
Novinka březen 2023

Aljašská treska

hřbetní filety (loins)
bez kostí, bez aditiv
ochranné glazování do 10%

kalibr 90-140g, karton 5 kg

•Složení: filety z tresky pestré – aljašské

(Theragra chalcogramma)

Příprava:

•Před tepelnou úpravou rozmrazit a nechat okapat

•Poté připravujte jako čerstvé rybí maso

•Pečení, dušení, smažení

Argumenty:

•Vysoká kvalita rybího masa z nejlepší části filetu

•Vzhledem i chutí TOP výrobek

•Dobrá gramáž pro různé skupiny strávníků



Novinka březen 2023
Zeleninové prsty křupavé -TRIO
zlaté kukuřičné/oranžové zeleninové/červené brokolicové

1kg/sáček, karton 6x1kg (2ks od druhu)

Složení:

- Kukuřice 38%, Kukuřičná krupice 16%, žlutá mrkev

- Mrkev 29%, panýrka (brambory, mrkev 34%, kurkuma, droždí), batáty 10%, dýně máslová 9%

- Brokolice 44%, panýrka (červená řepa 50%, brambory)

voda, řepkový a slunečnicový olej, kukuřičný škrob, cibule, hrášková mouka, cizrnová 

mouka, bramborové vločky, sůl, sušená zelenina (cibule, rajčata, česnek), koření.

Příprava: před přípravou nerozmrazujte

• Trouba: při 200°C – 12-16 minut

• Fritéza: při 175°C 3-4 minuty

Argumenty:

• Renomovaný evropský výrobce

• Nejvyšší kvalita surovin i zpracování, racionální, veganské

• Možno zařadit do spotřebního koše

• Rychlá příprava beze ztrát a odpadu, úspora energií

• Křupavé s konzistentní strukturou uvnitř - ocení děti i dospělí



Novinka březen 2023

Pizza korpus
160g, průměr 27,5cm

bez aditiv, bez přidané vody

22ks/krt (baleno po 2ks)

Složení: : Pšeničná mouka, voda, droždí, řepkový olej, sůl, prášek do pečiva, cukr

Příprava: Před přípravou nerozmrazovat. Přidejte protlak a náplň dle libovolné 

chutě. Pečte v konvektomatu či troubě (200-220 °C) 7-10 minut do zlatova a křupava

Argumenty:

•Renomovaný evropský výrobce

•Oblíbený pokrm všech generací

•Úspora práce a nákladů na přípravu

•Možnost rychlé výroby rozmanitých druhů pizzy

•Možnost využití na oběd, večeři nebo jako svačina či rychlé občerstvení



Novinka DRY březen 2023

Velikonoční zajíček - perník
1ks=60g, 70ks/krt

Složení: ovocná náplň 30 %, pšeničná mouka, cukrářská 

poleva tmavá 17 %, cukr, glukózový sirup, vejce, med, 

ovocná složka, kypřicí látky, perníkové koření, kakaový 

prášek se sníženým obsahem tuku.

Argumenty:

• Sezónní velikonoční cukrovinka

• Tradiční český výrobce z Pardubicka

• Praktické individuální balení

• Uchování v suchém skladu

Použití:

• Přesnídávka či svačinka

• Dezert

• Do velikonočního balíčku



Novinka DRY březen 2023

MICROGREENS
čerstvé nakrájené zeleninové výhonky

slunečnice/hořčice/ředkvička/hrášek/kedlubna
1ks=30g/100g

Složení: 100% zelenina

Argumenty:

• Vždy čerstvá česká produkce

• Perfektně doprovodí vaše pokrmy – chuťově i vizuálně

• Praktické balení – bez odpadu, k okamžitému použití

• Obsahuje mnoho vitamínů  a minerálů

• Uchování v chladničce 1 týden

Použití:

• Do salátů, polévek, pomazánek

• K masům, rybám i bezmasým jídlům

• (Hořčice pikantní, ředkvička a kedlubna mírně pikantní)


