
Bramborový popcorn.
Kořeněný brambor

 nakrájený na malé kousky
ve tvaru válečku.

cena za 1kg

63,90
bez DPH

cena za kus

159,75
183,71s DPH

49614185
POTATO POPS
2,5KG

Petals je vhodný
výrobek pro navýšení
konzumace piva.

Takže tento výrobek 
bude navyšovat

i prodej Vašeho piva.

náklady
na porci 100g

7,99
bez DPH

cena za 1kg

79,90
bez DPH

cena za kus

199,75
229,71 s DPH

49614227
POTATO PETALS - Bramborové chipsy
2,5kg

Steakové hranolky v řezu
10x18mm. Plná bramborová
chuť a delší odkládací doba.

Ideální pro vaše steakové menu.

cena za 1kg

43,90
bez DPH

cena za kus

109,75
126,21 s DPH

49614078
HRANOLKY STEAKOVÉ
2,5kg

Dlouhé a křupavé hranolky
řezu 6x6mm s garantovanou

kvalitou po celý rok.
Snadná a rychlá příprava.

cena za 1kg

42,90
bez DPH

cena za kus

107,25
123,34 s DPH

49614339
HRANOLKY JULIENNE 6x6 
2,5kg

Tenké hranolky řezu 6x6mm.
Předsmažené a hluboce zmrazené.

cena za 1kg

25,90
bez DPH

cena za kus

64,75
74,46 s DPH

49614001
HRANOLKY VALLEY FARM 6x6 
2,5kg

Farmářské hranolky ve tvaru „U“. Křupavé na povrchu a měkké uvnitř s výraznou bramborovou
chutí. Tvar vhodný pro  dipy / omáčky. Inovativní U-tvar vyvinutý speciálně pro McCain Vás
spolehlivě odliší od konkurence. Skvělý doplněk pro moderní menu. Originální tvar. Delší

odkládací doba. Vysoký zisk díky novému tvaru umožňujícímu servírovat více porcí z jednoho
zakoupeného kilogramu. Dvojí možnost skladování
(chlazené nebo mražené) podle Vašich potřeb.cena za 1kg

43,90
bez DPH

cena za kus

109,75
126,21 s DPH

49614075
HRANOLKY FRY AND DIP
2,5kg 

Tradiční hranolky
s poctivou bramborvou chutí
a stálou kvalitou po celý rok.
Díky větším objemovým

 porcím servírujete více porcí
= vyšší zisk z každého kg.

cena za 1kg

41,90
bez DPH

cena za kus

104,75
120,46 s DPH

49614074
HRANOLKY "A"
2,5kg 3/8  

Dlouhé a křupavé hranolky
řezu 9x9mm s garantovanou

kvalitou po celý rok.
Snadná a rychlá příprava.

cena za 1kg

48,90
bez DPH

cena za kus

122,25
140,59 s DPH

49614191
HRANOLKY  SURE 
CRISP SLUPKA 3/8
2,5kg 

Křupavé bramborové
vlnky ve tvaru V se slupkou.

cena za 1kg

49,90
bez DPH

cena za kus

124,75
143,46 s DPH

49614171
CRISPERS LUPÍNKY SE SLUPKOU
2,5kg

Cibulové kroužky v křupavém
těstíčku jsou ideální jako

předkrm či chuťovka. Hodí se
do salátů i burgerů. Velmi
obohatí vaše menu. Snadné
porcování a kontrola nákladů.

cena za 1kg

139,90
160,89 s DPH

cena za kus

(16g) 2,30
bez DPH

81219210
CIBULOVÉ KROUŽKY
CELÉ
1kg  

Bramborové dílky se slupkou
- americké brambory,předsmažené,
zmrazené, vhodné jako příloha i
samostatně. Lze připravit v troubě,

fritéze nebo konvektomatu.
cena za 1kg

39,90
bez DPH

cena za kus

99,75
114,71 s DPHH

49614073
AMERICKÉ BRAMBORY  "A" 
2,5kg

Tatarská omáčka(30 kg)
40 % oleje, obsahuje křupavé
kousky okurek a cibule

Gourmet ketchup (30 kg)
150 g na jižním slunci vyzrálých
rajčat na 100 g výrobku

SPAK Průmyslová (5 kg)
Majonéza 50%, jejíž
vlastnosti dosahují jedné
z nejvyšších kvalit, má
vysokou viskozitu, hustou
konzistenci a výbornou
chuť, vhodná předevšímchuť, vhodná především
pro průmyslové zpracování.

SPAK Rajčatové pyré (5 kg)
Vysoký obsah rajčat zrajících
na jižním slunci v Evropě
– 380 g rajčat na 100 g pyré.
Při zpracování přirozeně
obarví použité suroviny.
Vysoká výtěžnost a jedinečnáVysoká výtěžnost a jedinečná
chuť rajčat.

SPAK Tatarská omáčka (5 kg)
Vysoký obsah zeleniny, křupavé
kousky okurek a cibule.
Vyrobena z vysoce kvalitního
řepkového oleje 40 % –
obsahující omega 6 a omega 3.

SPAK FOODS
mimořádná nabídka

cena za 1kg

54,90
bez DPH

cena za kus

274,50
275,43 s DPH

42011008
PROTLAK RAJČATOVÝ
KB/5kg

cena za 1kg

50,90
bez DPH

cena za kus

509,00
527,85 s DPH

40210350
MAJONÉZA PRŮMYSLOVÁ
KB/10kg

cena za 1kg

68,90
bez DPH

cena za kus

344,50
373,18 s DPH

40211304
TATARSKÁ OMÁČKA
KB/5kg

cena za 1ks

4,39
bez DPH

cena za krt

219,50
224,25 s DPH

40211100
TATARSKÁ
OMÁČKA
50x30g

cena za 1ks

3,69
bez DPH

cena za krt

184,50
206,43 s DPH

41916001
KETCHUP
JEMNÝ
50x30g
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Vepřová plec je tvořena ramenním svalstvem,
které je na rozdíl od jiných částí prasete méně
tučné. Kuchyňsky vepřovou plec upravujeme

dušením a pečením, například k přípravě guláše,
dušení na houbách, na paprice , na kmínu a podobně.

Mletou plec používáme k přípravě sekané.
Země původu: EUZemě původu: EU

Jednotlivě vakuové baleno – dodáváme
po jednotlivých kusech cca 2,5kg

cena za 1kg

69,90
80,39 s DPH

49650252
VEPŘOVÁ PLEC
4D IVP

Část ze širšího konce vepřové panenky, začištěná.
Velice oblíbené na medailonky, mini steaky, 
protože palce mají po celé délce cca stejný 
průměr. Kvalitativně jako panenka, ale

cenově mnohem výhodnější.cena za 1kg

95,90
110,29 s DPH

49650320
VEPŘOVÉ PALCE Z PANENEK

Vepřové ledvinky jsou dnes velmi často opomíjené a v minulosti se výbornými recepty z nich
pyšnila nejedna tradiční česká kuchařka. Tyto vnitřnosti jsou bohatým zdrojem železa a
vitaminu B 12. Příprava v kuchyni Nejdůležitějším a nejvíce pracným krokem je očištění

ledvinek od přebytečného tuku a blanek. Všechny bílé tkáně pečlivě  odstraňte,
aby ledvinky chutnaly. S ostrým nožem to zabere jen pár minut. Očištěné a
 nakrájené ledvinky ještě dobře umyjte. Připravte si ledvinky s omáčkou a rýží
nebo na grilu. Solte vždy až na závěr či těsně před podáváním! V tradičníchnebo na grilu. Solte vždy až na závěr či těsně před podáváním! V tradičních

receptech se doporučuje nechat nakrájené a očištěné ledvinky přes noc odležet
v mléce. Tím lze snadno předejít případným zápachům při přípravě a konzumaci.
Vepřové ledvinky si nejlépe vychutnáte, přidáte-li víno již během tepelné úpravy.
Jakmile pustí ledvinky šťávu, přilijeme cca 1–2dcl kvalitního bílého vína. Díky

 vínu bude pokrm chutnější a zároveň můžete víno podávat současně s ledvinkami.

cena za 1kg

27,90
bez DPH

cena za krt.

279,00
320,85 s DPH

49650367
VEPŘOVÉ LEDVINKY
10 kg / KARTON

Velmi oblíbeným kusem vepřového masa je krkovice nacházející se 
na krku vepře. Je poměrně dost prorostlá tukem. Má lehce
načervenalou barvu a je chuťově dost výrazná a šťavnatá.

Jen málokterý druh masa nabízí tak širokou škálu kulinářského
využití jako právě vepřová krkovice. Krkovici lze péct, grilovat,
smažit v trojobalu jako řízek. Mlsouni odborníci se shodují,
že nejšťavnatější řízek je právě z lehce prorostlé krkovičky.že nejšťavnatější řízek je právě z lehce prorostlé krkovičky.
Krkovička je velmi chutná v kombinaci s cibulí, česnekem a

kmínem. Dobře se doplňuje se zeleninou, za všechnu
jmenujme špenát, zelí či fazolové lusky.

Země původu: EU Jednotlivě vakuové baleno.
Dodáváme po jednotlivých kusech cca 2,5kg

cena za 1kg

84,90
97,64s DPH

49650241
VEPŘOVÁ KRKOVICE BEZ KOSTI 

Masný výrobek – polotovar. Vepřové maso 56%, vepřové sádlo, hovězí maso 13%.
Mleté vepřové a hovězí maso s nižším obsahem tuku se hodí na pečení, vaření,
případně dušení. Před použitím nechte hodinu  odležet v lednici, aby prostoupila

chuť všech ingrediencí. Vždy dobře vypracujte spolu se všemi surovinami
 – ideálně za použití elektrického hnětače. Tip: při tvarování karbanátků

namáčejte ruce ve vodě, směs se Vám nebude lepit na ruce.

cena za 1kg

73,90
bez DPH

cena za kus

147,80
169,97 s DPH

49650433
MASO MLETÉ
2kg 

Kuřecí je nejoblíbenějším masem po celém světě. Je bílé, netučné, lehce
stravitelné. Obsahuje dostatek bílkovin, minerálních látek. Zpracovává se
z brojlerových kuřat, která se od mala vykrmují tak,  aby jim rychle nabyla
svalová hmota a aby do maximálně dvou měsíců mohla být konzumována.
Do 1,2% vmasírovaný solný roztok. Pro některé úpravy je to výhodnější

( maso je křehčí ) na obalení nebo steak.
Nejedná se o křehčený kuřecí řízek, který má jinou úpravu.Nejedná se o křehčený kuřecí řízek, který má jinou úpravu.
Injektory je nastříkán solný lák a až poté projde masírkou.

Země původu: BRAZ. Dodáváme po 2kg

cena za 1kg

89,90
bez DPH

cena za ks

179,80
206,77 s DPH

49650228
KUŘECÍ PRSA SOLENÁ
2KG 

Důkladně opracované od nežádoucích částí, uvařené a
nakrájené. Dršťky se hodí zejména na dršťkovou polévku.
Dále se připravují zadělávané dršťky, dušené na paprice

nebo houbách či smažené. Z této suroviny uděláte
prakticky bez zápachu dršťkovou polévku do 30 minut!

Země původu: Itálie Dodáváme po 1kg.

cena za 1kg

79,90
91,89 s DPH

49650260
HOVĚZÍ DRŠŤKY VAŘENÉ KRÁJENÉ
1kg

Poslední dobou se tato delikatesa stává velmi moderním a často
vyhledávaným pokrmem nejen v luxusních restauracích. Hovězí

líčka jsou poměrně tuhá, a proto nejvhodnější úpravou je velmi pomalé
dušení či konfitování. Nejčastěji se připravují na červeném víně nebo
na tmavém pivu. Dusí se na kořenové zelenině, s houbami, ve vlastní

šťávě a na různých bylinkách či s divokým kořením.  Vhodnou
přílohou k tomuto delikátnímu masu je bramborová kaše.přílohou k tomuto delikátnímu masu je bramborová kaše.

Země původu: EU. Jednotlivě vakuové baleno . 
Dodáváme po jednotlivých kusech cca 3,5kg.

cena za 1kg

119,90
137,89 s DPH

49650256
HOVĚZÍ LÍČKA

Jedna z nejchutnějších ryb.
Mražený filet s kůží, bez kostí.

Glazování 10%.
Původ Kazachstán.

 
cena za 1kg

209,90
bez DPH

cena za krt.

1049,50
1 206,93 s DPH

49650236
CANDÁT FILET S KŮŽÍ
5kg

Odtučněný kakaový
prášek. Holandské kakao
je díky své bohaté vůni
a tmavé barvě ideální do
pečiva a dezertů. Jeho
vybraná chuť způsobuje,
že se také výborně hodíže se také výborně hodí

k přípravě nápojů s mlékem.
25,90
29,79  s DPH

88010914
KAKAO
HOLANDSKÉ
200g  KÁVOVINY

Suché chemické kypřidlo
používané ke zvětšení objemu a

 odlehčení textury pečiva, např. muffinů,
 koláčů, vdolečků nebo piškotů. Kypřicí
 prášek funguje na principu uvolňování
 oxidu uhličitého do těsta acidobazickou

 reakcí, čímž vznikají v těstě reakcí, čímž vznikají v těstě
bublinky a to se tak nakypřuje.

0,69
0,79 s DPH

49920003
KYPŘÍCÍ PRÁŠEK
DO PEČIVA
13g KÁVOVINY

Cukr bílý krupice
s přísadou ethylvanilinu.
Vanilinový cukr dává
vynikající chuť mnoha
pokrmům. Stejně tak

se používá na ochucení
mnoha druhů dezertů,mnoha druhů dezertů,
 jako jsou smetana,
různé krémy, atd.

 31,90
36,69 s DPH

88010907
CUKR VANILINOVÝ
1kg KÁVOVINY

30,90
35,54 s DPH

42010106
HOŘČICE DIJON 
PLAST
950g ALBA

Obsah kyseliny octové
8 g/100 ml, přibarveno karamelem E150,
ochuceno přírodním estragonovým aroma.
Ocet se v potravinářství užívá jednak ke

konzervaci zeleniny, jednak jako okyselující
 součást pokrmů v řadě kuchyní světa. Byl
takto používán již v antice. Již staří Římanétakto používán již v antice. Již staří Římané
 byli obeznámeni s formou oxidovaného vína.
Ve Středověku byl ocet používán jako léčivo
 proti moru. V kuchyních si bez  něj nyní

 nedokážeme život představit.
6,90
7,94 s DPH

40515910
OCET KVASNÝ LIHOVÝ
1L PET 
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Složení:
švestky půlené bez pecek.

cena za 1kg

44,90
bez DPH

cena za kus

112,25
129,09 s DPH

49650442
mražené ovoce
ŠVESTKY PŮLENÉ
2,5kg 

Borůvky lesní - celé, jedná se o kvalitní lesní borůvky!!!
Chceme jít cestou kvality a dobré ceny, proto nenabízíme
kanadské borůvky, s kterými se za lepší cenu na trhu

potkáte. Kanadské jsou větší, ale chuťově nevýrazné, méně
barví a jsou  kvalitativně nesrovnatelné s nezaměnitelnou

chutí borůvek lesních,
které nabízíme. Původ EU.které nabízíme. Původ EU.cena za 1kg

129,90
bez DPH

cena za kus

324,75
373,46 s DPH

49614068
mražené ovoce
BORŮVKY (lesní)
PREMIUM DIONE 
2,5kg

Složení: maliny, borůvky,
ostružiny, červený rybíz.

cena za 1kg

99,90
bez DPH

cena za kus

249,75
287,21s DPH

49614042
mražené ovoce
SMĚS LESNÍ 
PREMIUM DIONE 
2,5kg 

Složení:
žampiony plátky

cena za 1kg

43,90
bez DPH

cena za kus

109,75
126,21 s DPH

49614054
mražená zelenina
ŽAMPIONY PLÁTEK
2,5kg

Složení:
hřib hnědý plátky.

cena za 1kg

179,90
206,89 s DPH

49614055
mražené houby
SUCHOHŘIB PLÁTKY
1kg

Složení: mrkev orientální řez, fazolka Romano,
brokolice a květák růžičky, kukuřičné klásky,
paprika žlutá a červená proužek, kukuřice.

Luxusní zeleninová  směs všestranného použití.
Např. jako krátce blanšírovaná na másle,
vykouzlí dokonalou přílohu ke steaku.

cena za 1kg

45,90
bez DPH

cena za kus

114,75
131,96 DPH

49614069
mražená zelenina
SMĚS V.I.P. 2,5kg
PREMIUM DIONE 
2,5kg

Složení: řezy papriky červené, zelené a
žluté, špičková kvalita. Vhodné do bram.
salátů, jako barevná příloha k minutkám,
 do leča, rizota, zapékané zel. směsi ...

cena za 1kg

49,90
bez DPH

cena za kus

124,75
143,46 s DPH

49614066
mražená zelenina
PAPRIKA SMĚS TŘÍ BAREV
PREMIUM DIONE 
2,5kg

Složení: mrkev, celer 
a pastinák sloupek.

cena za 1kg

27,90
bez DPH

cena za kus

69,75
80,21 s DPH

49614048
mražená zelenina
SMĚS SVÍČKOVÁ SLOUPEK
2,5kg

Složení: mrkev orientovaný řez,
růžičky květáku a brokolice.
Výborný poměr cena/kvalita.

cena za 1kg

34,90
bez DPH

cena za kus

87,25
100,34 s DPH

49614037
mražená zelenina
SMĚS S BROKOLICÍ
2,5kg

Složení: pórek řezy
mrkev, celer a pastinák sloupek.

cena za 1kg

27,90
bez DPH

cena za kus

69,75
80,21 s DPH

49614044
mražená zelenina
SMĚS FRANCOUZSKÁ
2,5 kg

Složení: mladá mrkev
tříděná v prémiové kvalitě.

cena za 1kg

35,90
bez DPH

cena za kus

89,75
103,21 s DPH

49614034
mražená zelenina
MRKEV BABY PREMIUM
PREMIUM DIONE 
2,5kg

cena za 1kg

39,90
bez DPH

cena za kus

99,75
114,71 s DP

49614031
mražená zelenina
KVĚTÁK RŮŽIČKA
2,5kg

cena za 1kg

38,90
bez DPH

cena za kus

97,25
111,84 s DPH

49650351
mražená zelenina
KUKUŘICE ZRNO 
supersladká
PREMIUM DIONE 
2,5kg 

cena za 1kg

35,90
41,29 s DPH

49614028
mražená zelenina
KAPUSTA RŮŽIČKY
1kg
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Surovinu bereme pouze od stabilnich dodavatelů.Na rozdíl od konkurence vše vyrábíme ručně nazákladě domácí kuchyně. Přísně dohlížíme na kvalituvstupních surovin. Tento způsob je sice pracnější,ale zase nás odlišuje od konkurenčních firem,kterézmrazené potraviny vyrábí průmyslově, což je znátna kvalitě a vzhledu!na kvalitě a vzhledu!

Velmi příznivý poměr kvalita/cena,
velikost hlaviček cca30-40mm,

předfritováno.cena za 1kg

87,90
101,09 s DPH

 

42210051
OBALOVANÉ ŽAMPIONY
 PŘEDSMAŽENÉ
1kg (30-40mm) Surovinu bereme pouze od stabilních a

spolehlivých dodavatelů. Velikost růžiček je
40-50mm, které jsou obalené v klasickém
trojobalu, který zná každý z nás z domu
– mouka, vejce, strouhanka. Využijte jako

doplnění menu pro ty, kteří preferují
zeleninu.zeleninu.

cena za 1kg

56,90
bez DPH

cena za krt

280,00
322,00s DPH

42210059
OBALOVANÁ BROKOLICE 
5kg

Surovinu bereme pouze od
stabilních dodavatelů, růžičky

kalibrujeme na velikost cca 40 mm
a nechybí domácí trojobal.

Vyráběli jsme ho i pro McDonalds!

cena za 1kg

41,90
bez DPH

cena za krt

209,50
240,93 s DPH

42210050
OBALOVANÝ KVĚTÁK
5kg (40mm+)

Tradiční český zrající sýr a klasický
ručně dělaný trojobal jsou zárukou 

výtečné delikatesy, ke které
se Váš zákazník rád vrátí.

cena za 1kg

159,90
bez DPH

cena za krt

799,50
919,43 s DPH

49650356
OBALOVANÉ TVARŮŽKY
5kg 1ks=40g

Vyrobeno ze sýru typu Camembert 
/sýr s bílou plísní na povrchu/,

domácí trojobal, nepředsmažený,
hmotnost 100g.

cena za 1kg

159,90
bez DPH

cena za krt

479,70
551,66 s DPH

42210160
SÝR OBALOVANÝ CAMEMBERT
100g/3kg

Milujete sýry? Zkuste místo klasiky
něco pikantnějšího, třeba sýr s modrou
plísní. Výborná chuťovka a delikatesa.
Ozvláštněte vaši nabídku. Tradiční

český zrající sýr v klasickém trojobalu.
Jednotlivá porce 50g.

cena za 1kg

139,90
bez DPH

cena za bal.

349,75
402,21 s DPH

42210058
OBALOVANÁ NIVA 50g
2,5kg

cena za 1kg

129,90
bez DPH

cena za krt

649,50
746,93 s DPH

42210047
SÝR OBALOVANÝ HRANATÝ 100g
5kg

Obalovaný sýr -používáme pouze eidamskou cihlu 30% tuk.
Eidamská cihla - pouze živ.původu (z mléka).

Náš obalovaný sýr nemeleme, nedrtíme, nenastavujeme
 - pouze ukrojíme plátek sýra, podle požadované hmotnosti
 a obalíme naším originálním trojobalem. Tímto postupem

docílíme neopakovatelné a jedinečné chuti ,,pravého smažáku".
cena za 1kg

129,90
bez DPH

cena za krt

675,48
776,80 s DPH

42210060
SÝR OBALOVANÝ HRANATÝ 130g
5,2kg

SUPERceny

Jelení kýta se vyznačuje pevnou
vláknitou strukturou a vybízí k zhotovení
vynikajících omáček nebo k rychlé úpravě
na pánvi. Vhodná na pečení a dušení 
v celku, případně řízky nebo steaky.

cena za 1kg

239,90
275,89 s DPH

49650416 
JELEN KÝTA BK
CCA 2,5KG

Jelení plec svou příjemnou
chutí přímo vybízí k přípravě široké
škály omáček, např. smetanových,
na zelenině nebo výtečných gulášů.
Vhodná na pečení a dušení v celku,

krájená na ragú nebo guláš.

cena za 1kg

189,90
218,39 s DPH

49650417
JELEN PLEC BK 
CCA 2,5KG

Ručně krájené jelení maso je typické
jednoduchou přípravou, snadno získáte vynikající

guláš příjemné chuti. Vynikající je guláš z více druhů
zvěřiny, kdy dochází k lehkému promísení chutí.

Vhodné na guláš, mletí nebo ragú.

cena za kus

139,90
160,89s DPH

49650418
JELEN MASO NA GULÁŠ BK
1KG

Srnčí kýta má charakter mírně
kořeněného masa, které je vhodné
pro gurmety hledající příjemný

gastronomický zážitek. Vhodná na
pečení, řízky a lahodné omáčky.

cena za 1kg

359,90
413,89 s DPH

49650419
SRNEC KÝTA BK
CCA 2,5KG

Srnčí plec svojí strukturou krátké
svaloviny vybízí k přípravě

vynikajících omáček, případně výtečného
ragú. Vhodná na pečení a dušení

v celku, krájená na ragú nebo guláš.
cena za 1kg

229,90
264,39 s DPH

49650420
SRNEC PLEC BK
CCA 2,5KG 

Srnčí maso na guláš je ručně krájené
maso vhodné na přípravu chutného a

aromatického guláše. Vynikající je guláš z více
druhů zvěřiny, kdy dochází k lehkému promísení

chutí. Vhodné na guláš, mletí a ragú.

cena za kus

159,90
183,89 s DPH

49650421
SRNEC MASO NA GULÁŠ BK
1KG
 

Divočák kýta je velice chutné
šťavnaté maso, které je vhodné

k různým úpravám a jeho chuť ho řadí
na jedno z prvních míst všestranného
použití v kuchyni.  Vhodná na dušení, 
pečení, případně řízky nebo steaky.

cena za 1kg

219,90
252,89 s DPH

49650423
DIVOČÁK KÝTA BK
CCA 2,5KG
 Plec z divočáka je jemně prorostlé

maso s pevnou strukturou a pro svoji
univerzálnost jde o nejoblíbenější druh zvěřiny.

Může být jak „se zelím, tak se šípkovou“.
Vhodná na pečení a dušení v celku,

krájená na ragú nebo guláš.

cena za 1kg

189,90
218,39 s DPH

49650424
DIVOČÁK PLEC BK 
CCA 2,5KG
 Z ručně krájeného masa z divočáka

připravíte v kombinaci s různými druhy koření
a případně i různými druhy zvěřiny vícero druhů
gulášů a jiných a kulinářsky zajímavých pokrmů.

Vhodné na guláš, mletí nebo ragú.

cena za kus

149,90
172,39 s DPH

49650425
DIVOČÁK MASO NA GULÁŠ BK
1KG
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100 % rostlinný olej,
rafinovaný

z olivových pokrutin.

cena za 1l

69,90
bez DPH

cena za kus

349,50
401,93 s DPH

40716833
OLEJ OLIVOVÝ
ONDOLIVA POMACE
5L /  PET 

100%  rostlinný olej.
Nejkvalitnější kategorie
olivového oleje získaného
přímo z oliv mechanickým

zpracováním.

89,90
103,39  s DPH

40716834
OLEJ OLIVOVÝ
EXTRA VIRGIN
S/0,75L

Použití na pikantní výrobky
a na vaření. Je to vizuelně
i chuťově hustší výrobek,
který je vhodný pro 

přípravu dressingů, pro
 teplou a studenou kuchyni.

53,90
61,99 s DPH

42010042
ROSTLINNÝ KRÉM
MASTER GOURMET CHEF 
25% 1L

Populární chilli omáčka je typická pro thajskou, malajskou a západní kuchyni. Sladko-pálivá omáčka je
vyrobena z červených chilli papriček, doslazená cukrem a dochucená česnekem a octem k dokonalé
chuti. Používá se hlavně k pečení či grilování kuřat. Tradiční je  příprava, kdy celé kuře potřeme na
začátku pečení a znovu také na závěru a necháme ještě chvíli odkryté péct, aby se vytvořila křupavá

kůrčička. Používá se také jako dressing na již hotové kuře či rýži. Kuře se může po osmažení do zlatova
„vymáchat“ v omáčce a na talíři zasypat sezamem a cibulkou. Nebo lze omáčku použít jednoduše místo
kečupu či hořčice. S oblibou se používá jako dip v evropských čínských restauracích na pokrmy, jako jsoukečupu či hořčice. S oblibou se používá jako dip v evropských čínských restauracích na pokrmy, jako jsou

krevety, kuřecí křídla a jarní závitky. Omáčka je populární v Austrálii, Evropě i ve Spojených státech.
Země původu: Thajsko

65,90
75,79 s DPH

40515532
SLADKÁ OMÁČKA CHILLIN A KUŘE EXOTIC FOOD
725ml

Thajské vlasové nudle se vyrábějí z vody a rýžové mouky. Tyto tyčinky s kruhovým
průřezem mají dlouhou historii nejenom v Číně, ale po celé jihovýchodní Asii. Jsou
bílé, hedvábně lesklé a připravené pro vaření ve vodě po krátkou dobu 3-5 minut.

Jsou často používanou přílohou k asijským jídlům. Nazývají se také "chaotické nudle",
protože v procesu vaření vypadají jako množství propletených vláken. Mohou být
podávány buď teplé, nebo studené. Často se, po krátkém varu, smaží do křupava.
Podávají se rovněž dušené v sojové omáčce. Množství ingrediencí, které se k nimPodávají se rovněž dušené v sojové omáčce. Množství ingrediencí, které se k nim

přidávají, je nespočet. Bývají vloženy do mísy s vývarem a nakrájenou jarní cibulkou.
Připravují se s dušeným vepřovým nebo kuřecím masem, smaženými fazolemi,
zeleninou, houbami, s rybami, s tvarohem atd. Rýžové nudle tvoří základ skoro

všech asijských pokrmů.  Také dnes jsou populární po celé Číně a jejich používání
je rozšířeno po celém světě. Návod k přípravě: Nudle vložíme do vařící vody a necháme
2-3 minuty povařit, poté je scedíme a přidáme do polévky nebo je smažíme na pánvi
do křupava a podáváme jako přílohu. Skladujte v suchu. Země původu: Thajskodo křupava a podáváme jako přílohu. Skladujte v suchu. Země původu: Thajsko

43,90
50,49 s DPH

41916560
RÝŽOVÉ NUDLE ŠIROKÉ 3mm
375G F.G.

25,90
29,79 s DPH

42010289
RÝŽOVÉ

NUDLE VLASOVÉ
200G F.G.

52,90
60,84 s DPH

49614159
OMÁČKA

 ÚSTŘICOVÁ
EXOTIC FOOD

S/250ML Omáčka s příchutí ústřic. Lahodná, hladká, tmavohnědá omáčka
s vyváženou sladko-slanou chutí. Výrazná, zemitá vůně moře dodá
mnoha pokrmům na jedinečnosti. Používá se podobně jako sojová 
omáčka. Je ideální volbou pro ochucení masa, dušené či smažené
zeleniny, ryb nebo mořských plodů. Přidává se také do smažených
nudlí, polévek, omáček, marinád apod. Tato přísada je základem
čínského rodinného stylu vaření. Nejrozšířenější je v kantonskéčínského rodinného stylu vaření. Nejrozšířenější je v kantonské

kuchyni – v jižní oblasti Číny. Velmi populární je také ve vietnamské
a thajské kuchyni. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Země původu: Thajsko
85,90
98,79 s DPH

49614160
OMÁČKA ÚSTŘICOVÁ EXOTIC FOOD
S/725ML 

Bezvaječné pšeničné nudle Quick Cooking jsou charakteristické svou sytě
žlutou barvou. Výborně se hodí pro každou příležitost. Jejich předností je,
oproti vaječným těstovinám, že se nelepí a nerozvařují. Kromě tradičního
vaření je lze také smažit, zapékat a dále připravovat dle vlastní chuti. Tento
druh těstovin se nejčastěji podává jako příloha k asijským pokrmům. Jejich
předností je rychlost přípravy, vaří se pouhé 2-3 minuty. Po krátkém vaření
se nudle dále smaží na rozpáleném oleji a poté servírují se zeleninou ase nudle dále smaží na rozpáleném oleji a poté servírují se zeleninou a
masem. Výborně se také hodí do polévek. Dají se dochutit sójovou, rybí
nebo ústřicovou omáčkou a kořením. Pokud nudle nesmažíte, doba vaření
těstovin je cca 15 min. Po uvaření a scezení nechte nudle okapat v cedníku.
Mezitím si ve wok pánvi můžete osmahnout cibulku, přidat česnekovou pastu,
nakrájená kuřecí prsa a zprudka osmažit. Přidejte omáčku čínského stylu,
zeleninu, bambusové výhonky a připravené nudle. Vše navzájem hezky

 promíchejte a smažte další 3 minuty. Pokrm můžete dochutit solí a pepřem. promíchejte a smažte další 3 minuty. Pokrm můžete dochutit solí a pepřem.
Existuje mnoho receptů na přípravu smažených nudlí s masem a zeleninou.
Ochutnejte je i Vy!  Těstovina bezvaječná, sušená, pro rychlou přípravu.

Země původu: Česká Republika 

33,90
38,99 s DPH

42010290
NUDLE QUICK PŠENIČNÉ BEZVAJEČNÉ
500g VIMIXA CZ 

Kokosové mléko thajské značky Exotic Food je vysoce
kvalitní a osvěžující nápoj vyznačující se jemným
kokosovým aroma. Neobsahuje laktózu ani kasein
a rovněž není zdrojem cholesterolu. Je proto skvělou
volbou pro osoby trpící alergií na mléko živočišného

původu. Svým složením je vhodný také pro vegetariány,
osoby léčící se s cukrovkou nebo onemocněním srdceosoby léčící se s cukrovkou nebo onemocněním srdce
a cév. Pro svou velmi lahodnou chuť ho budou rádi

popíjet děti i dospělí. Nápoj dodá Vašemu dni exotický
nádech a dobře vychlazený je v horkých dnech

k nezaplacení! Ráno je skvělou alternativou při zalévání
cereálních snídaní, přes den pak k přípravě celé řady
pokrmů a koktejlů. Přidává se také do čaje nebo kávy.

V thajské kuchyni patří mezi běžně používanou surovinu,V thajské kuchyni patří mezi běžně používanou surovinu,
protože slouží ke zmírnění pálivosti pokrmů.

34,90
40,14 s DPH

40615351
KOKOSOVÉ MLÉKO
P/400ml EXOTIC FOOD

Přírodně fermentovaná tmavá sójová omáčk bez přidaných
dochucovadel patří, díky své vysoké kvalitě, mezi nejprodávanější a
 právem se může řadit mezi jedničky na trhu se sojovými omáčkami.
Díky fermentaci jsou v omáčce obsaženy, pro naše zdraví prospěšné,

vitamíny - např. B12. Tajemství její chuti tkví v kombinaci čtyř
ingrediencí: sóji, pšenice, vody a soli. Jejich fermentací vzniká

červenohnědá výrazně vonící tekutina lahodné, jemné a vyváženéčervenohnědá výrazně vonící tekutina lahodné, jemné a vyvážené
chuti. Je universální přísadou do celé řady pokrmů, kterým propůjčuje
výraznější chuť. Můžete ji přidat do jídla v průběhu vaření nebo použít
jako stolní koření. Neobejdete se bez ní při podávání suši. Je skvělá

na marinádu, do dušených pokrmů, na smaženou zeleninu,
kuře, na jarní závitky, do nudlových pokrmů a dodává

vynikající chuť také polévkám a omáčkám.49,90
57,39 s DPH

49614151
SOJOVÁ OMÁČKA TMAVÁ
S/500ml P.R.B. 

Sladká chilli omáčka, tekuté
ochucovadlo na namáčení
a pro přípravu omáček.
Země původu: Thajsko.

41,90
48,19 s DPH

49614161
SOJOVÁ OMÁČKA SVĚTLÁ
S/500ml P.R.B.  

SUPERcena

Český výrobek Mlékárny Hlinsko.
Zahuštěné kondenzované mléko 9% je využíváno jako
tradiční přísada do kávy i míchaných nápojů. Vhodné
pro přípravu smetanových omáček, polévek… Ideální
použití při vaření, kde chcete dosáhnout jemné chuti

bez použití tučných smetan. Výrobek opatřený otvíráním
Easy open + přidanou plastovou výlevkouEasy open + přidanou plastovou výlevkou

pro opětovné užívání.

35,90
41,29 s DPH

40204253
MLÉKO KONDENZOVANÉ 9% 
TATRA Grand 
P/410g

Český výrobek Mlékárny Hlinsko z řady Tatra professional.
Živočišná smetana určena prioritně do teplé kuchyně s výbornými

vlastnostmi zahuštění. Vyrobeno dle požadavků a představ
Českých kuchařů ve spolupráci s Daliborem Navrátilem. Při 

ostatečném vychlazení vhodné i ke šlehání a do lahví na výrobu
šlehačky 28% smetana Extra je vyrobena, aby při zahřátí

dobře a rychle zahustila, bez přidání jíšky mouky a pod. Tímdobře a rychle zahustila, bez přidání jíšky mouky a pod. Tím
odpadají náklady na tyto produkty a práce s tím spojená.79,90

91,89 s DPH

42010039
SMETANA EXTRA TATRA
professional  28%
1L

Český výrobek Mlékárny Hlinsko.
Vynikající pro přípravu mléčné pěny do kávy.
Vysoký obsahu bílkovin zajistí bohatou pěnu.

Obsah tuku 3,5% zajistí velký objem.
Vhodný výrobek pro zákazníky, kteří

chtějí top kvalitu ke své kávě.27,90
32,09 s DPH

40204024
MLÉKO NA CAPPUCINO 
LASCATO  3,5% 
1L
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SUPERcenaSUPERcenaSUPERcena

- hmotnost pevného podílu 1900g
Pěstuje se pro listy, které tvoří
charakterisickou tuhou hlávku.

Přestože se pěstuje od dob prvních 
Římanů, dosáhlo se uzavřené hlávky
až ve 12 st..A to jak u bílého, tak u

 červeného zbarvení. Rozdíl mezi bílým červeného zbarvení. Rozdíl mezi bílým
a červeným zelím je mimo barvy a chuti

i v tom, že červené zelí má
méně vlákniny, více sacharidů
a větší množství vitamínů a
minerálů. Hlávky se liší nejen 
velikostí, ale i tvarem. Nově se 

hodně pěstují  hlávky špičaté. Toto zelí je český výrobek.hodně pěstují  hlávky špičaté. Toto zelí je český výrobek.

- hmotnost pevného podílu 360g 

51,90
59,69 s DPH

42010207
ZELÍ BÍLÉ STERILOVANÉ
S/4L

13,90
15,99 s DPH

42011076
ZELÍ BÍLÉ

STERILOVANÉ
S/730g 

 - hmotnost pevného podílu 370g
Je jemně nakrájené hlávkové zelí, které bylo
zkvašeno za pomoci bakterií mléčného kvašen
 (Leuconostoc, Lactobacillus a Pediococcus).

Má charakteristickou kyselou chuť
způsobenou kyselinou mléčnou,
která vznikla kvašením cukrůkterá vznikla kvašením cukrů
obsažených v nakrájeném zelí.

14,90
17,14 s DPH

42011090
ZELÍ BÍLÉ KYSANÉ
S/730g

- hmotnost pevného podílu 1900g
 - hmotnost pevného podílu 340g
Zelí červené je výborný doplněk a
příloha k masům a také vynikající
základ na přípravu salátů - např.
s cibulí, ale také je výborný salát
z červeného zelí a červené řepy.z červeného zelí a červené řepy.
Rozdíl mezi bílým a červeným

zelím je mimo barvy a chuti v tom,
že červené zelí má méně vlákniny,
více sacharidů a větší množství

vitamínů a minerálů.
55,90
64,29 s DPH

42010208
ZELÍ ČERVENÉ STERILOVANÉ
S/4L

13,90
15,99 s DPH

42011088
ZELÍ ČERVENÉ
STERILOVANÉ 

S/730g

 - hmotnost pevného podílu 670g
Výborný pomocník pro rychlou a

bezpracnou přípravu
bramb. salátu.17,90

20,59 s DPH

42011097
SMĚS BRAMBOROVÝ SALÁT
S/720ml

- hmotnost pevného podílu 720g
Vhodný do polévek, omáček,
 dressingů, salátů, apod.

21,90
25,19 s DPH

42011082
PROTLAK RAJČATOVÝ
S/730ml

- hmotnost pevného podílu 1700g
Na vitamíny bohatá paprika je výtečným zpestřením
jídelníčku každého gurmána. Hodí se výborně jako
příloha k hlavnímu jídlu, pod maso při pečení nebo 
jako studený salát. Zeleninová paprika obsahuje
 kolem 90% vody. Má nízký obsah sacharidů a
kyselin. Jedná se o máloenergetickou potravinu,kyselin. Jedná se o máloenergetickou potravinu,
která však může být výborným zdrojem vlákniny.
Pro výživu člověka mají jednoznačně největší

význam min. látky a vitaminy - převažuje draslík,
fosfor a hořčík. Tyto prvky se uplatňují v energ.

metabolismu člověka a podporují odolnost cév. Velmi
 důležitý je také vysoký obsah mikroelementů, jako mědi, zinku a jódu.

Měď a zinek mají význam při dýchání syntéze bílkovin, podporují svalovouMěď a zinek mají význam při dýchání syntéze bílkovin, podporují svalovou
činnost a jód má známý pozitivní vliv na produkci hormonu tyroxinu štítnou žlázou.

- hmotnost pevného podílu 320g

85,90
98,79 s DPH

42011084
PAPRIKA ČERVENÁ ŘEZY
S/4L

22,90
26,34 s DPH

42011045
PAPRIKA 
ČERVENÁ
ŘEZY
S/720ml

 

- hmotnost pevného podílu 1850g
K nejoblíbenější zelenině v Česku jistě
patří okurka. Má mnoho léčebných

účinků. Především působí jako přírodní
diuretikum (napomáhá tvorbě moči) a
usnadňuje tak vyplavování přebytečné
  vody ven z těla. Pomáhá při detoxikaci  vody ven z těla. Pomáhá při detoxikaci
 organismu, obtížích močového měchýře
a při zánětech žaludku. Snižuje otoky

rukou i nohou, posiluje imunitní systém a
zlepšuje zužitkování bílkovin v našem těle

Tyto okurky jsou českým výrobkem.
63,90
73,49 s DPH

42010202
OKURKY 9-12cm
S/4L

73,90
84,99 s DPH

42010241
OKURKY 7-9cm
S/4L

- hmotnost pevného podílu 650g
- hmotnost pevného podílu 1800g

Zeleninové lečo je pokrm typický pro
maďarskou kuchyni. K přípravě je třeba
 hlavně paprika, rajčata a cibule. Srpen
voní létem. Léto v srpnu zase rajčaty a
 paprikami. Nazrál čas na tradiční paprikami. Nazrál čas na tradiční

maďarskou specialitu – lecsó – lečo. Pod
pojmem Lecsó si můžeme představit 
leccos, ale správný Maďar v létě cítí 

jen jedno jediné. Tu báječnou
vůni zralé zeleninya nemyslí 
na nic jiného než na lečo.

72,90
83,84 s DPH

42010205
LEČO ZELENINOVÉ
S/4L

18,90
21,74 s DPH

42010260
LEČO

ZELENINOVÉ
S/720ml

- hmotnost pevného podílu 2100g Švestky celé
- hmotnost pevného podílu 2000g - Švestky půlené

Švestky jsou především bohatou zásobárnou minerálů, obsahují
draslík (srdce, nervy, svaly), fosfor(látková přeměna, zuby, kosti),
železo (krvetvorba, okysličování buněk),hořčík (mozek, svaly,

metabolismus), vápník (kosti, zuby, nervy) množství síry a zinku.
Všechny jmenované látky jsou nepostradatelné pro zdravéVšechny jmenované látky jsou nepostradatelné pro zdravé

pochody v lidském těle. Švestky byly dříve v jakékoli formě cennou
 potravinou po celý rok, protože se dají konzervovat hned

několika způsoby. V období jara a zimy, s nedostatkem čerstvé
 zeleniny a ovoce tak sloužily jako zásobárna  nedostatkových
a zdraví prospěšných látek a v neposlední řadě i zdroj energie.

89,90
103,39 s DPH

42010227
ŠVESTKY PŮLENÉ 
S/4L- hmotnost pevného podílu 2100g

Meruňky obsahují tolik zdraví
prospěšných látek, že jim oprávněně

 patří označení ovoce zdraví.
Oranžová barva signalizuje značné

množství beta-karotenu, tedy
antioxidantu velmi účinnéhoantioxidantu velmi účinného

např. také v prevenci 
nádorových chorob.

27,90
32,09 s DPH

46620009
MERUŇKY PŮLENÉ
S/690G

- hmotnost pevný podíl 290g
Výborně se hodí jako doplněk
k masu a různým salátům,
vhodné jako příloha ke
grilovanému kolenu,

na pizzu apod.23,90
27,49 s DPH

42011049
FEFERONY BERANÍ ROHY
S/720ml

 - hmotnost pevného podílu 280g
sladkokyselý nálev, vhodné k

pečenému nebo grilovanému masu.
Pikantní a gurmánská pochoutka.

Doporučujeme k
dochucení jídel, salátů
a nakládaných jídel.a nakládaných jídel.

23,90
27,49 s DPH

42011048
FEFERONY KULATÉ
S/720ml

Sušená rajčata v oleji jsou vynikající jako příloha vhodná na pizzu nebo do těstovin,
 dále jsou vhodná  pro přípravu předkrmů a občerstvení, na bruschettu, toasty topinky,

 nebo, k obohacení chuti hlavního jídla. Dobře se kombinují se  žampiony, artyčoky, olivami,
 ančovičkami nebo s tuňákem. Sběr rajčat se provádí v době jejich plné zralosti. Rajčata se
 nakrájí a důsledně se nechají vysušit na slunci. Rizzi je regionální rodinná farmářská firma

s dlouhoutradicí z Verony, která se věnuje výrobě specialit z tradičních italských
odrůd rajčat, cibule a mnoha dalších druhů zeleniny. Vynikající kvalita.odrůd rajčat, cibule a mnoha dalších druhů zeleniny. Vynikající kvalita.

 
129,90
149,39 s DPH

42801402
RAJČATA SUŠENÁ V OLEJI
S/1,062kg RIZZI  

Ančovičky se používají v turecké, italské a marocké kuchyni. Jejich chuť je výrazně slaná. Málokterá
 rybka se hodí na tolik úprav v kuchyni jako právě ančovičky. Pohybují se v hejnech v Severním,

 Středozemním a Černém moři. Obsahují velké množství bílkovin, selenu, vit. D a fosforu. Pokud sháníte
 jednu ingredienci, která povýší vaše vaření na jinou úroveň, pak kupte ančovičky. Dá se z nich připravit
delikátní omáčka na těstoviny, masová nádivka nebo zapečené pochoutky. Kousky ančoviček udělají z

 obyčejného sendviče luxusní pochoutku. V Itálii se ančovičky tradičně používají na pizzu Quattro stagioni
 a Napoletana. Slanost sardelových oček využijte také pro přípravu studeného i teplého salátu. Tyto rybičky a Napoletana. Slanost sardelových oček využijte také pro přípravu studeného i teplého salátu. Tyto rybičky
 jsou přímo nutností pro salát Nicoise a především slavný Ceasar salát. Ančovičky do občerstvení na party
jako pomazánka nebo ozdoba na chlebíčky, jednohubky nebo jako náplň do slaných koláčů. Doporučujeme

např. na francouzský slaný koláč pissaladière. Při vaření šetřete se solí, ančovičky jsou dost slané.
 

326,90
375,94 s DPH

49650500
ANČOVIČKY FILET
V ROSTLINNÉM OLEJI S/700G AMATI       

Prava POLPA je jen z odrůdy San Marzano (tvarem podobné hrušce), které
vynikají svou sladkostí a nízkým podílem vody. Námi nabízená drcená rajčata
jsou hustá, sladká, výsledek zaručený a bezproblémový. Budete příjemně

překvapeni vysokou kvalitou za výbornou cenu. Jsou to na slunci dozrávající
rajčata v jemné šťávě bez jakýchkoliv dalších přísad. Dodají vašim pokrmům

věrnou chuť a vůni čerstvých rajčat. Dochucení záleží jen na vás.
Můžete je použít na pizzu a těstovin, doMůžete je použít na pizzu a těstovin, do
zeleninových směsí,na toasty, do nádivek,

terin a aspiků i omáček a polévek

cena za 1kg

19,90
bez DPH

cena za kus

199,00
228,85 s DPH

42116108
RAJČATA DRCENÁ
KR/10kg MAX FOOD

42801403
RAJČATA DRCENÁ
P/4,1KG MAX FOOD

99,90
114,89 s DPH

 

Gastronomický výrobek z těsta, 
používaný jako příloha, který se

vaří ve slané vodě .Jako příloha se
podávají k nejrůznějším omáčkám, 
v italské kuchyni se také zapékají 
se sýrem na mnoho způsobů.se sýrem na mnoho způsobů.22,90

26,34 s DPH

49650399
GNOCCHI DI PATATE
500G (BRAMB.NOKY) FRACARO MALÉ
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 - hmotnost pevného podílu 454g
Krájené žampiony, ( hlavičky i stonky ).

Žampion dvouvýtrusný - Agaricus bisporus
Vhodné na pizzu, do salátů, apod.

Původ: Nizozemí36,90
42,44 s DPH

42808607
ŽAMPIONY KRÁJENÉ
P/780G

- hmotnost pevného podílu 950 g.
Tuňák kousky ve slunečnicovém oleji,
sterilovaný výrobek z ryb. Skladujte v

 suchu, při teplotě od +2°C do +20°C. Po
otevření uchovávejte v ledničce. Složení:
Tuňák pruhovaný Katsuwonus Pelamis
(Skipjack) slunečnicový olej, voda,(Skipjack) slunečnicový olej, voda,

 jedlá sůl. Uloveno v moři, oblast odlovu
jihovýchodní Tichý oceán FAO 87.

Země původu: Ekvádor
139,90
160,89 s DPH

42801400
TUŇÁK KOUSKY V ROST.OLEJI
P/1KG (PP950g)
 

Hmotnost pevného
podílu 9700g

Zelí kysané bílé
ve slaném nálevu,
tepelně opracováno,

v plechovce 10 200ml. Původ: Německo

195,00
224,25 s DPH

42801494
ZELÍ KYSANÉ
PLECH/9,7KG

Hmotnost pevného
podílu 9200g
Zelí červené v 

kořeněném sladkokyselém nálevu 
se sladidlem, tepelně opracováno,

v plechovce 10 200ml. Původ: Německo

185,00
212,75 s DPH

42801495
ZELÍ ČERVENÉ
PLECH/9,7KG

- hmotnost pevného podílu 1800g
Zeleninový základ pod svíčkovou.
Výborný pomocník pro rychlou
přípravu svíčkové omáčky.

původ: ČR

84,90
97,64 s DPH

42801385 
STERILOVANÁ ZELENINOVÁ
SMĚS POD SVÍČKOVOU
S/4L

- hmotnost pevného podílu 280g
- hmotnost pevného podílu 1840g
Sterilovaná kukuřice je výborným
pomocníkem v kuchyni při přípravě
studených i teplých jídel - do rizot,
těstovinových a bramborových

 salátů, příloh a apod. salátů, příloh a apod.92,90
106,84 s DPH

42801384
KUKUŘICE ZRNO
SLANÝ NÁLEV
P/2300G

15,90
18,29 s DPH

42801394 
KUKUŘICE ZRNO
SLANÝ NÁLEV

P/340G

 - hmotnost pevného podílu 240g
sterilovaný zelený hrášek
(velikostně netříděný)
v mírně slaném nálevu.
Země původu: Itálie

 
9,90
11,39 s DPH

42021003
HRÁŠEK SLANÝ NÁLEV
P/400G

- hmotnost pevného podílu 1500g.
sterilované červené fazole
v mírně slaném nálevu.
Země původu: Itálie

 

72,90
83,84 s DPH

42116084
FAZOLE ČERVENÉ
P/2,6kg

 - hmotnost pevného podílu 1500g.
sterilované bílé fazole
v mírně slaném nálevu.
 Země původu: Itálie

 

64,90
74,64 s DPH

42116085
FAZOLE BÍLÁ 
P/2,6kg

- hnotnost pevného podílu 140g.
Sterilované čtvrcené artyčoky v mírně
slaném nálevu. Barva zelená, může
se objevit s nachové zabarvení.
Vhodné hlavně pro pizzerie.39,90

45,89 s DPH

42801375
ARTYČOKY SRDCE ČTVRCENÉ
P/390G  

cena za 1kg

22,90
bez DPH

cena za kus

114,50
131,68 s DPH

41916154
KEČUP JEMNÝ
KB/5KG
NOVA

28,90
33,24 s DPH

41916143
KEČUP JEMNÝ
TUBA/900G

NOVA

cena za 1kg

15,90
bez DPH

cena za kus

159,00
182,85 s DPH

41915655
HOŘČICE PLNOTUČNÁ
KB/10KG
NOVA

cena za 1kg

17,90
bez DPH

cena za kus

89,50
102,93 s DPH

41915538
HOŘČICE PLNOTUČNÁ

KB/5KG
NOVA

26,90
30,94s DPH

42801373
HOŘČICE
KREMŽSKÁ
TUBA/900G
ESSA

22,90
26,34 s DPH

41915583
HOŘČICE PLNOTUČNÁ
TUBA/900G
NOVA

26,90
30,94 s DPH

41915504
HOŘČICE  PLNOTUČNÁ
KB/950G
NOVA

- hmotnost pevného podílu 1500g
Meruňky barvy oranžé, beze stop červivosti,
vegetačních deformací plodů a zbytků stopek.

Zbavené pecek a vyrovnané velikosti,
konzistence plodů polotuhá až měkká.
Nálev mírně zakalený. Doporučujeme
jako přílohu k pokrmům nebo jakojako přílohu k pokrmům nebo jako
ozdobu či do ovocných salátů

 

119,90
137,89 s DPH

40310034
MERUŇKY PŮLENÉ LOUPANÉ
P/2,5KG

- hmotnost pevného podílu 1400g
Konzervované zralé plody mandarinek

rozdělené na jednotlivé dílky 
 (zbavené membrán), v mírně sladkém 
nálevu, sterilované v plechové konzervě.
Vhodné do ovocných a zeleninových
 salátů, do moučníků, pohárů apod. salátů, do moučníků, pohárů apod.

Země původu: Španělsko 

 

129,90
149,39 s DPH

42210052
MANDARINKY LOUPANÉ
P/2650G

 - 200g výrobku, obsahuje 120g brusinek.
Pro své výjimečné vlastnosti se staly brusinky nejen kulinářskou lahůdkou,
ale také vhodným potravinovým doplňkem. Je známo, že brusinky mají

příznivý vliv na naše zdraví. Brusinky obsahují velkémnožství vitamínů (A,B,C),
minerálů (vápníku, draslíku, hořčíku, fosforu, sodíku, železa) a v menší míře
 nikl, chrom a jod. Brusinky pomáhají pro i zánětu močových cest, ale jsou

 také účinné v prevenci proti zubnímu kazu a onemocnění prostaty. také účinné v prevenci proti zubnímu kazu a onemocnění prostaty.24,90
28,64 s DPH

Oblíbené zejména jako chutná ozdoba kopečku šlehačky na svíčkové omáčce.

42221016
BRUSINKY
S/200G
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Maková semena obsahují až 60% oleje, bílkoviny a
 stopové prvky. Stabilizovaný mák je polotovar určený
k přípravě makové náplně nebo se dá bez úpravy

 použít jako posypka. Velmi snadná a rychlá příprava
 Mák je termicky stabilizován, bez obsahu

chemických, konzervačních látek
a barviv. Hotová maková náplň je snadnoa barviv. Hotová maková náplň je snadno
zpracovatelná, je tvarově i tepelně stabilní.

169,90
195,39 s DPH

40715010
STABILIZOVANÝ MÁK 1kg LAGRIS

Jde o rýži mimořádných kvalit a vlastností.
Nerozvařuje se ani po 30-40 minutách vaření.
Je vhodná pro přípravu rýže v konvektomatech.

Má mimořádnou schopnost přijímat vodu
v době vaření. Z parboiledu navaříme cca o
20% rýže více než z běžné loupané rýže.

cena za 1kg

24,90
bez DPH

cena za kus

199,20
229,08 s DPH

40715013
RÝŽE PARBOILED
8kg LAGRIS

Ideální základ hrstkové polévky,
kaší,na zahuštění mletých mas, do
karbenátků, pyré nebo pomazánek.
Složení: ječné kroupy, pohanka,

hrách zelený půlený,
 hrách žlutý půlený,

čočka a čočka červená. čočka a čočka červená. 19,90
22,89 s DPH

40315710
LUŠTĚNINOVÁ SMĚS
LAGRIS 500G RACIO

Podravka přísada je jedničkou
na trhu přísad do jídel ze zeleniny a

 kořenících bylinek. Je stále oblíbenou a nenahraditelnou
 klasikou v evropských kuchyních, je vhodná k dochucení
 všech slaných jídel / polévky, omáčky,  saláty, přílohy /.

 Je to výrobek, který musíte mít. Byla vyvinuta ve průzkumné
 laboratoři Podravky v roce 1959 kvůlizvýraznění a vylepšení laboratoři Podravky v roce 1959 kvůlizvýraznění a vylepšení

aroma jídel a vyvolala  pravou kulinářskou revoluci.

cena za 1kg

129,90
bez DPH

cena za kus

649,50
746,93 s DPH

47410055
PODRAVKA
přísada do jídel
KB/5kg

cena za kus

59,90
68,89 s DPH

47420060
PODRAVKA

500g

Rýže dlouhozrnná pro svojí výbornou chuť se hodí
zejména jako příloha k masu. Připravuje se vařením,
dušením v mikr. troubě nebo v konvektomatech.
Délka zrna má být min. 6mm a šířka max. 2mm.

cena za 1kg

21,90
bez DPH

cena za kus

109,50
125,93 s DPH

40715021
RÝŽE DLOUHOZRNNÁ STANDARD
5kg LAGRIS

Nové vylepšené receptury bujónů 
vyrobené z nejkvalitnějších surovin, které 
vznikají několikahodinovým pozvolným 

vařením masa, zeleniny a kořením. Známkou 
kvalitního bujónu je jeho čirost. Stačí směs 
nasypat do vroucí vody a krátce povařit.

cena za 1kg

123,90
bez DPH

cena za kus

495,60
569,94 s DPH

40715033
BUJÓN MASOVÝ
KB/4kg PODRAVKA

Nové vylepšené receptury bujónů 
vyrobené z nejkvalitnějších surovin, které 
vznikají několikahodinovým pozvolným 

vařením masa, zeleniny a kořením. Známkou 
kvalitního bujónu je jeho čirost. Stačí směs 
nasypat do vroucí vody a krátce povařit.

cena za 1kg

195,90
bez DPH

cena za kus

783,60
901,14 s DPH

40715018
BUJÓN ZELENINOVÝ 
KB/4kg PODRAVKA

Nové vylepšené receptury bujónů 
vyrobené z nejkvalitnějších surovin, které 
vznikají několikahodinovým pozvolným 

vařením masa, zeleniny a kořením. Známkou 
kvalitního bujónu je jeho čirost. Stačí směs 
nasypat do vroucí vody a krátce povařit.

cena za 1kg

219,90
bez DPH

cena za kus

879,60
1011,54 s DPH

40715017
BUJÓN HOVĚZÍ
KB/4kg PODRAVKA

Díky vylepšené receptůře
Bujónů Podravka oceníte intenzivní
 chuť,barvu i vůni. Bujóny z masa čiré
 barvy,se používají k přípravě polévek,
dochucení omáček a různých pokrmů.

cena za 1kg

189,90
bez DPH

cena za kus

759,60
873,54 s DPH

40715019
BUJÓN SLEPIČÍ
KB/4kg PODRAVKA

Bramborové těsto, směs pro 
přípravu hotových pokrmů. Za krátkou 
dobu lze velmi jednoduše připravit 
bramborové placky, nočky, krokety 

a další. Stačí jen naplnit ovocem nebo
masem či škvarky. Hotové bramborové

 těsto lze dokonce i opékat. těsto lze dokonce i opékat.

cena za 1kg

39,90
bez DPH

cena za kus

199,50
229,43 s DPH

46910011
BRAMBOROVÉ TĚSTO STANDARD
5kg LAGRIS

42020258
TĚSTOVINY
NUDLE BABIČČINY
POLÉVKOVÉ
2KG

Sušené vaječné těstoviny vyrobené dle
osvědčeného receptu našich babiček.

cena za 1kg

56,90
bez DPH

cena za kus

113,80
130,87
 s DPH

42020262
TĚSTOVINY
NUDLE BABIČČINY
ŠIROKÉ
2KG

Jedlé mořské soli – jemná a hrubozrnná.
Do základního sortimentu solí zařazujeme soli vyráběné v moderních zařízeních
na výrobu mořské soli. S ohledem na požadavky v tomto segmentu – zejména
vysokou čistotu, kvalitu a zároveň cenovou a logistickou dostupnost jsme zvolili
dodavatele z jižní Itálie, z městečka Margherita di Savoia v oblasti Puglia pod
poloostrovem Gargano. Moře je zde skutečně velmi čisté, bez průmyslového

znečištění (čisté moře = čistá sůl) a výrobce soli byl prvním národním producentemznečištění (čisté moře = čistá sůl) a výrobce soli byl prvním národním producentem
soli v Itálii. Sůl obsahuje minimálně 99,3 % NaCl (chlorid sodný = lidově sůl), je

sušená a díky nízkému obsahu zbytkové vlhkosti velmi sypká. Kromě NaCl obsahuje
1 kg soli 200 mg hořčíku, 30 mg draslíku a malé množství jódu. Obě soli jsou bez

přídatných látek, neobsahují tedy ani přidaný jód, fluor a protispékavé/protihrudkující látky.
Využití v kuchyni: do sortimentu zařazujeme dva druhy soli – jemnou (fine) a hrubozrnnou (coarse).

 Jemná je určena pro standardní solení, hrubozrnná pak zejména do mlýnků,
případně na solení grilovaného masa, ryb a zeleniny. Minimální trvanlivost: bez omezení.případně na solení grilovaného masa, ryb a zeleniny. Minimální trvanlivost: bez omezení.

40115123
SŮL MOŘSKÁ

HRUBÁ
SÁČEK 1kg DRUID

18,90
21,74 s DPH

40115124 
SŮL MOŘSKÁ

JEMNÁ
SÁČEK 1kg DRUID

Sušené pekařské droždí 
vhodné zejména pro přípravu 
těst s nízkým obsahem cukru.
Přednosti: kynutí identické 
jako u čerstvého droždí

(v poměru 1díl sušeného ku 
3-4dílům čerstvého droždí) 3-4dílům čerstvého droždí) 
vyšší kynutí než u sušeného 
rehydrovatelného droždí 

dlouhá trvanlivost,
jednoduché skladování, 
stabilita a  spolehlivost
jednoduché použití.

115,90
133,29 s DPH

40199100
DROŽDÍ INSTANTNÍ - SAF
500 G

Sypká směs, ze které
jednoduše a rychle
připravíte tradiční

puding.

62,90
72,34 s DPH

46620001
PUDINK VANILKOVÝ
1KG VITALCO

Složení směsi v suchém stavu: 
pšeničná mouka, sušená bramborová kaše.

Návod k přípravě:
Do vhodné nádoby nalijeme 6,5-7 litrů

studené vody a nasypeme 5kg směsi na 
halušky. Smícháme v těsto, které protlačíme
přes haluškové síto do vařící, osolené vody.přes haluškové síto do vařící, osolené vody.
Zamícháme, krátce povaříme a scedíme.

Uvařené halušky promícháme s olejem nebo
vsypeme do podušeného zelí a posypeme 

orestovanou slaninou.cena za kus

184,50
212,18 s DPH

cena za 1kg

36,90
bez DPH

42020292
TĚST.HALUŠKY
5KG VITALCO

Škrob bramborový se vyrábí
původními výrobními postupy z 
pečlivě vybraných odrůd brambor
z oblasti Českomor.Vysočiny.
Vhodný pro přípravu moučníků,
dortů, keksů, omelet a všeho 
drobného pečiva. Výborně se drobného pečiva. Výborně se 
hodí na zahuštění omáček a
pro přípravu bezlepkové diety.
Všechny tyto pokrmy mají
potom zvláštní jemnou chuť.

65,90
75,79 s DPH

42020293
ŠKROB BRAMBOROVÝ
1KG VITALCO
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Směs na ryby je kořenící přípravek,
který je vynikající nejen na dochucení 
všech druhů ryb, ale používáme ho i při
 přípravě rybí polévky a omáčky. Hodí se 
na grilování, pečení, smažení či dušení.
 Složení: sůl, paprika sladká, kurkuma

mletá, glutaman sodný, hořčice bílá celá,mletá, glutaman sodný, hořčice bílá celá,
 granulovaná, kmín mletý, paprikové floky
 červené, cibule granulovaná, mrkev

celer kostka, saturejka mletá,
oregano drcené, petrželová nať.

Země původu: ČR
79,90
91,89 s DPH

47410014
SMĚS NA RYBY
500g

Směs určená na steaky,
minutky z hovězího,

vepřového nebo drůbežího
masa. Do guláše, na 

rožněná a pečená masa,
do mletých mas, apod.

79,90
91,89 s DPH

42803304
SMĚS STEAK
500g

  Provensálské koření (také
Provensálská směs koření)
je označení pro směsi bylin
používané jako koření. Název
 je odvozen od francouzské
 oblasti Provence, kde se tyto 

byliny hojně vyskytují. byliny hojně vyskytují. 
Používá se zejména pro

 ochucení dušené zeleniny,
grilovaného masa (kuřecího,

králičího, jehněčího
a skopového), ryb atd.

Složení:  oregano, bazalka,
majoránka, sůl.majoránka, sůl.

           Země původu: ČR

54,90
63,14 s DPH

42010054
SMĚS PROVENSÁLSKÁ
500g

Směs se nejčastěji používá k
přípravě karbanátků, sekané,
masových kuliček nebo špízů.
Hodí se do masových směsí
k plnění paprikovýchlusků,
zapékaných lilků a cuket, 
do směsí  na topinky či dodo směsí  na topinky či do
paštik a masových hašé.73,90

84,99 s DPH

42803560
SMĚS NA MLETÁ MASA
500g

Směs na přípravu bramboráku.
Složení: česnek, granule,
majoránka, sůl, pepř černý

 mletý, vegeta.

89,90
103,39 s DPH

42803567
SMĚS
NA BRAMBORÁK
500g

Gulášové koření je kořenící
směs, která je nepostradatelná
při přípravě paprikových pokrmů
a gulášů. V kuchyni používáme
při přípravě gulášů, přidáváme
ji pod všechny druhy mas,
do polévek a omáček.do polévek a omáček.

Složení: sůl, paprika sladká,
kmín mletý, glutaman sodný,
paprika ostrá, česnek mletý,
koriandr mletý, oregáno.

Země původu: ČR

 

42,90
49,34 s DPH

47410021
SMĚS NA GULÁŠ
500g

Směs Divočina je vytvořena
speciálně pro přípravu zvěřiny.
Maso provoní specifická chuť
jalovce, pepře, cibule, která je
zjemněna bylinkami, především
tymiánem. Koření lze použít

na přípravu pečínky zdivočáka,na přípravu pečínky zdivočáka,
jelena a zajíce a na ostatní druhy
mas, kterým dodá specifickou

vůni a chuť. Složení: tymián mletý,
bobkový list mletý, koriandr mletý,
pepř černý mletý, jalovec mletý,
hřebíček mletý, šalvěj mletá,

cibule mletá.cibule mletá.
Země původu: ČR

 

109,90
126,39 s DPH

47410012
SMĚS DIVOČINA
500g

Směs Argentina je vysoce kvalitní kořenící
směs, která je určena na všechny druhy
 masa. Hovězí, vepřové, jehněčí, skopové,

drůbeží. Velmí dobře také dochutí a
 provoní grilovanou a tepelně upravenou
zeleninu. Složení: sůl hrubozrnná 31%,
paprikové floky červené, paprika sladká,paprikové floky červené, paprika sladká,
pepř černý, sůl, česnek, hořčice, koriandr,

cibule, cukr, tymián, petrželová nať. 
Země původu: ČR79,90

91,89 s DPH

42010052
SMĚS ARGENTINA
500g

Směs vhodná na bílé maso, rýži
omáčky, těstoviny, různé druhy

zeleninových pokrmů nebo fazole.
Složení: paprikové floky červené,
paprikové floky zelené, glutaman

sodný, sůl hrubozrná 10%,
 cibule, pepř černý drcený. cibule, pepř černý drcený.169,90

195,39 s DPH

42803563
SMĚS ASADO
500g

             Pepř čtyřbarevný celý je směsí čtyř
druhů pepřů - černého, bílého,

červeného a zeleného. Toto koření
vypadá v kuchyni nejen velmi deko-
rativně, ale v mlýnku na stole je
stále při ruce a můžeme si jím
kdykoli opepřit a ozdobit jídlo, aťkdykoli opepřit a ozdobit jídlo, ať
už masité nebo zeleninové či třeba

jen brambory. Používá se při
ochucení masa, polévek,
 omáček, salátů apod.

Složení: pepř černý celý, bílý
celý, červený celý, zelený celý.
 Země původu: Indonésie Země původu: Indonésie

269,90
310,39 s DPH

42803308
PEPŘ ČTYŘBAREVNÝ CELÝ
500g

Pepř černý mletý je v české kuchyni ze
všech druhů pepřových koření 

nejpoužívanější a nejznámější. Vytváří se
 pomletím kuliček pepře celého, dodává

 jídlu ten správný říz. Toto koření se přidává
zejména do pokrmů z masa i zeleniny,

luštěnin, obilovin, dochutí pokrmy z vajec,luštěnin, obilovin, dochutí pokrmy z vajec,
dále různé polévky, omáčky a marinády.
Pepř černý je součástí celé řady kořenícíc

 směsí, např. garam masaly, kari.
Možnosti použití na ostré a pikantní
pokrmy, teplé i studené kuchyně.

Země původu: Vietnam

89,90
103,39 s DPH

42010009
PEPŘ ČERNÝ MLETÝ 
500g

            Pepř černý je nejpoužívanější koření
světa. Do jídel se dává buďto celý nebo
mletý. Sklízí se v nedozrálém stavu a
využití nachází snad ve všech druzích
 slaných jídel. Pepř celý doporučujeme
 pomlít na mlýnku a dopřát si tak čerstvé
 chuti a aroma. Pepř černý se získává chuti a aroma. Pepř černý se získává
z nedozrálých bobulí, které se poté
 suší okolo 10 dní na přímém slunci.

Pepř obsahuje ostře chutnající
pryskyřici, silici a alkaloid piperin,

který má stimulační účinky. Stimuluje 
krevní oběh, zvedá krevní  tlak a tím 

i zásobování orgánů  živinami a kyslíkem.i zásobování orgánů  živinami a kyslíkem.
  Země původu: Vietnam

189,90
218,39 s DPH

42010008
PEPŘ ČERNÝ CELÝ
500g

Zdrojem štiplavé chuti kajenského
pepře je kapsaicin. Je to látka,

 kterou obsahuje a která se nachází
v chilli. Kajenský pepř totiž není
klas. kořením, ale jde o rozdrcený
prášek ze sušených chilli papriček.
A právě ony jsou zdrojem množství A právě ony jsou zdrojem množství 

výživných látek a živin, které
blahodárně prospívají lidskému
zdraví. Název kayenský pepř
vznikl jako název odvozený od

názvu města Cayenne ve francouzské
Guineji, kde se tyto papričky tradičně pěstují.

85,90
98,79 s DPH

42803550
PEPŘ CAYENNE MLETÝ
500g

AS
TA
 14
0

ASTA 140
Paprika sladká je základ mnoha
obecných jídel. Přidává se téměř
do všech masitých pokrmů, jako
základ některých omáček, do
studené kuchyně, na dobarvení
jídel. Široké využití v kuchyni jídel. Široké využití v kuchyni 
 pro guláše, omáčky, dušená a
grilovaná masa, zelenina,
ryby, drůbež, zvěřina, apod.
Země původu: Španělsko59,90

68,89 s DPH

42801392
PAPRIKA SLADKÁ MLETÁ
500g

Majoránka patří k základním
bylinkám používaným v naší
kuchyni. Neobejde se bez ní

příprava guláše a luštěninových
pokrmů, výborná je do polévek,
omáček, masa, salámů, uzenin.
Neměla by chybět u žádnéNeměla by chybět u žádné
české zabíjačky. Majoránka 
odstraňuje křeče, bolesti
hlavy a únavu, působí

na zklidnění.
Země původu: Egypt

 

52,90
60,84 s DPH

42010004
MAJORÁNKA DRHNUTÁ
500g

Kmín mletý je oblíbenou
variantou kmínu. V kuchyni:
je intenzívnější než kmín

celý, má silnější aroma, lépe
a rychleji jídlo provoní, ale
na druhou stranu kmín mletý
si vůni neuchová tak dlouhosi vůni neuchová tak dlouho
jako kmín celý, proto by se 

měl skladovat dobře
uzavřených kořenkách.
    Země původu: ČR

54,90
63,14 s DPH

42010003
KMÍN MLETÝ
500g 

Koření chilli výborně
dochutí pikantní omáčky,
rybí a drůbeží pokrmy, 

masitá a luštěninová jídla,
zeleninu, guláše. Tento
přípravek mají v oblibě
především muži. Léčivépředevším muži. Léčivé
účinky: Chilli podporuje

zažívání, má antibakteriální
účinky,napomáhá zahřátí
a prokrvení organismu.
Země původu: Indie

39,90
45,89 s DPH

42010027
CHILLI MLETÉ
500g

Směs vhodná na všechny druhy
 rožněných a grilovaných pokrmů, do
mletých mas, luštěnin, zapečených 

těstovin, brambor a na fritované přílohy.
Složení: sůl max. 30 %, glutaman sodný,

paprika sladká, paprika VISUAL,
kukuřičná krupice, koriandr mletý, česnekkukuřičná krupice, koriandr mletý, česnek
 granulovaný, kmín mletý, cukr krupice,
saturejka mletá, cibule mletá, chilli

 mleté, petrželová nať.

49,90
57,39 s DPH

42010002
SMĚS GRILOVACÍ
500g 

Česnek je koření, které se používá
v každé kuchyni. Vnkuchyni česnek
je nepostradatelnýn při přípravě
masitých jídel, luštěninových a
zeleninových pokrmů, polévek,
gulášů a špenátu. Léčivé účinky:
česnek je antibiotikem,snižuječesnek je antibiotikem,snižuje
hladinu cholesterolu a krevního

tlaku, podporuje trávení.
Země původu: Čína

 

99,90
114,89 s DPH

42801370
ČESNEK MLETÝ
500g

      Cibule je jedno z nejvíce používaných
koření .V kuchyni je cibule

nepostradatelná, proto je dobré mít
ji vždy po ruce, například v sušeném
stavu. Neobejdeme se bez ní při
přípravě guláše a gulášových jídel,
dáváme ji pod masa, do pomazánek,dáváme ji pod masa, do pomazánek,

do polévek i omáček.
Léčivé účinky: cibule má antibiotické
účinky, odstraňuje zažívací potíže.

       Země původu: Indie

123,90
142,49 s DPH

42010019
CIBULE SUŠENÁ PLÁTKY
1kg

 e-shop                    www.vrtal.cz                  speciální cenová nabídka                                   ŘÍJEN       2021     58

gastro
potraviny



SUPERcena

Tekuté ochucovadlo
 do salátů a omáček,
vhodné k přípravě 
asijských jídel.

Země původu: ČR

47,90
55,09 s DPH

42801369
SOJOVÁ OMÁČKA
1kg

Výrobek je v praktické
 v láhvi a nabízí výborný
 poměr cena/kvalita.
K dochucení pokrmů,
jako dochucovadlo na
 dušená masa, ryby,
roštěnky, guláše,roštěnky, guláše,
zvěřinu, omáčky

apod.
Země původu: ČR

 

47,90
55,09 s DPH

42801379
WORCESTEROVÁ
OMÁČKA 
1kg

Dopňuje řadu vývarů,
s vynikajícím poměrem
cena/kvalita, o další
oblíbenou příchuť.

149,90
172,39 s DPH

42803564 
VÝVAR 
ZELENINOVÝ
1kg

Dochucovadlo do
polévek a omáček.

155,90
179,29 s DPH

42801381
VÝVAR
SLEPIČÍ
1kg

Dochucovadlo do
polévek a omáček.

155,90
179,29 s DPH

42801380
VÝVAR
HOVĚZÍ
1kg

 Vhodné pod maso
i jako šťáva k masu
nebo k dochucení

omáček.

159,90
183,89 s DPH

42801382
VEPŘOVÁ
ŠŤÁVA 
1kg

Rozmarýn má silně kořenné aroma, jeho vůně je teplá, peprná,
s náznakem borovice. V chuti je cítit muškátový oříšek, lehká

hořkost a pikantnost. Rozmarýn se přidává do polévek, k zelenině,
koření se jím saláty, dává se do těstíček na smažení ryb, k pečeným
rybám, jehněčí a vepřové pečeni, do karbanátků a omáček. Hodí se
také k přípravě bylinkového másla. Pokrmům dodává chuť zvěřiny.
Rozmarýn je keř, který dorůstá až dvoumetrové výšky, jeho původRozmarýn je keř, který dorůstá až dvoumetrové výšky, jeho původ
byly v suché místa v blízkosti pobřeží moře. Pěstuje se také v
Anglii, USA, Mexiku a téměř po celé střední a východ. Evropě.

Rozmarýn je nejen zdravá bylina, ale i nenahraditelná v kuchyni !
Účinky: Rozmarýn zvyšuje krevní tlak, působí stimulačně, působí

  příznivě na psychiku, odstraňuje stres a další nervové potíže, pomáhá
při nespavosti, proti nadýmání, napomáhá k lepšímu trávení a vylučování

žluči a moči.Užívá se ve formě čaje nebo éterických olejíčků.žluči a moči.Užívá se ve formě čaje nebo éterických olejíčků.

66,90
76,94 s DPH

14201040
ROZMARÝN CELÝ
500g

             Toto koření připomíná svou chutí směs
skořice, hřebíčku, pepře a muškátového
ořechu. V kuchyni se používá k úpravě
ryb a masa, uzenin, jimž dodává zvláštní
 kořeněné aroma. Dále se nové koření
přidává do horkých nápojů a svařeného
vína, k nakládání různých potravin avína, k nakládání různých potravin a
zeleniny, při konzervaci masa, do
omáček i polévek, do směsí koření,
do zeleninových a rýžových pokrmů.

  Země původu: Mexiko

 

105,90
121,79 s DPH

42010005
NOVÉ KOŘENÍ CELÉ
500g

Bobkový list patří k základnímu koření
používanému v české kuchyni. V kuchyni
bobkový list dochutí některé omáček,
např. svíčkovou nebo rajskou, polévky,
ryby a zvěřinu, ale používá se především
při nakládání okurek, zeleniny a hub.
Léčivé účinky: Toto koření odstraňujeLéčivé účinky: Toto koření odstraňuje

nechutenství, snižuje hladinu
cukru v krvi, napomáhá trávení.

Země původu: ČR65,90
75,79 s DPH

42010014
BOBKOVÝ LIST
500g
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