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Kuřecí plněný závitek
1ks=cca200g, karton 6 kg

Složení: Kuřecí stehno bez kosti s kůží 63%, voda, kuřecí maso, kuřecí šunka, žampiony, 

sůl, řepkový olej, rýžový škrob, sušená rajčata, sušená cibule, sušené žampiony, sušený 

česnek, bramborový škrob, pepř, petržel

Příprava: (Před přípravou nerozmrazujte)

•Trouba/konvektomat: cca 1 hodinu při 200°C za občasného podlévání vodou

Argumenty:

•Od renomovaného českého výrobce

•Kvalitní drůbeží maso s vynikající náplní

•Jednoduché a rychlé na přípravu, úspora času, žádný odpad



Novinka září 2019

Obalované rybí miniporce
předsmažené, bez kostí
1ks=cca25g, karton 8x1kg

•Složení: filé z aljašské tresky certifikované MSC, pšeničná mouka, slunečnicový olej, 

kukuřičné lupínky, voda, kukuřičný škrob, sůl, koření, droždí

Příprava: (Před přípravou nerozmrazujte)

•Pánev: na rozpáleném oleji po každé straně 2 minuty

•Fritéza: v rozpáleném oleji při teplotě 175°C po dobu 4 minut 

•Trouba/konvektomat: při 220°C 10-12 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

•Výhodné dávkování pro různé skupiny strávníků
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Mochov mix
1 sáček=2,5kg, 4ks/karton

Složení: Kostky mrkve, petržele a celeru, růžičková kapusta, 

květák růžičky, pórek plátky, fazolky zelené krájené

Příprava: vaříme nebo dusíme, možno připravovat na

pánvi, v konvektomatu, zapékat či smažit

Argumenty:

•Od renomovaného belgického výrobce

•Nejvyšší kvalita surovin

•Žádné ztráty, žádný odpad

Použití:

•Do polévek

•Jako příloha nebo obloha k masům a rybám

•Možno gratinovat a zapékat

•S rýží, quinoou, kuskusem nebo bulgurem jako racionální 
zeleninový pokrm
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Dýně kostky
1 sáček=2,5kg, 4ks/karton

Složení: 100% dýně

Příprava: na pánvi nebo v hrnci, v troubě či konvektomatu 

vaříme, dusíme, pečeme

Argumenty:

•Od renomovaného belgického výrobce

•Nejvyšší kvalita suroviny

•Žádné ztráty, žádný odpad

Použití:

•Na přípravu polévky nebo dýňové omáčky na těstoviny

•na dýňový koláč, rizoto apod.

•Jako příloha nebo obloha k masům a rybám

•Možno gratinovat a zapékat


