
Novinka březen 2020

Hejk porce Premium
porce 100g/porce 150g

bez kostí, bez aditiv
ochranné glazování do 6%

karton 5kg

Složení: porce z filet ze štikozubce - hejka (Merluccius productus) bez kůže

Příprava:

•Před přípravou nerozmrazujte

•Připravujte na pánvi či v troubě/konvektomatu

•Vhodné též na obalování a smažení

Argumenty:

•Vysoká kvalita rybího masa bez kostí a aditiv

•Uloveno v severovýchodním Pacifiku

•Zpracováno renomovaným evropským dodavatelem



Novinka březen 2020

Obalované nugety z divokého losose
předsmažené, bez kostí

1ks=30-35g, karton 5kg

•Složení: kousky filet z divokého losose Oncorhynchus gorbuscha, obal - strouhanka: 

pšeničná mouka, řepkový olej, voda, droždí, zeleninová vláknina, sůl, koření

Příprava: (Před přípravou nerozmrazujte)

•Pánev: na rozpáleném oleji 6-8 minut, během přípravy obrátit

•Fritéza: v rozpáleném oleji při teplotě 180°C po dobu 5-6 minut 

•Trouba/konvektomat: při 200°C 17-20 minut, během pečení otočte

Argumenty:

•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

•Možno použít jako hlavní jídlo nebo do salátů



Řezy - jablečné, 1800g
balení 48x37,5g, 3 balení/krt

Řezy - Brownies, 2050g
balení 48x43g, 3 balení/krt

Řezy - Malinový cheescake, 2350g
balení 48x49g, 3 balení/krt

Novinka březen 2020

•Největší evropský výrobce 

zmrazených zákusků, dortů a 

dezertů 

•Prvotřídní kvalita, která chutná  

a vypadá jako domácí

•Vyráběno v Německu v 

kombinaci tradiční řemeslné 

zručnosti a moderních 

technologií

•Výrobky jsou upečené a stačí je 

nechat rozmrazit a podávat

•Po rozmražení možno uchovávat 

v lednici

•Šetří náklady na pracovní sílu, 

na energie, šetří čas personálu

•Umožňuje rozmanitost nabídky

•Umožňuje flexibilitu v počtu 

připravovaných porcí

Zmrazené dezerty

Premium



Jahodový cheesecake, 1450g

Průměr 25cm
balení 12x120g, 6 balení/krt

Řezy – Creme fraiche/mango, 1100g
balení 24x46g, 6 balení/krt

Novinka březen 2020

•Největší evropský výrobce 

zmrazených zákusků, dortů a 

dezertů 

•Prvotřídní kvalita, která chutná  

a vypadá jako domácí

•Vyráběno v Německu v 

kombinaci tradiční řemeslné 

zručnosti a moderních 

technologií

•Výrobky jsou upečené a stačí je 

nechat rozmrazit a podávat

•Po rozmražení možno uchovávat 

v lednici

•Šetří náklady na pracovní sílu, 

na energie, šetří čas personálu

•Umožňuje rozmanitost nabídky

•Umožňuje flexibilitu v počtu 

připravovaných porcí

Zmrazené dezerty

Premium

Řezy – s čokoládovou pěnou, 1000g
balení 24x42g, 6 balení/krt


