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•

Složení: Hrášek (100%)

•
-

Příprava:
Na pánvi: 8 min.
V troubě/konvektomatu: cca 40 min. při 160°C
Produkt je tepelně opracovaný a je možno jej přímo
použít do gastronádob a ohřát na výdejní teplotu
nebo ohřát v mikrovlnné troubě

•
-

Argumenty:
Již tepelně opracovaná zelenina nejvyšší kvality
100% zelenina bez éček, zahušťovadel a stabilizátorů
Úspora času a energií díky EXPRESS úpravě
Žádný odpad, přesné dávkování (zamraženo v porcích)

•
-

Použití:
Polévka (s krutony - po naředění vodou či mlékem)
Racionální zeleninové jídlo např. s opečenou šunkou a
těstovinami nebo bramborem
Omáčka k rybám, drůbeži a masu
Přeliv k zapékání (hráškový koláč/quiche apod.)

-

Hráškové pyré
karton 4x2,5kg
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Ovocné pyré
lesní směs
4x1kg
Složení: červený rybíz,
jahody, černý rybíz,
ostružiny, maliny,
borůvky, cukr

Příprava:
• Určeno k přímé spotřebě po rozmražení
• Rozmrazit při pokojové teplotě nebo
v lednici (po rozmražení možno
skladovat v lednici až 14 dní.)
Argumenty:
- 100% čerstvého ovoce nejvyšší kvality
- Bez éček, konzervantů a zahušťovadel
- Barva, chuť i vůně čerstvého ovoce
- Žádný odpad, žádné ztráty, žádná práce
- Bez peciček a žmolků
Použití:
- Přesnídávka s tvarohem či jogurtem
- Do mléčného koktejlu
- Příloha ke sladkým jídlům (jogurt. knedlíky)
- 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 a Broskvové
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• Složení: těsto 78% (PŠENIČNÁ mouka, voda,
bramborové těsto (PŠENIČNÁ mouka, sušené
bramborové vločky, PŠENIČNÁ krupice,
bramborový škrob, sůl, kořenící extrakt),
řepkový olej, sušená VEJCE), jahodová náplň
22% (jahody 79%, cukr, kukuřičný škrob)
• Příprava: zmrazené taštičky vložte do vařící
vody. Vařte cca 2 - 4 minuty od bodu varu.
Taštičky jsou uvařené, když vyplavou na povrch.

Taštičky
• Argumenty:
s jahodovou náplní - Český výrobek, renomovaný výrobce
6x1kg
1ks = cca 18g

-

Kvalitní suroviny, vynikající chuť, bez éček
Jednoduchá a rychlá příprava
Vhodná gramáž – výhodné dávkování
Potěší všechny generace strávníků
Hlavní jídlo, oběd či večeře nebo jako dezert

• Tip: Uvařené taštičky podávejte se zakysanou
smetanou a skořicovým cukrem
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Složení: neslazená, neředěná, šťáva vylisovaná
z pečlivě vybraného čerstvého ovoce, 1 litr moštu
obsahuje cca 1,4 kg ovoce
lze zařadit do spotřebního koše
•bez chemických konzervantů a sladidel, neobsahuje
žádné látky upravující chuť
•ošetřen pouze pasterizací – tím je zajištěna
mikrobiologická nezávadnost a současně si uchovává
obsah vitamínů a minerálů
•český výrobek - ovoce z jihočeských sadů výrobce
•záruka 5 měsíců, otevřený vydrží 1 měsíc
•opatřen praktickým ventilem - mošt neodkapává a
velice dobře se skladuje
Ovocný mošt
•lze podávat při pokojové teplotě či vychlazený
Jablko + Hruška
•příznačný je sediment na dně, který je znakem
100% podíl ovocné složky
přírodního charakteru nápoje
Obsah: 5l
•lze libovolně ředit
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Sirup LIMACIT
malinová příchuť
s vitamínem C
obsah 0,7L
8 x 0,7L

• Bez umělých sladidel
• 960kJ/230kCal/100g
• Dávkování: 1:7, z jednoho balení
připravíte až 6 litrů nápoje
• Argumenty:
- Jednoduché a rychlé dávkování a míchání
- Hezký vzhled a dobrá chuť
- Praktický uzavíratelný obal

