
Znovu v sortimentu únor 2022

Okoun nilský filety bez kůže
300-500g

bez kostí, bez aditiv
žádné glazování!

karton 6kg

•Složení:

•Filety z okouna nilského 100%

Robalo nilský (Lates Niloticus)

•Příprava:

Pečení, dušení, smažení

Argumenty:

•Vysoká kvalita rybího masa bez kostí, bez přidané vody a aditiv

•Top výrobek za mimořádně příznivou cenu

•Maso má narůžovělou barvu a delikátní chuť a je bohaté na omega 3 mastné kyseliny

•Z evropských ryb se mu nejvíce podobá maso candáta



Novinka únor 2022

Obalované rybí porce

s bylinkami 100g
Předsmažené, bez kostí

karton 4 kg

•Složení: filety z Aljašské tresky (treska pestrá - Theragra chalcogramma), strouhanka 

s bylinkami, rostlinný olej, sůl, koření

•Příprava:

•Fritéza: zmrazené filé smažte v rozpáleném oleji na 175°C 5-7 minut do zlatova.

•Pánev: zmrazené filé smažte v rozpáleném oleji 4-5 minut po každé straně do zlatova.

•Trouba/konvektomat: zmrazené filé pečte v předehřáté troubě na 200°C (horkovzdušná 

trouba 180°C) cca 18 minut do zlatova. 

Argumenty:

•Vyrobeno v Německu

•Vysoká kvalita rybího masa

•Úspora práce a energií při přípravě

•Úspora oleje při přípravě v troubě/konvektomatu
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Smažené kuřecí frikadely

se sýrem 50g
neobalované, předsmažené

karton 3 kg

•Složení: kuřecí maso 62%, tavený sýr 10%, vepřové maso 8%, voda, 

strouhanka, řepkový olej, vepřový tuk, směs koření, sušená zelenina, aroma, 

sůl, česnek, cibule, pepř. 

•Příprava: výrobek je již tepelně opracován, je vhodné jej před použitím 

znovu tepelně opracovat, a to 6-7 minut na pánvi nebo 6-7 minut ve fritéze 

při 160°C nebo 12-14 minut v horkovzdušné troubě při 180°C. 

Argumenty:

•Renomovaný český výrobce

•Chuťově a konzistencí vyvážený výrobek

•Úspora práce a energií při přípravě

•Vhodná gramáž, dobré dávkování pro různé skupiny strávníků 
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Honey Rings

Cereální

medové

kroužky

Cinnamon Magic

Cereální

skořicové

čtverečky 

Choco Rice

Rýžová zrnka

s kakaem

Čtyřlístky obilné

- s kakaem

- s kakaem a vanilkou

Blac&White

Kakaové obilné

polštářky s náplní

- mléčné

- banánové

V sortimentu též:

Balls Duo

Cereální

kuličky

dvoubarevné

OVESNÉ KROUŽKY

s medem
sáček 250g,12ks/krt

DĚTSKÉ CEREÁLIE

Nadýchané a jemné

Hodí se samotné či s ovocem do mléka či jogurtu

Složení:

Ovesné vločky 80,8%, cukr, kukuřičná krupice, med 1,5%, 

glukóza, sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), 

slunečnicový olej s rozmarýnem (slunečnicový olej, extrakt 

z rozmarýnu), přírodní aroma.


