POLECANE
PRODUKTY
NOWOŚCI
MAKARON SPAGHETTI LINGUINE BEZGLUTENOWY
Makaron Linguine BEZGLUTENOWY doskonale nadaje się
do pieczonych i smażonych warzyw z mięsem, dań rybnych.
Wyjątkowo smakuje z sosami typu bolognese,
pieczarkowym, koperkowym.
Składniki: mąka kukurydziana, mąka z quinoa 40%.
Produkt b/g, wegański, bez GMO, pełnoziarnisty, bez
konserwantów, bogaty w błonnik i białko, bez cholesterolu.

227g
12 sztuk
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Sposób przygotowania: zagotować wodę w proporcji 100g
makaronu na 1 l wody. Dodać łyżeczkę soli i 1 łyżkę oleju.
Makaron wrzucić do garnka i gotować ok. 7 min. na wolnym
ogniu.

MAKARON ŚWIDERKI BEZGLUTENOWY FUSILLI
Makaron Fusilli BEZGLUTENOWY doskonale nadaje się do
pieczonych i smażonych warzyw z mięsem, dań rybnych.
Wyjątkowo smakuje podawany w wersji na słodko
z konﬁturami, świeżymi owocami, słodką/kwaśną śmietanką.
Składniki: mąka kukurydziana, mąka z quinoa 40%.
Produkt b/g, wegański, bez GMO, pełnoziarnisty, bez
konserwantów, bogaty w błonnik i białko, bez cholesterolu.
Sposób przygotowania: zagotować wodę w proporcji 100g
makaronu na 1 l wody. Dodać łyżeczkę soli i 1 łyżkę oleju.
Makaron wrzucić do garnka i gotować ok. 7 min. na wolnym
ogniu.

227g
12 sztuk
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KASZA OWSIANA BEZGLUTENOWA
Ziarno owsa jest niczym dobrze zaopatrzona spiżarnia:
zawiera lekkostrawne białko, wartościowe tłuszcze
i węglowodany, błonnik, a także mnóstwo witamin (przede
wszystkim z grupy B) oraz pierwiastków (m.in. wapń, magnez,
sód, potas, miedź) i cennych związków (np. luteina).
Kasza owsiana bezglutenowa to doskonały, zdrowy i szybki
w przygotowaniu posiłek.
Sposób przygotowania: odmierzoną porcję kaszy wypłukać.
Gotować w wodzie lub mleku, w proporcji 1/2 szkl. kaszy na
1,5 szkl. płynu. Można podawać z jogurtem, keﬁrem,
konﬁturą.

400g
10 sztuk
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KANIWA (Canihua)
Kaniwa zwana kuzynką komosy ryżowej, pochodzi z Peru
i Boliwii. Ceniona jest za swoje liczne właściwości
prozdrowotne, dlatego powinna na stałe zagościć na naszym
stole. Ziarenka kaniwy są drobniejsze od komosy, szybko się
gotują i mają delikatny słodki posmak.
Jest doskonałym zamiennikiem ziemniaków, ryżu czy kaszy.
Nie dość, że drobne ziarenka pięknie się prezentują
w każdym daniu, są do tego bardzo zdrowe i niezwykle
smaczne. Kaniwę można przyrządzać zarówno na słodko, jak
i na słono, do sałatek, pasztetów, jako zagęstnik do zup
i sosów.
Sposób przygotowania: kaniwę wypłukać, wrzucić
do gotującej się, lekko osolonej wody i gotować ok. 15 min.
na wolnym ogniu.

350g
15 sztuk
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TAPIOKA GRANULAT
Tapioka to skrobia pozyskiwana z bulwy manioku. Pochodzi
z Ameryki Południowej, gdzie od dawna ceniona jest za swoje
odżywcze i lekkostrawne właściwości. Charakteryzuje się
neutralnym smakiem, jest bezzapachowa, dlatego doskonale
nadaje się do dań słodkich i słonych. Tapioka znalazła liczne
zastosowanie w kuchni, jako zagęstnik do zup i sosów, jako
składnik deserów, budyniów, puddingów, naleśników.
Po ugotowaniu kulki skrobi pęcznieją i stają się
przezroczyste.
Sposób przygotowania: tapiokę wypłukać, namoczyć
najlepiej w mleku ok. 20 min., następnie w tym samym płynie
ugotować do miękkości na bardzo małym ogniu, stale
mieszając.

400g
12 sztuk
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MLEKO KOKOSOWE BEZGLUTENOWE
Mleko kokosowe bezglutenowe cenione jest za swoje
właściwości bakteriobójcze, antywirusowe,
przeciwgrzybiczne. Do jego licznych cech prozdrowotnych
zaliczamy m.in.: regulowanie gospodarki wodnoelektrolitowej, poprawę wyglądu skóry, regulację poziomu
cholesterolu, wspomaganie metabolizmu, regulację poziomu
cukru we krwi. Kokos zawiera wartościowe kwasy tłuszczowe
(np. linolenowy, laurynowy, kaprylowy) oraz szereg witamin:
C, K, z grupy B, mikroelementów: wapń, magnez, żelazo,
fosfor, potas, sód, mangan, miedź.
Sposób zastosowania: doskonale nadaje się do deserów,
jako zdrowszy zastępnik mleka krowiego. Potrawy mięsne,
rybne, sosy, zupy z dodatkiem mleka kokosowego zyskują
kremową konsystencję, niepowtarzalny aromat i orientalny
smak.

400 ml
24 sztuki
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GOJNIK
Gojnik pochodzi z Grecji. Jest ceniony za swoje właściwości
prozdrowotne, jak: działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie;
wzmacnia układ odpornościowy; jest bogatym źródłem
składników mineralnych: cynk, sód, magnez, kobalt, żelazo,
miedź; pomaga w detoksykacji organizmu; wspomaga pracę
wątroby, nerek; zawiera olejki eteryczne; jest naturalnym
przeciwutleniaczem i afrodyzjakiem.
Sposób przygotowania: czubatą łyżeczkę suszonego gojnika
zalać szklanką wrzącej wody, odstawić do zaparzenia pod
przykryciem na ok. 10 min. Najlepiej smakuje z miodem
i cytryną. Pić do posiłku 1-2x dziennie.

30g
30 sztuk
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CUKIER TRZCINOWY DEKORACYJNY
Cukier trzcinowy dekoracyjny charakteryzuje się
jasnobrązowymi, niezwykle chrupkimi kryształkami cukru o
delikatnym wyraﬁnowanym smaku. Duże kryształki
stworzone są do wypieków, ozdabiania ciast, pierników,
deserów. Doskonale bowiem znosi zarówno wysokie, jak
i niskie temperatury. Sprawdza się również w potrawach
mięsnych, rybnych, gdzie podkreśla ich smak i aromat.

500 g
10 sztuk

Dział zamówień:
tel. 733 335 337
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