Novinka březen 2018
Treska tmavá - Saithe
bez kostí, bez aditiv
nízké glazování do 10%
karton 5 kg

Řezy z filetů 80-100g
Řezy z filetů 100-120g
Řezy z filetů 140-160g

Složení: Nelisované řezy z filetů z tresky tmavé – pollachius virens/saithe
Argumenty:
•Vysoká kvalita rybího masa z mořské ryby
•Zpracováno v Evropě
•Nízké glazování, žádná aditiva, žádné kosti
•Vhodné k dušení, pečení i k obalování

Novinka březen 2018
Kapustový řízek s quinoou
předsmažený
1ks=75g, 16ks/sáček 1,2kg, 1krt=6 sáčků

Složení: Kapusta 18%, quinoa předvařená 13%, voda, obal (špaldová mouka,
quinoa, slunečnicový olej, sůl, droždí), slunečnicový olej, brambory, mrkev, smažená
cibulka, sojové boby, bramborové vločky, pšeničná mouka, zeleninový bujón,
česnek, koření, cukr
Příprava: (Před přípravou nerozmrazujte)
•Trouba 200 °C 12-15 minut (během přípravy obrátit)
•Fritéza 180 °C 4 minuty
•Pánev (střední teplota) opéct v oleji (během přípravy obrátit)
Argumenty:
•Novinka na trhu od renomovaného evropského výrobce
•Racionální zeleninové jídlo se superpotravinou quinoou. Vhodné pro vegetariány
•Jednoduchá a rychlá příprava, úspora času, energií a oleje (při přípravě v troubě)
•Žádné ztráty – váha před a po přípravě je téměř identická

Novinka březen 2018 DRY
Špagety
bezlepkové
NutriMio

Italské bezlepkové těstoviny
Vyrobené z kukuřičné a rýžové mouky
od tradičního výrobce z jihu Itálie

Balení 400g
12ks/krt

Vřetena
bezlepková
NutriBio

Novinka březen 2018 DRY
Cereálie Méditerranéennes
(Středozemní)
se sušenými rajčaty,
extra panenským olivovým olejem
a provensálskými bylinkami
6x1 kg

Složení: Semolinová krupice, kukuřičná krupice, žitné, ječmenné a špaldové
vločky, česnek, petrželová nať, sůl, sušená rajčata a papriky, extra panenský
olivový olej, slunečnicový olej, skořice, provensálské bylinky
Příprava: 1 kg směsi nasypat do 1,5L vařící vody a nechat 9 minut nabobtnat.
Poté 2 minuty ohřejeme na mírném ohni. 1 kg = cca 20 porcí (až 50 dětských).
Argumenty:
• Racionální pokrm v souladu s moderními trendy výživy
• Novinka, vysoká kvalita, jednoduchá a rychlá příprava, rozmanité použití
• Použití jako příloha k drůbeži, masu a rybám, na saláty, pokrmy typu rizoto,
jako náplň zeleninových pokrmů (např. paprika, zelný list apod.)
• Velmi příznivá cena porce: 3,60-9,00Kč/porce

