 sáček=2,5kg, 4ks/karton

Složení: kolečka žluté mrkve, růžičky romanesca a květáku

Příprava: produkt je již tepelně upraven, stačí pouze 

prohřát na páře, na pánvi nebo v konvektomatu nebo zapékat

Argumenty:

•Novinka na trhu od renomovaného francouzského výrobce

•Nejvyšší kvalita surovin

•Jednoduché a rychlé na přípravu, úspora času i energií,

Použití:

•Příloha nebo obloha k masům a rybám

•Racionální zeleninový pokrm
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Ovocné pyré

hruška
zmrazené

4x1kg

Složení:

hrušky (odrůda Williams) 85%,

cukrový sirup (cukr, voda),

Příprava:

• Určeno k přímé spotřebě po rozmražení

• Rozmrazit při pokojové teplotě

nebo v lednici (po rozmražení možno

skladovat v lednici až 14 dní.)

Argumenty:

- Z čerstvého ovoce nejvyšší kvality

- Bez konzervantů a zahušťovadel

- Barva, chuť i vůně čerstvého ovoce

- Žádný odpad, žádné ztráty, žádná práce

- Bez peciček a žmolků

- Možno zařadit do spotřebního koše

Použití: 

- Přesnídávka/dezert s tvarohem či jogurtem

- Do mléčného koktejlu

- Poleva nebo náplň na pečené a zapékané dezerty

- Vhodné jako kojenecká výživa a jako výživa pro 
ty, kteří mají předepsanou kašovitou stravu

- V sortimentu též pyré Jahodové, Malinové, Ananasové, Broskvové, Jablečné a Lesní směs
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Pizza se šunkou
Předpečená, hluboce zmrazená

1 ks=300g, 14ks/karton

Složení: pšeničná mouka, voda, šunkový salám, kořenící 

přípravky, aromata, sýr mozzarella, cibule, rajčatový 

protlak, řepkový olej, rajčata, paprika, kukuřičný škrob, 

droždí, cukr, koření

Příprava: produkt před použitím nerozmrazujte!

Pečte v troubě předehřáté na 180-200°C cca 12 minut, 

dokud se sýr neroztaví a okraje nezezlátnou

Argumenty:

•Oblíbený pokrm všech generací

•Kvalitní produkt za výbornou cenu

•Jednoduché a rychlé na přípravu, úspora času i energií,

•Žádné ztráty, žádný odpad – váha před a po přípravě je 
téměř identická
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Špagety QUADRO
Spaghetti alla Chitarra

těstoviny z tvrdé semolinové pšenice

italská specialita

sáček 500g, 24ks/krt

Příprava:

Vložíme do vařící osolené vody (8l/1kg).

Vaříme 8 minut nebo dle požadované konzistence.

Přelijeme studenou vodou a slijeme.

Argumenty:

• Novinka – čtverhranné špagety 

• Osvědčený italský výrobce - vysoká kvalita

• Jednoduchá příprava

• Nelepí se


