
    Rychlé 
a chutné
   přílohy!

TĚSTOVINY 
A BRAMBOROVÉ VÝROBKY
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TĚSTOVINY
SEMOLINA

RÝŽE

TĚSTOVINY 
BEZLEPKOVÉ

KUSKUS 
A BULGUR

Kvalitní těstoviny z tvrdé semoliny, jen vybraná kvalita.

V nabídce máme několik 
druhů rýže.

Kukuřičné těstoviny

Těstoviny připravené ze semoliny (krupice) tvrdé pšenice.

Kuskus lze použít jako alternativu 
těstovin, nasladko i naslano, 
na zapékání, do salátů 
i jako zavářku. Rychlá 
a snadná příprava.

Bulgur je naklíčená, 
usušená, rozlámaná 
a uvařená pšenice. Má 
příjemnou oříškovou chuť. Hodí 
se na rizota, polévky, saláty, kaše…

Vhodné především pro bezlepkovou dietu.

rychlá
příprava

nelepí se

vysoký 
obsah 
vlákniny

široké 
uplatnění 
v pokrmech

přirozený 
obsah vitaminů 
a minerálů

DRUHY TĚSTOVIN balení trvanlivost

Zoo zvířátka 500 g 36 měsíců

Abeceda 500 g 36 měsíců

Polévkové tenké válcované 1000 g 36 měsíců

Kolínka malá přílohová 5 kg 36 měsíců

Špagety přílohové 5 kg 36 měsíců

Penne Rigate – trubky krátké 5 kg 36 měsíců

Gemeli – copánky 5 kg 36 měsíců

Mafalde – vlnky 5 kg 36 měsíců

Fusili – vřetena 5 kg 36 měsíců

Fusili – tříbarev. vřetena 5 kg 36 měsíců

Farfalle – mašličky 5 kg 36 měsíců

Nastri – široké nudle 5 kg 36 měsíců

Hvězdičky 5 kg 36 měsíců

Tarhoňa 5 kg 36 měsíců

Špecle 2,5 kg 36 měsíců

Lasagne 5 kg 36 měsíců

Šneci 5 kg 36 měsíců

Těstovinová rýže 5 kg 36 měsíců

Mušličky 5 kg 36 měsíců

Instantní nudle 8 x 270 g 14 měsíců

druh Parboiled Jasmínová Basmati Bílá 
dlouhozrnná Kulatozrnná

balení 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

výtěžnost dle použití dle použití dle použití dle použití dle použití

poč. ks v kart. 1 1 1 1 1

trvanlivost 24 měs. 18 měs. 24 měs. 18 měs. 24 měs.

balení 5 kg 500 g

výtěžnost dle použití dle použití

počet ks v kartonu 1 10

trvanlivost 12 měsíců 12 měsíců

druh kuskus             bulgur

balení 1 kg / 5 kg 500 g / 5 kg

výtěžnost dle použití dle použití

počet ks v kartonu 10 / 1 12 / 1

trvanlivost 24 měsíců 12 / 24 měsíců
 · počet ks  

v kartonu: 1
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BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY

KNEDLÍKY

Nabízíme klasické i netradiční směsi bramborových 
knedlíků s vysokým podílem bramborových vloček.

Směsi na přípravu knedlíků zajímavých 
chutí a jako přílohy k hlavním jídlům.

* 1 porce = 100 g

* 1 porce = 100 g

produkty balení výtěžnost
(porce)*

počet ks 
v kartonu trvanlivost

Bramborové knedlíky 5 kg / 10 kg 50 / 100 1 12 měsíců

Bramborové 
knedlíky s cizrnou 5 kg 50 1 12 měsíců

Bramborové 
knedlíky s cibulkou 
a pažitkou

5 kg 50 1 12 měsíců

Bramborový knedlík 
s kukuřičnou moukou 1 kg 10 10 12 měsíců

Jogurtové knedlíky 5 kg 33 1 12 měsíců

produkty balení výtěžnost
(porce)*

počet ks 
v kartonu trvanlivost

Vícezrnný knedlík 
s celozrnnou moukou 5 kg 50 1 12 měsíců

Knedlík se špaldovou 
moukou a mrkví 5 kg 50 1 12 měsíců

vysoký podíl bramborových vloček

snadná příprava

zajímavé ingredience

vhodné jako přílohy k hlavním jídlům

zajímavé ochucení

spotřební košsnadná příprava, nelepivá konzistence

knedlíky s cizrnou zvyšují podíl luštěnin
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vysoký obsah 
brambor

lahodná 
bramborová 
chuť

skvělá chuť 
tradičního 
pokrmu

rychlá a snadná 
příprava

rychlá 
a snadná 
příprava

rychlá 
příprava

rychlá 
a snadná 
příprava

BRAMBOROVÁ 
KAŠE MLÉČNÁ

BRAMBOROVÉ 
KRUCÁNKY

HALUŠKY

GNOCCHI 
BRAMBOROVÉ

Směs na přípravu bramborové kaše 
s mlékem a s vysokým podílem 
bramborových vloček.

Bramborové krucánky jsou vhodné jako 
příloha a lze je připravit i jako sladký pokrm. 
Doporučujeme též k masitým pokrmům.

Tradiční pokrm 
z bramborového těsta.

Gnocchi můžeme stejně 
jako těstoviny podávat jako hlavní 
chod nebo servírovat jako přílohu.

balení 5 kg

výtěžnost 30 l

počet ks v kartonu 1

trvanlivost 12 měsíců

balení 1 kg

výtěžnost dle použití

počet ks v kartonu 8

trvanlivost 12 měsíců

balení 5 kg

výtěžnost dle použití

počet ks v kartonu 1 

trvanlivost 12 měsíců

balení 1 kg

výtěžnost dle použití

počet ks v kartonu 6

trvanlivost 12 měsíců
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