
Pommes Noisettes
jsou bramborové
krokety s křupavou
kůrkou a jemnou
náplní z bramborové kaše.
Vhodné jako příloha.

i

cena za 1kg

52,90
bez DPH

cena za kus

132,25
152,09 s DPH

49614309
KROKETY
KULATÉ
2,5kg

Klasické hranolky řezu 9x9.
Poctivá chuť brambor, na které
si pochutnají  Vaši  zákazníci.
Tradiční  hranolky s celoročně
stejnou kvalitou. Vyrobené z
brambor nejvyšší kvality.

cena za 1kg

26,90
bez DPH

cena za kus

67,25
77,34 s DPH

i

49614005
HRANOLKY
VALLEYFARM 9x9
2,5kg

Křupavé zlatavé
vlnky se skvělou
chutí a konzistencí.
Rychlá příprava.

i

cena za 1kg

45,90
bez DPH

cena za kus

114,75
131,96 s DPH

49614022
HRANOLKY
VLNKY EXPRESS 
2,5kg

Dlouhé a křupavé hranolky
řezu 6x6mm s garantovanou

kvalitou po celý rok.
Snadná a rychlá příprava.

i

cena za 1kg

45,90
bez DPH

cena za kus

114,75
131,96 s DPH

49614120
EXPRESS  HRANOLKY
JULIENNE 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 víceVysoký zisk díky novému tvaru umožňujícímu servírovat více
porcí z jednoho zakoupeného kilogramu. Dvojí možnost
skladování (chlazené nebo mražené) podle Vašich potřeb.

cena za 1kg

45,90
bez DPH

cena za kus

114,75
131,96 s DPH

49614075
HRANOLKY FRY AND DIP
2,5kg 

49614075 

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

Díky větším objemovým porcím
servírujete více porcí

= vyšší zisk z každého kg.

i

cena za 1kg

42,90
bez DPH

cena za kus

107,25
123,34 s DPH

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

Celoročně stejná kvalita  bramborových
plátků. Skvělé jako příloha i jako součást
pokrmů. Možnost i zapékat. Snadná 
příprava ve fritéze, v troubě, v konvektomatu
 i na pánvi.

i

cena za 1kg

47,90
bez DPH

cena za kus

119,75
137,71 s DPH

49614200 
DOLLAR CHIPS
BRAMBOROVÉ PLÁTKY
2,5kg 

Široké využití. Flexibilní nabídka
 jako předkrm i jako chuťovka,
samotné nebo s různými dipy.
Hodí se i do salátů a burgerů.
Neměnný tvar umožňující

přesné porcování a stálý zisk
 - kontrola nákladů ( 1kg = 63ks +/-  5Ks) - kontrola nákladů ( 1kg = 63ks +/-  5Ks)
Spokojený zákazník, jemná cibulová

chuť, křupavá kůrka.
POČET KUSŮ V SÁČKU 58-68

cena za 1kg

99,90
114,89 s DPH

cena za kus

(15g) 1,49
bez DPH

42116148
CIBULOVÉ KROUŽKY DRCENÉ
1kg  

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

Lze připravit  v troubě, fritéze nebo konvektomatu.
cena za 1kg

42,90
bez DPH

cena za kus

107,25
123,34 s DPH

49614073
AMERICKÉ BRAMBORY  "A" 
2,5kg

Petals je vhodný
výrobek pro navýšení
konzumace piva. Takže

tento výrobek bude navyšovat
i prodej Vašeho piva.

i

náklady
na porci 100g

7,90
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

Technologie zrání – Lactická
Přirozenou vlastností Laktických sýrů je tvarohové jádro, které postupně

dozrává. Sýr se tak stává na konci trvanlivosti lahodně  krémový.
Sýr s bílou plísní na povrchu vhodný jak na studenou kuchyni tak na 

tepelnou úpravu nebo nakládání do oleje.
Vyrobeno z lokálních zdrojů mléka v okolí výrobního závodu Sedlčany. 

cena za 1ks

16,90
bez DPH

cena za krt.

338,00
388,70 s DPH

42210093
SÝR CAMEMBERT
20x100G
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Panenská svíčková je považována 
za nejkvalitnější maso z celého prasete.

Je uložena v bederní části, navazuje na pečeni.
Panenská svíčková je ideální k přípravě minutek, časté je její
grilování. Její maso se výtečně hodí na minutky a medailonky.

Také se s oblibou plní a dělají se z ní rolády.
Výtečná je marinovaná a jen zlehounka orestovaná.Výtečná je marinovaná a jen zlehounka orestovaná.

Země původu: EU
Jednotlivě vakuové baleno – dodáváme po jednotlivých kusech cca 0,5kg.

i

cena za 1kg

124,90
143,64 s DPH

49650243
VEPŘOVÁ PANENKA

Vepřová kýta obsahuje nejmohutnější svaly
s malým obsahem tuku a vaziva. Kýta patří

společně s vepřovou pečení a panenskou svíčkovou
k nejkvalitnějším částem masa každého prasete.

Pro okamžitou spotřebu lze maso upravit jako minutku,
na řízky, na  gril a podobně.

cena za 1kg

63,90
73,49 s DPH

49650270
VEPŘOVÁ KÝTA
4D IVP

Vepřová játra mají vysokou výživnou hodnotu,
 neboť obsahují velké množství vitamínů i minerálů.
Játra používáme k přípravě různých zabijačkových

pokrmů a paštik. K okamžité spotřebě je upravujeme jako
 minutky, na pánvi nebo na grilu. Další možné využití je

 u zabijačkové polévky nebo játrovýchknedlíčků do polévky.
Země původu: EUZemě původu: EU

Zamraženo v bloku  –  dodáváme po 10kg kartonech

i

cena za 1kg

20,90
bez DPH

cena za krt.

209,00
240,35 s DPH

49650255
VEPŘOVÁ JÁTRA 
10 kg / KARTON

Vepřová srdce jsou jednou
z dalších často opomíjených

 surovin, avšak neprávem. Pro svůj
 obsah vitaminů A, B, a C se řadí mezi velmi
 kvalitní zdroj potravy. Srdce lze upravovatn a
 mnoho různých způsobů. Nejčastěji se upravují
vařením, pečením, dušením aj. Velmi chutná jevařením, pečením, dušením aj. Velmi chutná je
příprava se slaninou, na kmíně a na zelenině.
Pro gurmány se doporučuje také úprava

srdcí á la svíčková či guláš.

i

cena za 1kg

29,90
bez DPH

cena za krt.

299,00
343,85 s DPH

49650350
VEPŘOVÉ SRDCE
10KG

Výborná kvalita.
Bez kostí a přidané vody.

Jedná se o maso z Aljašské tresky 
(Theragra chalcogramma)

 

i

cena za 1kg

99,90
bez DPH

cena za krt.

499,50
574,43 s DPH

49650327
RYBÍ FILÉ
KOSTKA EXKLUSIV
50x100g

cena za 1kg

99,90
bez DPH

cena za krt.

749,25
861,64 s DPH

49650328
RYBÍ FILÉ
KOSTKA EXKLUSIV
50x150g

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.

Země původu: UKRAJINA. Dodáváme po 2,kgZemě původu: UKRAJINA. Dodáváme po 2,kg

i

cena za 1kg

99,90
bez DPH

cena za ks

199,80
229,77 s DPH

49650258
KUŘECÍ PRSA NATURAL
1x2kg

Velikost jednotlivého kusu 300-350g.
Ideální na pečení či smažení v klasickém trojobalu.

Kuřecí čtvrtky zadní volně ložené v kartonu.
 původ zboží : Holandsko nebo ČR

 

i

cena za 1kg

29,90
bez DPH

cena za krt.

299,00
343,85 s DPH

49650368
KUŘECÍ ČTVRTKY
10kg

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. Kuřecí stehenní
 řízek, hluboce zmrazený. Celé stehno bez kosti a kůže. řízek, hluboce zmrazený. Celé stehno bez kosti a kůže.

Země původu: ČR nebo PL. Dodáváme po 2kg

i

cena za 1kg

59,90
bez DPH

cena za kus

119,80
137,77 s DPH

49650239
KUŘECÍ STEHENNÍ STEAK
2kg

Pravá svíčková je nejkvalitnější
a nejlahodnější hovězí maso s vysokým podílem

plnohodnotných bílkovin. Je vhodná na minutky, bifteky,
 medailonky, steaky, na pečení, dušení, soté a

tatarský biftek. Pravá svíčková se porcuje napříč průběhu
 svalových vláken, čímž se ještě zvýší jemnost jednotlivých porcí.

Země původu: EUZemě původu: EU
Jednotlivě vakuové baleno – dodáváme po jednotlivých kusech cca 2kg.

 

i

cena za 1kg

429,90
494,39 s DPH

49650295
HOVĚZÍ SVÍČKOVÁ 1,8kg+

Nejnamáhanější část zadní kýty
nemůže být nejkřehčí a nejměkčí.

Ovšem dobře zralý spodní šál dokáže být
také úžasným společníkem k hodování.

Spodní šál má hrubší svalové vlákno, maso je
 libové a mírně drobivé, skvělé na ragú. Maso je
 třeba pořádně podusit aby změklo, ale jde krásně třeba pořádně podusit aby změklo, ale jde krásně
 plátkovat, používá se na i rolády nebo roštěnou.

 

cena za 1kg

126,90
145,94 s DPH

49650323
HOVĚZÍ  ZADNÍ Z KÝTY - SPODNÍ ŠÁL 

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 divoký houbami, ve vlastní šťávě a na různých bylinkách či s divoký
 kořením. Vhodnou přílohou k tomuto delikátnímu masu je

bramborová kaše.
Země původu: EU Jednotlivě vakuové baleno
– dodáváme po jednotlivých kusech cca 3,5kg.

cena za 1kg

125,90
144,79 s DPH

49650256
HOVĚZÍ LÍČKA
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Řezaný
špenát zamražený do malých

 porcí. Snadná možnost
porcovaní. Rozmrazíte 
jenom to, co spotřebujete.

cena za 1kg

28,90
bez DPH

cena za kus

72,25
83,09 s DPH

49614049
mražená zelenina
ŠPENÁT ŘEZANÝ PORCE
2,5kg

Složení:
Špenát listový v porcích.

Snadné porcování.

i

cena za 1kg

35,90
bez DPH

cena za kus

89,75
103,21 s DPH

49614050
mražená zelenina
ŠPENÁT LISTOVÝ PORCE
DIONE
2,5kg

Složení:
hřib hnědý plátky,

klouzek kostky, žampiony plátky.

i

cena za 1kg

89,90
103,39 s DPH

49614039
mražené houby
SMĚS HUB
1kg

Složení:  fazole zrno, 
kukuřice zrno, červená, mrkev kostka,
celer kostka, hrášek zrno, fazolové
lusky řezy, paprika červená kostka.

cena za 1kg

37,90
bez DPH

cena za kus

94,75
108,96 s DPH

i

49614135
mražená zelenina
SMĚS MEXICKÁ SOMBRERO
DIONE
2,5kg

Složení:
zelí bílé řezy, mrkev sloupek,
paprika čer.řezy, pórek řezy,
sójové klíčky, černé houby,

bambusové výhonky.

i

cena za 1kg

31,90
bez DPH

cena za kus

79,75
91,71 s DPH

49614053
mražená zelenina
SMĚS ASIE
2,5kg

Složení:
pórek kolečka.

i

cena za 1kg

35,90
bez DPH

cena za kus

89,75
103,21 s DPH

49614036
mražená zelenina
PÓREK PLÁTEK
2,5kg

Složení:
 mrkev  kostka.

i

cena za 1kg

26,90
bez DPH

cena za kus

67,25
77,34 s DPH

49614035
mražená zelenina
MRKEV KOSTKA
2,5kg

cena za 1kg

31,90
bez DPH

cena za kus

79,75
91,71 s DPH

49614030
mražená zelenina
KUKUŘICE ZRNO
2,5kg 

Jahody celé, původ EU,
Jedná se o výběr pečlivě vybraných
odrůd, kde je garance sladkosti a silné
 chuti, stejné velikosti a barvy. Jahody
 po rozmrazení nepouští tolik vody.
Tyto jahody jsou žádané hlavně

cukrárnami na moučníky a v gastrucukrárnami na moučníky a v gastru
těmi, kdo chtějí dopřát zákazníkům
skutečnou kvalitu. Na trhu semůžete
setkat s jahodami z Číny, které jsou

ve všech parametrech nesrovnatelně horší.

i

cena za 1kg

76,90
bez DPH

cena za kus

192,25
221,09s DPH

49614067
mražené ovoce
JAHODY (evropské)
2,5kg

Složení:
Chřest zelený celý.

i

cena za 1kg

187,90
216,09 s DPH

49614019
mražená zelenina
CHŘEST ZELENÝ
CELÝ
1kg

Složení:
hrášek celý.

i

cena za 1kg

28,90
bez DPH

cena za kus

72,25
83,09 s DPH

49614027
mražená zelenina
HRÁŠEK
2,5kg

Celé fazolové lusky
v premiové kvalitě.

i

cena za 1kg

42,90
bez DPH

cena za kus

107,25
123,34 s DPH

49614025
mražená zelenina
FAZOLOVÉ LUSKY CELÉ
DIONE
2,5kg

Fazolové lusky řezané
20-40mm, vhodné na 
přípravu salátů a příloh.

i

cena za 1kg

23,90
bez DPH

cena za kus

59,75
68,71 s DPH

49614026
mražená zelenina
FAZOLOVÉ LUSKY ŘEZY
2,5kg

Růžičky brokolice
kalibrované
na 40-60mm.

cena za 1kg

40,90
bez DPH

cena za kus

102,25
117,59 s DPH

i

49614023
mražená zelenina
BROKOLICE RŮŽIČKY
DIONE 
2,5kg
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Složení:
mrkev kostka, celer

kostka, pastinák kostka.

cena za 1kg

24,90
bez DPH

cena za kus

62,25
71,59 s DPH

49614047
mražená zelenina
SMĚS SVÍČKOVÁ KOSTKA
2,5kg

Složení:
mrkev kostka, celer kostka, pastinák kostka,
květák růžičky, pórek řezy, kedlubna kostka,
kapusta růžičková. Sedmi druhová směs

za vyjímečnou cenu.
cena za 1kg

23,90
bez DPH

cena za kus

59,75
68,71 s DPH

49614046
mražená zelenina
SMĚS POLÉVKOVÁ
2,5kg

Složení:
mrkev kostka , hrášek zrno,

kukuřice zrno.

cena za 1kg

28,90
bez DPH

cena za kus

72,25
83,09 s DPH

49614043
mražená zelenina
SMĚS S KUKUŘICÍ
2,5kg

Složení: Petržel nať - řezaná. Bez alergenů.
Lze přidat téměř do všech pokrmů, polévek,

 smetanových či houbových omáček,
 sekaných mas, nádivek, dušených a pečených  mas, salátů,
 ke zdobení obložených chlebíčků a různých lahůdek. Petržel
pochází z východní části Středomoří a již více než 2000 let
 je využívána nejen jako koření,ale také jako léčivá rostlina. je využívána nejen jako koření,ale také jako léčivá rostlina.

i

cena za 1kg

51,90
59,69 s DPH

49614076
mražená zelenina
PETRŽEL NAŤ
1kg Složení: Pažitka - řezaná

Bez alergenů. Pažitka je blízká příbuzná
 česneku a cibule a je bohatým zdrojem vitaminů

(především skupiny B, E a samozřejmě C – toho je v pažitce
údajně až třikrát víc než v rajčatech), ale i karotenu, vápníku
či železa. Díky vysokému podílu éterických olejů pomáhá při
nechutenství a ulehčuje trávení. Pažitka je v kuchyni velminechutenství a ulehčuje trávení. Pažitka je v kuchyni velmi
oblíbená, má jemně pikantní chuť vhodnou do zeleninových
 salátů a jiných studených pokrmů, ale i polévek apod.

i

cena za 1kg

99,90
114,89 s DPH

49614077
mražená zelenina
PAŽITKA  
1kg

Složení:
rajče kostky, paprika
řezy, cibule plátek.

cena za 1kg

28,90
bez DPH

cena za kus

72,25
83,09 s DPH

49614041
mražená zelenina
SMĚS LEČO
2,5kg

Složení:
mrkev kostka, květák růžičky, 

fazolové lusky řezy, hrášek zrno.

cena za 1kg

24,90
bez DPH

cena za kus

62,25
71,59 s DPH

49614040
mražená zelenina
SMĚS JARNÍ
2,5kg

100% palmový tuk
 - výrobek s vysokým obsahem provitamínu A
   včetně beta-karotenu
 - ideální pro vysokou teplotu při smažení nebo fritování
 - možno zahřát až na teplotu 330 °C
 - výrobek je bez chuti a bez zápachu, 
 - nemění vlastnosti připravovaných potravin - nemění vlastnosti připravovaných potravin
 - optimální teplota pro smažení 180 °C – 190 °C
 - tuk se rozpouští při teplotě 36,5 °C
 - teplota při plnění tuku 58 °C
 - optimální teplota pro skladování 18 °C
 - plechový obal ideální pro úsporu místa při skladování
 - vzhledem k plechovému obalu, možnost zpětného
    vylití obsahu fritézy do této nádoby i při vyšší teplotě.    vylití obsahu fritézy do této nádoby i při vyšší teplotě.
 - díky uzavíratelnému víku
    se nemusí obsah ihned celý spotřebovat
 - výrobek je opatřen českým popisem
 - vyrobeno v Holandsku, naplněno v ČR
 - výhodné balení pro skladování 1pal = 33ks

i

cena za 1l

36,90
bez DPH

cena za kus

738,00
848,70 s DPH

40720018
100% Palmovýfritovací tukGold pack
20 l  /  PLECH

V Maroku, Alžírsku, Tunisku, Libii, Egyptě
a mnoha dalších zemích velmi oblíbená příloha.
Granulky kuskusu jsou vyrobeny ze semoliny

z tvrdé pšenice.  Jsou asi 2 mm velké. K přípravě
kuskusu vám na rozdíl od brambor stačí  pouhých
 5 minut. Kuskus pouze zamícháte v horké osolené
vodě a přidáte trochu másla pro zjemnění chuti.vodě a přidáte trochu másla pro zjemnění chuti.

cena za 1kg

33,90
bez DPH

cena za ks

169,50
194,93s DPH

42116091
KUSKUS MAGHREB 
5kg 

38,90
44,74 s DPH

42116082
KUSKUS
1kg 

Špecle jsou oblíbené vaječné těstoviny,
které pocházejí z Bavorska, ale u nás jsou již

také známé a vyhledávané. Špecle jsou vyrobeny
pouze z mouky, vajec a soli. Těsto, které vznikne se
 pak strouhá na struhadle a vytvoří se z něj hoblinky,
které se mohou nechat uschnout a pak kdykoli uvařit
ve vodě. Špecle se používají jako příloha, vysoký ve vodě. Špecle se používají jako příloha, vysoký 
obsah vajec je ale činí velmi chutnými a mohou být
podávány jen s rozpuštěným máslem a pažitkou.cena za 1kg

58,90
bez DPH

cena za ks

147,25
169,34 s DPH

42116092
TĚSTOVINY
ŠPECLE VAJEČNÉ
2,5kg 
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Český výrobek Mlékárny Hlinsko.
Zahuštěné kondenzované mléko 9%

je využíváno jako tradiční přísada do kávy
i míchaných nápojů. Vhodné do kuchyně 

 kuchyně pro přípravu smetanových
omáček, polévek… Ideální použití při 

vaření, kde chcete dosáhnout jemné chutivaření, kde chcete dosáhnout jemné chuti
 bez použití tučných smetan. Výrobek

opatřený otvíráním Easy open + přidanou
plastovou výlevkou pro opětovné užívání.

i

36,90
42,44 s DPH

40204253
MLÉKO KONDENZOVANÉ 9% 
TATRA Grand 
P/410g

Smetana 31% na šlehání
ŽIVOČIŠNÁ

Český výrobek Mlékárny Hlinsko.
Z řady Tatra PROFESSIONAL
Výborná pro studenou kuchyni

 (cukrárny, kavárny).
Díky velkému a kompaktnímuDíky velkému a kompaktnímu

nášlehu je ideální na Panna Cotta,
 poháry, dorty, apod. Vhodná  ke
zjemnění smetanových omáček.

i

82,90
95,34 s DPH

42010029
SMETANA KE ŠLEHÁNÍ
TATRA
31% 
1L

Český výrobek
Mlékárny Hlinsko.

Z řady Tatra PROFESSIONAL
Ideální pro zjemnění nebo

zředění smetanových omáček.
Vhodná při kombinaci s tučnými
smetanami (TATRA 28%, Extra,smetanami (TATRA 28%, Extra,
TATRA 31% ke šlehání) pro
dosažení smetanové chuti při
nižších nákladech. Výborná
do minutkové kuchyně.

i

51,90
59,69 s DPH

40204002
SMETANA NA VAŘENÍ
TATRA 
12% 
1L

100 % rostlinný olej,
rafinovaný

z olivových pokrutin.

87,90
101,09 s DPH

40716835
OLEJ OLIVOVÝ
ONDOLIVA
POMACE
1L /  PET 

Vhodný pro
fritování a smažení.

cena za 1l

34,90
bez DPH

cena za kus

174,50
200,68 s DPH

40716312
OLEJ FRITOVACÍ
ROSTLINNÝ FORTE
5L /  PET 

Je vhodná pro cukrářské
 náplně, dekorace, na vaření - neobsahuje
 cukr a má mléčnou chuť. Výborná na vaření
 a také pro pikantní kulinářské recepty. Po
 přidání cukru je také vhodná pro cukrářskou
 výrobu. Master Gourmet v našlehaném stavu

 drží tvar a objem po dlouhou dobu. drží tvar a objem po dlouhou dobu.

47,90
55,09 s DPH

42010041
SMETANA
MASTER GOURMET 25%
rostlinná nesladká smetana
1L

Je ideální alternativou ke krémům.
Tento rostlinný krém je jednodušší,
rychlejší a bezpečnější při užívání

ve všech cukrářských, zmrzlinářských
a gastronomických aplikacích.

Obsahuje cukr, vynikající pro zdobení
dortů i pro plnění cukroví.dortů i pro plnění cukroví.

 47,90
55,09 s DPH

40225007
SMETANA
MASTER GOURMET DECOR
1L

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.
32,90
37,84 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.

0,71
0,82 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.

 37,90
43,59 s DPH

88010907
CUKR VANILINOVÝ
1kg KÁVOVINY

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.
7,90
9,09 s DPH

40515910
OCET KVASNÝ LIHOVÝ
1L PET 

Polotvrdý, zrající,
plnotučný, zauzený  výrobek z mléka

 a rostlinného tuku. Svoji  výbornou chuť
 získává tradičním úzením a díky kvalitnímu
  mléku z horských a podhorských oblastí
 Slovenska. i teplé kuchyni, Je  vhodný

 pro použití ve studené ideální na pro použití ve studené ideální na
 zapékání,výborně se roztéká,

 udržuje si vláčnou
 konzistenci a nehnědne.92,90

106,84 s DPH

cena za kg

40201119
HRIŇOVSKÁ CIHLA
UZENÁ 45% 
cca2,5kg
cena za kg

Polotvrdý, zrající,
plnotučný výrobek z mléka, vyrobený z
 pasterizovaného mléka, v tvaru salámu,

 45 % tuku v sušině. Má jemnou,
 sýrovo-mléčnou chuť, jemnou vůni a ne
 příliš slanou chuť. Proto je vhodný pro
použití ve studené i teplé kuchyni,použití ve studené i teplé kuchyni,
 lehko vytváří harmonii s dalšími
 chutěmi. Ideální na smažení.

85,90
98,79 s DPH

cena za kg

40201123
HRIŇOVSKÁ CIHLA
45% 
cca2,5kg
cena za kg

Polotvrdý, zrající,
plnotučný výrobek z mléka

 a rostlinného tuku. Svoji výbornou chuť
 získává díky kvalitnímu mléku z horských

 a podhorských oblastí Slovenska.
Je vhodný pro použití ve studené

 i teplé kuchyni, ideální na zapékání, i teplé kuchyni, ideální na zapékání,
výborně se roztéká, udržuje si

 vláčnou konzistenci a nehnědne.

85,90
98,79 s DPH

cena za kg

40201118
HRIŇOVSKÁ CIHLA
30% 
cca2,5kg
cena za kg
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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
snadno  zpracovatelná, je tvarově i tepelně stabilnísnadno  zpracovatelná, je tvarově i tepelně stabilní

Složení: 60 % máku a 40% cukru,
minimální trvanlivost: 9 měsíců

i

125,90
144,79 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.20% rýže více než z běžné loupané rýže.

i

cena za 1kg

21,90
bez DPH

cena za kus

175,20
201,48 s DPH

40715013
RÝŽE PARBOILED
8kg LAGRIS

Rýže dlouhozrnná pro svojí
  výbornou chuť se hodí 

zejména jako příloha k masu.
Připravuje se zejména vařením, 

dušením v mikrovlnné troubě nebo 
v konvektomatech. Délka zrna má být 
minimálně 6mm a šířka max. 2mm.minimálně 6mm a šířka max. 2mm.

i

cena za 1kg

19,90
bez DPH

cena za kus

99,50
114,43 s DPH

40715021
RÝŽE DLOUHOZRNNÁ
STANDARD
5kg LAGRIS

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

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

 čočka, hrách žlutý půlený, čočka červená. Návod na přípravu: směs propláchněte
 a vložte do vlažné vody (cca 3 litry vody). Přiveďte k varu a vařte na mírném plameni,
 dokud nejsou všechny suroviny měkké. Solte podle chuti před úplným  změknutím.

Alergeny: obsahuje lepek, může obsahovat sóju.

i

18,90
21,74 s DPH

40315710
LUŠTĚNINOVÁ SMĚS LAGRIS 500G RACIO

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

- pevný podíl  2160g,
Sterilovaný hrášek ve sladkokyselém
nálevu. Vynikající je do nejrůznějších
rizot, salátů, ve studené kuchyni
nebo jako příloha k drůbežímu

či hovězímu masu.

 
79,90
91,89 s DPH
99,90
114,89 s DPH

42116126
HRÁŠEK SLANÝ NÁLEV
S4/L

- pevný podíl 1850g
Tradiční nálev,
vhodné jako

příloha k pokrmům.

49,90
57,39 s DPH

42011043
BZENECKÉ OKURKY
ŘEZY
S4/L

- pevný podíl 3600g,
Vhodný do polévek,
omáček, dressingů,

salátů, apod.

i

75,90
87,28 s DPH

42011081
RAJČATOVÝ PROTLAK
S4/L

- pevný podíl 1800g,
Salát typu "Kunovjanka",
vhodný jako příloha

k pokrmům.

i

89,90
103,39 s DPH

42011042
PUZSTA SALÁT
S4/L

- hmotnost pevného podílu 650g
Zeleninový základ pod svíčkovou.
Výborný pomocník pro rychlou
přípravu svíčkové omáčky.18,90

21,74 s DPH

42011046
ZÁKLAD POD SVÍČKOVOU 
S/720ml   (Halali)

 - hmotnost pevného podílu 700 g
Výborný poměr cena/kvalita.
Vhodné zejména jako příloha

ke grilovanému masu, klobásům,
na křenovou omáčku atd.

původ: ČR
32,90
37,84 s DPH

42011096
KŘEN RAPA
S/720ml

Červená řepa, jinak také krvavý elixír mládí,
jak se jí říká, je bezesporu jedním z nejsladších

druhů zeleniny, obsahuje totiž sedm až osm procent
přírodního cukru. Proto je na místě varování diabetikům
- ti by měli být s konzumací červené řepy velmi obezřetní.
A ještě jedna výjimka: Pro ty, kteří trpí močovými kameny,
také moc vhodná není, to proto, že obsahuje kyselinutaké moc vhodná není, to proto, že obsahuje kyselinu
šťavelovou, která močové cesty dráždí. Pro ostatní je

vynikajícím a nenahraditelným zdrojem minerálů a vitaminů.
Konzumace řepy pomáhá na snížení krevního tlaku, upravuje

srdeční puls a posiluje nervový systém. Křemík v ní obsažený je na pevné kosti,
vlasy a nehty, má také velké množství vápníku, hořčíku, železa a také zinku.

15,90
18,29 s DPH

42116142
ŘEPA ČERVENÁ KOSTKY
S/640G Zelené fazolky jsou samy o sobě nízkokalorická potravina. Obsahují cca 30 kcal, mají extrémně

 nízký obsah sodíku, cholesterolu a nasycených tuků. Jsou skvělým zdrojem vlákniny, což je často 
propojováno s příznivým vlivem na snižování cholesterolu. V celkem vysokém množství se v nich
nachází mangan, měď, draslík, fosfor, magnesium, železo, vápník, niacin, riboflavin a thiamin.
Vitamíny A, B, C6 a K. Ale je toho ještě víc  – výzkumy ukázaly, že se v nich nachází mnoho
antioxidantů, stejných za které jsou blahořečeny mrkev a rajčata. Důvod proč to dlouho nebylo
rozpoznáno je, že tyto látky jsou skryty v chlorofylu. Co se týče nějakých nevýhod jednou je, žerozpoznáno je, že tyto látky jsou skryty v chlorofylu. Co se týče nějakých nevýhod jednou je, že

obsahují šťavelany, které se trochu pletou do vstřebávání vápníku, který se potom může usazovovat
v ledvinách a projevit se kameny či pískem. Tudíž jich nejezte tolik pokud s něčím z toho máte trable.

79,90
91,89 s DPH
85,90
98,79 s DPH

40315708
FAZOLOVÉ LUSKY ZELENÉ
S4/L

79,90
91,89 s DPH
21,90
25,19 s DPH

40315711
FAZOLOVÉ LUSKY

ZELENÉ
S/680G
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- hmotnost pevného podílu 1900g
Kysané zelí má významný zdravotní přínos.
Je výborným zdrojem vitamínu C, bakterií

kyseliny mléčné, v menší míře pak zdrojem vitamínu K a 
skupiny vitamínů B, minerálů jako draslík, hořčík či fluor.
Kysané zelí podporuje tvorbu krve a hormonů, umožňuje

lépe bojovat proti únavě a zvyšuje obranyschopnostlépe bojovat proti únavě a zvyšuje obranyschopnost
organizmu. Pomáhá snižovat krevní tlak a zároveň

 aktivuje funkci střev a vylučování toxických látek. Má
odvodňující účinek, a proto umožňuje rychlé

odstraňování odpadních látek z těla.
Toto zelí je český výrobek

i

59,90
68,89 s DPH

42010222
ZELÍ KYSANÉ
STERILOVANÉ
S/4L 

- hmotnost pevného podílu 2200g
Červená řepa je velmi zdravá plodina, která pochází ze Středomoří. Pěstovala se již
 za dob starých Římanů. Byla využívána nejen kvůli své charakteristické chuti, ale i

kvůli léčebným účinkům červené řepy. Ve Starověkém Římě jedli převážně její listy a kořen
 používali jen ke zdravotním účelům. Červená řepa obsahuje mnoho vitamínů a minerálů.

Obsahuje spoustu železa, draslíku, vit. C, E a mnoho dalších významných látek. Mezi hlavní
 léčivé účinky červené řepy patří podpora imunitního systému, regenerace organismu, podpora léčivé účinky červené řepy patří podpora imunitního systému, regenerace organismu, podpora
 růstu tkání, dále má pozitivní vliv na těhotenství a kardiovaskulární systém a používá se také
 jako prevence a při léčbě rakoviny. Červená řepa je vysoce zásaditá a jako taková je schopna
 potlačovat nejen viry a bakterie a účinně nám pomáhá bojovat s často rozšířenými mykózami.

Tato řepa je český výrobek.

i

46,90
53,94 s DPH

42116077
ŘEPA ČERVENÁ KOSTKY
S/4L

- 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 zdravé
pochody v lidském těle. Švestky byly dříve v jakékoli formě cennoupochody 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.

79,90
91,89 s DPH

42010238
ŠVESTKY CELÉ 
S/4L 

- hmotnost pevného podílu 1700g
Se zeleninovou směsí od firmy EKON

připravíte nezapomenutelný bramborový salát,
který se hodí jak ke smaženému řízku, tak k rybě.
Bramborový salát je druh jídla, které se podává

 často jako příloha. Bramborový salát je připravován
 v různých variantách a je konzumován v mnoha v různých variantách a je konzumován v mnoha
 zemích světa, např. v Německu, Spojených

státech amerických, Polsku, Rusku, Británii a také
 v České republice. Bramborový salát je směs několika
surovin, které se podávají za studena. Směs se skládá
převážně z brambor, ale dále také nejčastěji z kyselých

okurek, vajíček, mrkve, petržele, celeru, cibule, majonézy, někdy se
 přidává i zelený hrášek, jogurt či jemný salám a další ingredience. přidává i zelený hrášek, jogurt či jemný salám a další ingredience.

65,90
75,79 s DPH

42010199
SMĚS NA BRAMBOROVÝ SALÁT
S/4L 

- hmotnost pevného podílu 1900g
Moravský salát je složen z bílého zelí,

mrkve, papriky a cibule. Má vysoký obsah vit.C,
obsahuje vitamin K, E, vitaminy skupiny B,

včetně kys.listové a pantotenové, betakaroten.
Z minerálů pak draslík, molybden, hořčík,

 železo, vápník a zinek. Obsahuje  dimery vit. A železo, vápník a zinek. Obsahuje  dimery vit. A
  zodpovědné za červenou barvu kořene.

 Je bohatý na vlákniny a antioxidanty, také na
 kyselinu listovou (acidum folicum, vit.B9), karoteny.

 Z minerálů v cibuli nalezneme důležité prvky jako železo, zinek,
 síra, fosfor, hořčík, draslík, vápník, sodík, měď a jód. Hodí se
 výborně jako příloha k hlavnímu jídlu nebo jako studený salát.

i

67,90
78,09 s DPH

42116079
SALÁT MORAVSKÝ
S/4L

 - hmotnost pevného podílu 2000g
Nezbytnou součástí každého

 dobrého salátu je okurka kostka.
Salátové okurky nakrájené na kostky

  bývají součástí sterilovaných
  zeleninových směsí. Hodí se na

 přípravu bramborového přípravu bramborového
salátu, vlašského salátu a
různých zeleninových mixů.

45,90
52,79 s DPH

42010200
OKURKY KOSTKY
S/4L

- hmotnost pevného podílu 1500g
Pikantní a gurmánská pochoutka. Doporučujeme k dochucení
jídel, salátů a nakládaných jídel. Potřebujete se zbavit rýmy?

Chcete být odolnější vůči různým střevním bakteriím vyvolávajícím průjem?
Máme pro vás opravdu jednoduchý recept. Zařaďte do svého jídelníčku pálivé

chilli papričky. Možná se vám to zdá jako nesmysl, že může být jeden druh zeleniny
tak všestranný a účinkovat od rýmy až po střevní parazity, ale vězte, že feferonkytak všestranný a účinkovat od rýmy až po střevní parazity, ale vězte, že feferonky

dokáží zvládnout obojí s přehledem na jedničku. Výhodou feferonek
je také to, že je dokážeme úspěšně pěstovat i v našich podmínkách,

 ale musíme dodržet specifický postup výsadby, který je většinou založený na
pěstování na okenních parapetech. Feferonky se tak stávají nejen zdravou

 součástí našeho jídelníčku, ale také příjemnou a barevnou dekorací našich kuchyní.

i

86,90
99,94 s DPH

42010201
FEFERONKY KULATÉ
S/4L

- hmotnost pevného podílu 1300g
Ručně skladané feferony -
garance neporušených kusů,

bez ztrát - výborná kvalita. Tyto beraní
rohy jsou zpracovávány tradiční metodou

sterilováním, hodí se výborně jako
doplněk k masu a různým salátům.doplněk k masu a různým salátům.
Jsou velice oblíbené u milovníků

pikantních a ostrých jídel. Pikantní a
gurmánská pochoutka, doporučujeme

k dochucení jídel, salátů
a nakládaných jídel.

i

105,90
121,79s DPH

42221126
FEFERONY BERANÍ ROHY
RUČNĚ SKLÁDANÉ
S/4L

FEF
ERO

NY

- hmotnost pevného podílu 1900g
Obsahuje mnoho vitamínů a jiných užitečných látek,

z nichž nejvýznamnější jsou β-karoteny – dimery vitamínu A
zodpovědné  za červenou barvu kořene. Dále je bohatá na 
vlákniny a antioxidanty. Po chemické stránce byla podrobně
  prozkoumána a v jejím kořenu a semenech bylo nalezeno
 několik set různých chem. sloučenin. V kuchyni se používá několik set různých chem. sloučenin. V kuchyni se používá
 pouze kořen. Mrkev se může jíst syrová, vcelku jen tak po
 opláchnutí, nasekaná či nastrouhaná do salátů, či tepelně
upravená v polévce, játrové omáčce atd… V polévkách bývá

často kombinována s celerem a cibulí kuchyňskou.55,90
64,29 s DPH

42010228
MRKEV KOSTKA
S/4L

- hmotnost pevného podílu 2200g
Účinnými látkami tykve jsou voda

a vláknina, které pomáhají
zlepšit trávení. Vzhledem k tomu,

že tykev obsahuje až 90 procent vody
je vhodná také k uhašení žízně. Má v
 sobě i celou paletu vitamínů, například sobě i celou paletu vitamínů, například
vitamín C, B1 a B2,kys. pantotenovou,
nikotinovou a fruktózu, stejně tak jako
hodně minerálů, jako např. měď, železo,
hořčík a draslík. Posiluje imunitní systém
a dokáže vyčistit organismus od toxických
látek. Lidé, kteří chtějí zhubnout, by bez

váhaní mohli sáhnout právě po této zelenině. Má totiž nízkouváhaní mohli sáhnout právě po této zelenině. Má totiž nízkou
nutriční hodnotu, a proto je vhodná při redukčních dietách
Díky obsahu provitamínu A, tedy betakaroténu,dokáže

ochránit pokožku před poškozením způsobeným UV zářením.

72,90
83,84 s DPH

42010233
DÝŇĚ KOSTKY
S/4L

- hmotnost pevného podílu 1700g
Jablka obsahují vitamín C a řadu
 antioxidantů, které chrání DNA
 v lidských buňkách a snižují tak

 riziko vzniku rakoviny, podobně jako
 množství vlákniny. Jinélátky chrání

 mozek před Parkinsonovou mozek před Parkinsonovou
a Alzheimerovou chorobou. Snižují
krevní tlak a hladinu cholesterolu a

krevních tuků, posilují imunitní systém,
srdce a krevní oběh, stabilizují hladinu
cukru v krvi, čistí střeva, posilují dásně.

74,90
86,14 s DPH

42116138
JABLKA ŘEZY
S/4L

- hmotnost pevného podílu 2000g
Je to výrazné aróma balkanské,

středomořské, americké i anglické kuchyně.
Celer spolu s mrkví a petrželí se přidává
 do polévek, pod hovězí pečeni, k připravě

vařeného nebo syrového salátu.
Celerová nať i semeno je častou součástí Celerová nať i semeno je častou součástí 
kořeninových směsí pro grilování. List celeru
příznivě působí protizánětlivě a močopudně,
též na činnost ledvin, povzbuzuje  chuť k jídlu,
je vhodný pro revmatiky a diabetiky, uklidňuje
a podporuje trávení, zpevňuje cévy. Doporučuje
se při obezitě, neboť urychluje látkovou výměnu
a působí i jako zdraví neškodné afrodiziakum.a působí i jako zdraví neškodné afrodiziakum.

66,90
76,94 s DPH

42116123
CELER KOSTKY
S/4L
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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 dlouhou

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

 

i

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 očekančovičky tradičně používají na pizzu Quattro stagioni 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 se hodí i do občerstvení na party
jako pomazánka nebo ozdoba na chlebíčky, jednohubky nebo jako náplň do slaných koláčů.

Doporučujeme například francouzský slaný koláč pissaladière. Při vaření šetřete se solí, ančovičky jsou dost slané.
 

i

319,90
367,89 s DPH

49650500
ANČOVIČKY FILET
V ROST.OLEJ.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. Dužina

 na slunci dozrávaných rajčat v jemné šťávě bez jakýchkoliv dalších přísad.
Dodá vašim pokrmům věrnou chuť a vůni čerstvých rajčat bez zdlouhavého 

procesu jejich zpracování. Dochucení záleží jen naprocesu jejich zpracování. Dochucení záleží jen na
vás. Můžete 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

98,90
113,74 s DPH

SLOŽENÍ: Brambory dehydratováné 70%, pšeničná mouka „00“,
bramborový škrob, rýžová mouka, sůl, regulátor kyselosti:
kyselina vinná, konzervační prostředek: sorban draselný

SKLADOVÁNÍ: Na chladném a suchém místě. Po otevření skladujte
v chladničce a zkonzumujte do 2-3 dnů. Brambory je

možné skladovat v mrazáku při teplotě -20 ° C po dobu až 3 měsíců.
VAŘENÍ: Vložte noky do vroucí slané vody, až se dostanou na povrch,VAŘENÍ: Vložte noky do vroucí slané vody, až se dostanou na povrch,
počkejte 2 minuty, potom vysušte a podávejte s oblíbeným dresinkem.

NOVI
NKA

24,90
28,64 s DPH

49650399
GNOCCHI DI PATATE
500G (BRAMB.NOKY) FRACARO

Kvalitní majonéza vyrobená z řepkového
oleje. Její lahodnou chuť a optimální
konzistenci oceníte nejen při přípravě

bramborového salátu, ale určitě se stane
také nenahraditelným pomocníkem
při přípravě pomazánek, salátů,

při zdobení chlebíčků či obložených mís. při zdobení chlebíčků či obložených mís. 
Vhodná pro bezlepkovou dietu.

i

cena za 1kg

42,90
bez DPH

cena za kus

429,00
493,35 s DPH

40210350
MAJONÉZA PRŮMYSLOVÁ
KB/10kg

Vysoce kvalitní protlak
s bohatou chutí italských rajčat.
Ideální pomocník při přípravě
omáček,   polévek a dalších
produktů v gastronomii.

Vhodný pro bezlepkovou dietu.

i

cena za 1kg

46,90
bez DPH

cena za kus

234,50
269,68 s DPH

42011008
PROTLAK RAJČATOVÝ
KB/5kg

Vysoce kvalitní protlak s bohatou
chutí italských rajčat. Nyní nově
v malospotřebitelském balení.
Ideální pomocník při přípravě
omáček, polévek a dalších
produktů v gastronomii.

Vhodný pro bezlepkovou dietuVhodný pro bezlepkovou dietu

i

cena za kus

59,90
68,89 s DPH

42011009
PROTLAK RAJČATOVÝ
(PYRÉ) SPAK PLAST/1kg

Vynikající chuť s velkými kousky
 zeleniny. Nenahraditelný  doplněk

 k masu, hranolkům nebo smaženému sýru.
 Vyzkoušejte také na pomazánky,

chlebíčky nebo toasty.
Vhodná pro

bezlepkovou dietu. bezlepkovou dietu. 

i

cena za 1ks

3,90
bez DPH

cena za krt

195,00
224,25 s DPH

40211100
TATARSKÁ OMÁČKA
50x30g

Toto je ten pravý klasický 
ketchup: vysoký podíl
 na jižním slunci zralých

 šťavnatých rajčat, rafinovaně
 dochucený vybraným kořením.

Vhodný pro
bezlepkovou dietu.bezlepkovou dietu.

i

cena za 1ks

3,40
bez DPH

cena za krt

170,00
195,50 s DPH

41916001
KETCHUP JEMNÝ
50x30g

Dressing s jemnou
chutí francouzské

hořčice. Kromě zeleninových
a míchaných salátů se hodí i na
různé druhy luštěnin. Hořčicová

chuť obohatí také veškeré
kombinace s uzeninou či masemkombinace s uzeninou či masem

Bez konzervačních látek.
Vhodný pro bezlepkovou dietu.74,90

86,14 s DPH

42010046
DRESSING FRANCOUZSKÝ
1L TUBA

Voňavé bylinky na
jogurtovém základu. Lehký

dressing s univerzální, jemnou
chutí, která obohatí všechny druhy
čerstvých salátů. Vyzkoušejte

např. na ledový salát s ředkvičkami.
Bez konzervačních látek.Bez konzervačních látek.

Vhodný pro bezlepkovou dietu.74,90
86,14 s DPH

42010011
DRESSING BYLINKOVÝ
1L TUBA
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 - hmotnost pevného podílu 1200 g
Krájené žampiony,

Žampion dvouvýtrusný - Agaricus bisporus
( hlavičky i stonky ) 

Vhodné na pizzu, do salátů, apod.
Původ: Nizozemí

i

93,90
107,99 s DPH

41915566
ŽAMPIONY KRÁJENÉ
P/2550g

- 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

i

149,90
172,39 s DPH

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

- hmotnost pevného podílu 1530g
Použití: vhodná k přípravě do
omáček, dochucení jídel, pizzy
 apod. Země původu: Itálie

 

i

54,90
63,14 s DPH

42116139
RAJČATA LOUPANÁ KRÁJENÁ
P/2550g

Slazená švestková povidla
 s jablky. Výrobek vhodný

zejména pro  zpracování v teplé
kuchyni a pro pekaře.

Pro výrobu 100g hotového
výrobku bylo použito 220g ovoce,
z toho 165g švestek a 55g jablek.z toho 165g švestek a 55g jablek.

i

59,90
68,89 s DPH

42615416
ŠVESTKOVÁ POVIDLA
SLAZENÁ S JABLKY
1 KG

Černé olivy krájené,
ve slaném nálevu.
Vhodné na pizzu,
do salátu, apod.

126,90
145,94 s DPH

42010224
OLIVY ČERNÉ KRÁJENÉ
P/3Kg FIGARO ESSA

Zelené olivy krájené,
ve slaném nálevu.
Vhodné na pizzu,
do salátu, apod.

126,90
145,94 s DPH

42010225
OLIVY ZELENÉ KRÁJENÉ
P/3Kg FIGARO ESSA

Zelené olivy
celé, bez pecky,
ve slaném nálevu.
Vhodné na pizzu,
do salátu, apod.

i

44,90
51,64s DPH

42315121
OLIVY ZELENÉ
BEZ PECKY 
FIGARO ESSA
S/935G

Zelené olivy
krájené,

ve slaném nálevu.
Vhodné na pizzu,
do salátu, apod.

i

44,90
51,64s DPH

42808606
OLIVY ZELENÉ
KRÁJENÉ
FIGARO ESSA
S/935G

Černé olivy celé,
bez pecky,

ve slaném nálevu.
Vhodné na pizzu,
do salátu, apod.

i

44,90
51,64s DPH

42315120
OLIVY ČERNÉ
BEZ PECKY
FIGARO ESSA
S/935G

Černé olivy
krájené,

ve slaném nálevu.
Vhodné na pizzu,
do salátu, apod.

i

44,90
51,64s DPH

42315123
OLIVY ČERNÉ
KRÁJENÉ
FIGARO ESSA
S/935G

- hmotnost pevného podílu 1000g,
Konzervované zralé plody jahod,

v mírně sladkém nálevu,
 sterilované v plechové konzervě.

Vhodné do ovocných
a zeleninových  salátů,

 do moučníků, pohárů apod. do moučníků, pohárů apod.
Země původu: Čína

104,90
120,64 s DPH

42210001
JAHODY CELÉ 
P/2,5KG

Výborný poměr cena/kvalita
Složení: voda, rajčatový protlak,

cukr,ocet, sůl, koření,
konzervant benzoan sodný,

zahušťovadlo
modifikovaný škrob E1422

i

cena za 1kg

17,90
bez DPH

cena za kus

179,00
205,85 s DPH

41916153
KEČUP JEMNÝ
KB/10KG
NOVA

- hmotnost pevného podílu 1500g.
Ovocný kompot je vyroben z pečlivě vybraného
 ovoce. Mix hrušek, třešní, broskví, hroznů a

 ananasu je naložen v lahodně sladkém nálevu.
 Jedná se o směs ovoce v proměnlivém poměru
– tzv. evropskou variantu. Často je součástí
snídaňových bufetů v hotelích a penzionech.snídaňových bufetů v hotelích a penzionech.

Rovněž má dobré využití při přípravě zmrzlinových
pohárů, případně dortů a zákusků. Původ: Čína

 

 

104,90
120,64 s DPH

42221107
KOKTEJL MIX EVROPSKÝ
P/2,5kg

- hmotnost pevného podílu 240g.
Sterilovaný výrobek. 

Složení: bílé fazole, voda, rajčatový
protlak, glukózový sirup, modifikovaný
škrob, sůl, koření. Jsou klasickým
přídavkem do pokrmů z mletého
masa nebo do zeleninovýchmasa nebo do zeleninových
zapékaných pokrmů apod.

 

i

12,90
14,84 s DPH

42416282
FAZOLE BÍLÉ
V TOMATOVÉ OMÁČCE
P/400g

 - hmotnost pevného podílu 240g
sterilované bílé fazole v mírně
slaném nálevu. Skladovat v

suchu při teplotě do + 20 °C, po
 otevření skladovat v chladničce
a spotřebovat do 48 hodin.

 Země původu: Itálie Země původu: Itálie

 

i

12,90
14,84 s DPH

42020015
FAZOLE BÍLÁ 
P/400G

 - hmotnost pevného podílu 320g
sterilované červené fazole

v mírně slaném nálevu. Skladovat
v suchu při teplotě do + 20 °C, po
otevření skladovat v chladničce
a spotřebovat do 48 hodin.

Země původu: ItálieZemě původu: Itálie

 

i

12,90
14,84 s DPH

42021001
FAZOLE ČERVENÉ
P/400G

Kapary s pevnou až měkčí konzistencí, odpovídající
způsobu zpracování, v nálevu se může vyskytnout bílý zákal,
který není na závadu. Barva olivově zelená, odpovídající
použitému způsobu způsobu zpracování Chuť: slanokyselá

(převažuje slaná chuť), bez cizích příchutí a
pachů. Hnotnost pevného podílu=100g.
Vhodné na pizzu, do salátů, apod.Vhodné na pizzu, do salátů, apod.

i

32,90
37,84 s DPH

42801376
KAPARY V OCTĚ 
S/180G

- hmotnost pevného podílu 1500g,
Vypeckované, půlené, sterilované

 plody broskví, barva žlutá až oranžová, ovoce
bez stop červivosti, bez vegetačních deformací
plodů, bez zbytků stopek, zbavené pecek,
díly vyrovnané velikosti, konzistence plodů
 polotuhá až měkká, nálev mírně zakalený. polotuhá až měkká, nálev mírně zakalený.

Země původu: Řecko

 

82,90
95,34 s DPH

41915531
BROSKVE PŮLENÉ LOUPANÉ
P/2650G

- hmotnost pevného podílu 465g.
Vypeckované, půlené, sterilované

 plody broskví, barva žlutá až oranžová, ovoce
bez stop červivosti, bez vegetačních deformací
plodů, bez zbytků stopek, zbavené pecek,
díly vyrovnané velikosti, konzistence plodů
 polotuhá až měkká, nálev mírně zakalený. polotuhá až měkká, nálev mírně zakalený.

Složení: broskve, voda, cukr, glukózový sirup,
regulátor kyselosti: kyselina citrónová

Země původu: Řecko

 

i

27,90
32,09 s DPH

42011091
BROSKVE PŮLENÉ LOUPANÉ
P/820G

 Červená čočka vznikne oloupáním hnědočervené slupky. To
vede ke zlepšení stravitelnosti a odstranění nadýmání. Červená

čočka má tedy tu obrovskou výhodu, že nenadýmá a mohou ji tedy
bez obav konzumovat i kojící matky. Červená čočka loupaná se

nemusí namáčet, přesto je rychle uvařená (15 minut, půlená 6 minut).
Velmi snadno tak připravíte chutnou kaši či zavářku do polévky.

Chutí připomíná hrách. Při tepelné úpravě se z červené čočky staneChutí připomíná hrách. Při tepelné úpravě se z červené čočky stane
oranžovohnědá. Pokud chcete barvu zachovat, přidejte do vaření kari

(ne pro malé děti) nebo kurkumu.

cena za 1kg

30,90
bez DPH

cena za kus

154,50
177,68 s DPH

40315709
ČOČKA ČERVENÁ
LOUPANÁ PŮLENÁ
5KG 
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Země původu: ČR
Koření Na kuře je kořenící

směs, která je určena především na
pečení a grilování drůbeže, ale výborně
dochutí i vepřové pochoutky a ostatní
druhy masa a ryby. Doporučujeme
připravit z tohoto koření marinádu apřipravit z tohoto koření marinádu a
 touto maso potírat, případně nechat
odležet. Složení: Sůl, kukuřičná
krupice, paprika sladká, glutaman
sodný, kmín drcený, cibule mletá,
 česnek mletý, saturejka celá, kmín

 římský mletý, petrželová nať, pepř černý mletý.

i

31,90
36,69 s DPH

47410013
SMĚS NA KUŘE
500g

Směs na
přípravu tradičního

gyrosu, ale i na steaky
z kuřecího, vepřového,
skopového a hovězího

masa.
Složení: sůl max. 36 %,Složení: sůl max. 36 %,
kmín mletý, paprikové
floky červené 2x2,
glutaman sodný,

rozmarýn, oregano.

i

64,90
74,64 s DPH

42010053
SMĚS NA GYROS
500g

Země původu: Španělsko. Velmi dobře využitelná v maďarské
kuchyni a nejen tam. Paprika je národní koření Maďarů a Španělů.
Ovládla prakticky celý svět - pro Francouze je to kayenský pepř, pro
Latinskou Ameriku chilli nebo chile. Plody a semena pálivých paprik
snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Mají analgetické

a prokrvující účinky využívané při léčbě revmatismu. Paprika ostrá je
koření, které je vyráběno z pálivých paprik, používá se i do směsí,koření, které je vyráběno z pálivých paprik, používá se i do směsí,
např. kari i mnoha dalších. Ostrost směsí závisí na přítomnosti

pálivých paprik. Paprika ostrá se používá do všech pikantních pálivých
pokrmů a také k obarvení jídla. Je dobrá do omáček, téměř se všemi

druhy masa, lutěninami, rýží, zeleninou, sýry, bramborami, do polévek...
Při vysokých teplotách paprika hořkne. Zahřívání papriky v horkém oleji

bychom se tedy měli raději vyhnout. Čím ostřejší používáte druh, tím později
byste jej měli přidávat do pokrmů. Jemnější druhy by měli v hrnci přistát dříve.byste jej měli přidávat do pokrmů. Jemnější druhy by měli v hrnci přistát dříve.

 

41,90
48,19 s DPH

42010007
PAPRIKA OSTRÁ
500g

Zelený pepř
jsou vlastně

bobule pepřovníku,
které jsou sklízeny ještě
nedozrálé. Zelený pepř
je hodně aromatický a
 hodí se např.do paštik, hodí se např.do paštik,

 zeleniny,masových směsí
a pokrmů.

i

439,90
505,89 s DPH

42803548
PEPŘ ZELENÝ CELÝ
500g

              Pepř je
celosvětově

nejpoužívanějším kořením.
Bílý pepř bývá méně
aromatický než černý,
 je však ostře palčivý,
s nasládlou vůní.s nasládlou vůní.

Obsahuje také méně silic,
protože ty se nachází
ve slupce, která se při

čištění odstraní.
Země původu: Vietnam

i

269,90
310,39 s DPH

47410027
PEPŘ BÍLÝ MLETÝ
500g

                Země původu: Turecko
Oregáno je bylinka, která má
široké uplatnění v naší kuchyni,

přidává se zejména do luštěninových
jídel, například fazolí, hodí

se k rajčatům, do omáček, k sýrům,
ale dochutí výborně i karbanátky aale dochutí výborně i karbanátky a
 sekanou, rizoto a vaječné pokrmy,

ryby a různé druhy mas.
K léčivým přednostem této bylinky
patří, že má uklidňující účinky a

také se užívá při poruchách trávení.

i

49,90
57,39 s DPH

42010018
OREGÁNO
500g

               Země původu: Mexiko
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 svařenéhopřidává do horkých nápojů a svařeného
vína, k nakládání různých potravin a
zeleniny, při konzervaci masa, do
omáček i polévek, do směsí koření,
do zeleninových a rýžových pokrmů.

 

i

76,90
88,44 s DPH

42801377
NOVÉ KOŘENÍ MLETÉ
500g

Muškátový oříšek je oproti
květu daleko sladší a silnější. Má příjemnou chuť.
Jeho aroma je směs nahořklé, nasládlé i štiplavé

chuti. Velmi vhodné je jeho použití k zelenině, sýrům,
smetaně i mléku. Stačí pokrm jen velmi málo poprášit

nastrouhaným oříškem. Dále se používá do rýže i špenátu.
Je součást italských pokrmů, jako jsou plněné těstovinyJe součást italských pokrmů, jako jsou plněné těstoviny
a francouzské bešamelové omáčky. A možná vás to
překvapí, ale lze jej přidat také ke sladkým pokrmům.
Velmi zajímavě chutná muškátový oříšek v kombinaci
s hřebíčkem a smetanou nebo v kombinaci s dalším
kořením, a to s hřebíčkem, zázvorem a bílým pepřem.
Země původu: Guatemala, Indie, Indonésie, Polsko

i

179,90
206,89 s DPH

42803307
MUŠKÁTOVÝ OŘECH  MLETÝ 
500g

Muškátový květ je světlejší než oříšek, častěji 
se používá do vývarů, smetanových či sýrových

omáček. Používá se také do koblih, vánoček nebo štol.
Muškátový květ celý se používá na aromatizaci olejů. 
Ty se pak přidávají do zeleninových salátů a také

se používají při přípravě marinád. Jelikož muškátový
květ obsahuje velké množství olejů, jeho zpracováníkvět obsahuje velké množství olejů, jeho zpracování
je obtížné, a proto se doma často nezpracovává.
V obchodech jej na pultech najdete jako mletý,
který se také častěji používá. Muškátový ořech

i květ najdeme v mnoha receptech. Jeho příjemné
aroma pokrm okoření, ale příliš chuťově neovlivní.

Země původu: Indonésie, Srí Lanka

i

399,90
459,89 s DPH

14201048
MUŠKÁTOVÝ KVĚT MLETÝ 
500g

                Země původu: ČR
Kmín patří k základnímu koření, které

by nemělo chybět v žádné české kuchyni.
Použití v kuchyni: Kmín se používá při
vaření brambor a další zeleniny, výrobě
pečiva, především rohlíků a housek,
chleba. Je nepostradatelný při pečeníchleba. Je nepostradatelný při pečení
masa, zpracování hub, používá se do

omáček, polévek a pomazánek.
Toto koření podporuje trávení.

i

49,90
57,39 s DPH

42803301
KMÍN CELÝ
500g

Země původu: ČR
Kmín patří k základnímu koření, které

by nemělo chybět v žádné české kuchyni.
Použití v kuchyni: Kmín se používá při
vaření brambor a další zeleniny, při
pečení všech druhů mas, přidáváme
ho do mletého masa, při pečení chlebaho do mletého masa, při pečení chleba
 a rohlíků. Výborně dochutí polévky,
omáčky, pomazánky a další pokrmy.

i

52,90
60,84 s DPH

42801356
KMÍN DRCENÝ
500g

Nakrájená cibule, osmažená.
Chuť i vůně charakteristická

pro smaženou cibuli. Světle hnědá
 v červenci a srpnu, tmavší hnědá
v dubnu a květnu. Je výborná

na plněné bramborové a špekové
knedlíky a pod všechna pečená masa,knedlíky a pod všechna pečená masa,
obzvlášť výborná do mletých mas,
kde drží křupavou a voňavou chuť.

i

81,90
94,19 s DPH

42802181
CIBULE SMAŽENÁ 
1kg

Země původu: Egypt
Bazalka je bylinka, která je v
kuchyni nepostradatelná.

Použití: bazalka se používá především
 na dochucení polévek, omáček,  pizzy.
 Je vynikající v kombinaci s rajčaty,
 žampióny, hlívou ústřičnou, vajíčky, žampióny, hlívou ústřičnou, vajíčky,
dále výborně dochutí ryby, kuřecí
 maso, rýžová a dušená jídla.

Léčivé účinky: tato bylinka upravuje 
 trávení, působí proti nadýmání a
  používá se při onemocněních 

horních cest dýchacích.

i

35,90
41,29 s DPH

42010017
BAZALKA DRHNUTÁ
500g

Určená k přípravě
svařeného vína

Složení:
hřebíček celý, badyán celý,
fenykl celý, skořice drcená,

pomerančová kůra,
jalovec celý.jalovec celý.

i

109,90
126,39 s DPH

42010015
SMĚS NA
SVAŘENÉ VÍNO 
500g

Toto každému známé koření,
plné vůně, jsou sušená nerozvitá
květná poupata tropického stromu

hřebíčkovce. Stejně jako poupata voní i listy.
 Jako koření se sklízejí poupata v období,
 kdy ze zelené barvy přecházejí do červené,
 v této době mají nejvíc aromatických látek. v této době mají nejvíc aromatických látek.
 Kvalitní hřebíček má být tmavohnědý, se
  světlejším poupátkem a pokud stisknete
 nehtem „stopku“ objeví se malé množství
oleje. Hřebíček se používá při speciální
úpravě masa, v uzenářství, likérnictví,
při nakládání zeleniny a hub, do omáček

 a kečupů, v menším množství i do vývarů. Mletý a kečupů, v menším množství i do vývarů. Mletý
 se přidává do perníků, koláčků a vánočního pečiva.

i

259,90
298,89 s DPH

47410015
HŘEBÍČEK
500g

Země původu: Indonésie
Skořice je jedním z nejstarších

 světových koření, využíváme ho zejména
ve sladké kuchyni, kde nám dochutí výborně
moučníky, koláče, dorty, buchty, ovocné
 nákypy, ale i kečupy a rajskou omáčku.

Bez skořice se neobejdemeBez skořice se neobejdeme
při přípravě punče, svařeného vína

a capuccina.

i

119,90
137,89 s DPH

47410017
SKOŘICE CELÁ
500g

Lidový název: hvězdičkové koření,
čínský anýz, hvězdicový anýz.

Do Evropy se dostal až na počátku
 17.století. Daleko dříve byl znám v Rusku.

 V Číně bylo toto koření pěstováno a
  používáno i jako léčivo již před 3000 lety.
Vůně badyánu je podobná anýzu, příjemněVůně badyánu je podobná anýzu, příjemně
 kořenně nasládlá a jemnější chuť než
 skutečný anýz. Používá se zejména

v asijských kuchyních. U nás se většinou
přidává do pečiva, perníků, do hruškových a
 jablečných kompotů a povidel. Do svařeného

 vína se dávají celé hvězdičky, které vypadají nádherně.
  Nejvíce badyánu se po celou jeho historii spotřebuje  Nejvíce badyánu se po celou jeho historii spotřebuje
 v Číně, která ho ovšem také nejvíce vyprodukuje.

i

259,90
298,89 s DPH

47410019
BADYÁN
500g
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Kurkuma neboli indický šafrán je koření ze sušeného
mletého oddenku kurkumovníku dlouhého (Curcuma longa),
žluté barvy. Původ je v jižní Asii, největším producentem je

Indie. Obsahuje asi 5 % éterického oleje (hlavní složky sabinen,
felandren a žluté barvivo kurkumin).  Používá se v curry koření.
Někdy se výtažky z kurkumovníku (Curcuma longa) používají i

jako lék. Používá senapř. k zahušťování rybích a želvích polévek.jako lék. Používá senapř. k zahušťování rybích a želvích polévek.
Kurkumy se používá též jako barviva do potravin. Například se
používá do bezvaječných těstovin, aby byly žluté. Oddenky
kurkumy se několik hodin vaří a poté  jsou sušeny a následně
pomlety na sytě žlutý prášek. Aktivní prvek kurkumin má
zemitou, nahořklou, pepřovitou a hořčici podobnou chuť.

i

63,90
73,49 s DPH

47410020
KURKUMA MLETÁ
500g

Citrónový pepř dodává
příjemně peprno-kyselou chuť
 a vůni steakům z lososa, ale i

 jiným pokrmům z ryb a mořských
plodů. Výborně chutná také
v těstovinách a salátech.

  219,90
252,89 s DPH

42803565
PEPŘ CITRONOVÝ 
500g

Země původu: ČR
Petržel sušená je tradičním

českým kořením, i když původně
pochází ze Středomoří. V kuchyni je
velmi oblíbená pro svou svěží chuť
 i vůni. Hodí se téměř do všech jídel,

koření se s ní zejména různékoření se s ní zejména různé
smetanové a houbové omáčky,
polévky a nádivky, sekaná masa,
saláty a  pečené ryby. Petržel

léčí poruchy zažívání a vylučování.

i

79,90
91,89 s DPH

42801371
PETRŽELOVÁ NAŤ SUŠENÁ 
500g

Směs určená pro výrobu
bylinkového másla, výtečně chutná
 v dušené nebo grilované zelenině.

Složení: sůl 25 %, česnek
granulovaný, petrželová nať mletá,

 celer nať, oregano mleté,
saturejka celá, bazalka, majoránka,saturejka celá, bazalka, majoránka,

 paprikové floky červené 4x4,
cukr krupice.

i

87,90
101,09 s DPH

42803551
SMĚS NA BYLINKOVÉ MÁSLO
500g

Země původu: Indie
Kari je velmi oblíbený kořenící

 přípravek pro svou zajímavou chuť.
Použití v kuchyni: propůjčuje chuť různým
 druhů  mas, rybám, zelenině, mletému
masu, ale výborně dochutí i vaječné a
bramborové pokrmy, omáčky a polévky.bramborové pokrmy, omáčky a polévky.
Léčivé účinky: navíc je tato směs zdraví

prospěšná, neboť její součástí je
kurkuma, která je prevencí nejrůznějších

onemocnění. Složení: hořčice,
pískavice, sůl, kurkuma, skořice, koriandr,
 kmín, chilli, paprika, pepř černý, zázvor.

i

37,90
43,59 s DPH

42801372
KARI MLETÉ
500g

Země původu: ČR
Jedná se o polévkové koření

bez obsahu glutamanu, které se svým
složením podobá klasické Vegetě.
Požití v kuchyni: směs obsahuje

převážně sušenou kořenovou zeleninu.
Tato kořenící směs je vynikající naTato kořenící směs je vynikající na

dochucení polévek, omáček, pod masa,
do salátů. Složení: Sůl, kukuřičná

krupice mrkev granulovaná, pastiňák
kostka,  cukr krupice, pórek,
petrželová nať, cibule mletá,
pepř černý mletý, riboflavin.

i

49,90
57,39 s DPH

40980073
KUCHAŘKA
1kg  BEZ PŘIDANÉHO GLUTAMANUGLUTAMANU

             Země původu: Indie
Cibule je jedno z nejvíce

používaných koření všech kuchyní.
Použití v kuchyni: Cibule je v kuchyni
nepostradatelná, proto je dobré mít
ji vždy po ruce, například v sušeném
stavu. Neobejdeme se bez ní přistavu. Neobejdeme se bez ní při
přípravě guláše a gulášových jídel,

dáváme ji pod masa, do pomazánek, do
polévek i omáček. Léčivé účinky: cibule

má antibiotické účinky, odstraňuje zažívací potíže.

i

59,90
68,89 s DPH

42010016
CIBULE SUŠENÁ PLÁTKY
500g

Směs vhodná
 do polévek, omáček,
 k úpravě mas, omelet
 a zeleninových směsí.
Složení: sušené houby,
sůl, cukr, mrkev, celer,
petrželová nať, aroma.petrželová nať, aroma.

i

59,90
68,89 s DPH

42803561
HOUBOVÁ SMĚS
500g Země původu: Polsko

Tekuté dochucovadlo.
Výborný poměr cena/kvalita.
Složení: voda, sůl, bílkovinný
hydrolizát, glutaman sodný,

karamel, zvýrazňovač chuti E211,
bujonové aroma.bujonové aroma.

Vhodné na dochucení polévek,
omáček a pokrmů.

i

cena za 1l

29,90
bez DPH

cena za kus

149,50
171,93 s DPH

42801393
KOŘENÍ POLÉVKOVÉ 
5kg  

i

31,90
36,69 s DPH

42801368
POLÉVKOVÉ
KOŘENÍ
1kg

219,80
266,- s DPH

79912101
CLEAMEN

pisoárové kostky
1,5 kg

247,10
299,-  s DPH

77760017
CLEAMEN
tablety

pro tlakové oplachovače
a myčky výčepního skla

72ks / 720g
69,40
84,-  s DPH

88001353
CLEAMEN

Gastron na mytí
kuch. mastnoty

1 L

86,80
105,-  s DPH

77760021
CLEAMEN

k mytí pivního
a restrauračního skla,
vhodný i do myček

1 L

71,10
86,- s DPH

77760018
CLEAMEN

na kuch. odpady
s dezichlorem

1 L

5 L

87,90
106,- s DPH

1 L

23,90
29,- s DPH

62020198 / 62020199
KRYSTAL
Sanan klasik

1 L
 5 L

5 L

145,50
176,- s DPH

750 ml

31,40
38,- s DPH

62020215 / 62020217
 KRYSTAL

na WC modrý
750 ml  /  5 L

6 kg

191,70
232,- s DPH

600 g

28,10
34,- s DPH

62010017 / 62010018
KRYSTAL
tekutý písek
600 g  /  6 kg

5 L

145,50
176,- s DPH

750 ml

42,90
52,- s DPH

62020191 /  62020216
KRYSTAL
na koupelny
750 ml  /  5 L

5 L

131,40
159,- s DPH

750 ml

24,80
30,- s DPH

62020208 / 88001316
KRYSTAL
na podlahy
750 ml  /  5 L

5 L

131,40
159,- s DPH

750 ml

27,30
33,- s DPH

62020195 / 62020196
KRYSTAL
na nádobí

750 ml  /  5 L

5 L

117,40
142,- s DPH

88001341
KRYSTAL
na okna
 5 L
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