Novinka srpen 2019
Obalované rybí filety 100g
předsmažené, bez kostí
1ks=cca100g, karton 6 kg

•Složení: filé z aljašské tresky, pšeničná mouka, voda, bramborový škrob, koření, bylinky
Příprava: (Před přípravou nerozmrazujte)
•Pánev: smažte na rozpáleném oleji po každé straně 3-4 minuty
•Fritéza: smažte v rozpáleném oleji při teplotě 170-180°C po dobu 3-5 minut
•Trouba/konvektomat: na pečícím papíru při 180°C po každé straně 6-8 minut
Argumenty:
•Od renomovaného evropského výrobce
•Kvalitní rybí maso z celých filet, kvalitní obal
•Jednoduché a rychlé na přípravu, úspora času i energií, úspora oleje při přípravě v troubě
•Žádné ztráty – váha před a po přípravě je téměř identická
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Cuketa kolečka
1 sáček=2,5kg, 4ks/karton

Složení: 100% cuketa
Příprava: vaříme nebo dusíme 5-6 minut, možno
připravovat na pánvi, v konvektomatu, zapékat či smažit
Argumenty:
•Novinka na trhu od renomovaného belgického výrobce
•Nejvyšší kvalita surovin
•Jednoduché a rychlé na přípravu, úspora času i energií,
•Žádné ztráty, žádný odpad
Použití:
•Příloha nebo obloha k masům a rybám
•Racionální zeleninový pokrm a saláty
•Možno obalit a usmažit
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Složení: ovesné vločky 76,1%, med 9,1%, vláknina
polydextrosa, řepkový olej, jedlá sůl
1 tyčinka = cca 30g, baleno po 2 kusech
Argumenty:
•Novinka na trhu od renomovaného českého výrobce
•Vysoký obsah vlákniny
•Bez použití palmového tuku
•Slazeno pouze medem
Použití:
•Ideálně se hodí do mléka nebo jogurtu
•Podávat možno samotné, s ovocem, ovocným pyré
nebo s čokoládovým krémem
V sortimentu též:

BIX to MILK
HONEY
Ovesné tyčinky s medem
krabice 350g,9ks/krt

Honey Rings
Cereální
medové
kroužky

Blac&White
Kakaové obilné
polštářky
s mléčnou náplní
Čtyřlístky obilné
- s kakaem
- s kakaem a vanilkou

Choco Rice
Rýžová zrnka
s kakaem

Cinnamon Magic
Cereální
skořicové
čtverečky

Balls Duo
Cereální
kuličky
dvoubarevné
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Složení: Jogurtová poleva 28%, škrobový sirup,
ovesné vločky, extrudovaná kukuřice, kukuřičné
lupínky, sušené brusinky, rostlinný tuk, fruktóza,
jahodové kousky 1,2%,sójový lecithin, aroma,
kyselina citrónová potravinářská.
Argumenty:
•Oblíbený výrobek od renomovaného českého výrobce
•Vysoký obsah vlákniny
•Bez použití palmového tuku
•Racionální svačinka nebo dezert

Müsli tyčinky FLY
jahoda s jogurtem
1ks=25g, 36ks/krt

V sortimentu též:

Čokoládová

Malina s jogurtem

Meruňka s jjogurtem
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Použití:
-Vložka do polévky
-Jako příloha, jako hlavní jídlo
-Do zeleninového salátu
-K přípravě pomazánek
Argumenty:
-Novinka na trhu od renomovaného italského výrobce
-Luštěniny do spotřebního koše
-Jedná se o potravinu výživnou, zdravou, která
obsahuje řadu důležitých složek pro lidský organismus
- Přitom se jedná o potravinu relativně levnou

Černooké fazole
Sáček 5kg

