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Okouník mořský – redfish

filety 40-65g
bez kostí, bez aditiv, bez přidané vody

karton 5 kg

Složení: Filety z Okouníka mořského (Sebastes mentella)

Argumenty:

Okouník mořský - redfish. Tato ryba je snadno rozpoznatelná díky své křiklavě červené 

barvě, má také červenavé maso. Jeho délka je přibližně 40 centimetrů. 

• Vysoká kvalita rybího masa z mořské ryby

• Vhodné k  dušení, pečení i k obalování, na rybí polévku či rybí karbanátky

• Nízké glazování, žádná aditiva, žádné kosti
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Treska tmavá porce Premium
porce 100g/porce 150g

bez kostí, bez přidané vody, bez aditiv
karton 6kg

Složení: porce z filet tresky tmavé - saithe (Pollachius virens) bez kůže

Příprava:

•Před přípravou nerozmrazujte

•Připravujte na pánvi či v troubě/konvektomatu

•Vhodné též na obalování a smažení

Argumenty:

•Nejvyšší kvalita rybího masa bez kostí, vody a aditiv

•SEAFROZEN – zamraženo na moři!
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Asijská směs bylinek
1 sáček=250g, 8ks/karton

Složení: šalotka, jarní cibulka, česnek, listy divokého 
česneku, zázvor, červená sladká paprika a chilli paprika 

Argumenty:

•Chuť i vůně čerstvých bylinek

•Od renomovaného belgického výrobce

•Nejvyšší kvalita surovin

•Jednoduché a okamžité použití

•Žádné ztráty, žádný odpad

Použití:

•Do masových i zeleninových pokrmů asijského stylu 

•Na saláty, do dresingů a zálivek 

•K ochucení omáček a dipů
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Italská směs bylinek
1 sáček=250g, 8ks/karton

Složení: kostičky červené cibule, krájená petržel kudrnka, 
bazalka, listy divokého česneku, tymián a oregano 

Argumenty:

•Chuť i vůně čerstvých bylinek

•Od renomovaného belgického výrobce

•Nejvyšší kvalita surovin

•Jednoduché a okamžité použití

•Žádné ztráty, žádný odpad

Použití:

•Do masových i zeleninových pokrmů asijského stylu 

•Na saláty, do dresingů a zálivek 

•K ochucení omáček a dipů
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Čočka vařená
1 plechovka=4kg, 3ks/karton

Složení: čočka (100% původ Francie), voda, sůl 

Argumenty:

•Surovina s vysokým obsahem proteinů, vlákniny a železa

•Jemně povařeno, určeno k přímé konzumaci

•Od renomovaného francouzského výrobce

•Vysoká kvalita suroviny

•Žádné ztráty, žádný odpad

•Jednoduché a okamžité použití

•Úspora energetických nákladů na přípravu

Použití:

•Za studena i za tepla

•Do salátů

•Do pomazánek

•Jako příloha


