UZENINY - ŠPANĚLSKÉ UZENINY

CHORIZO VELA MILD EXTRA
Chorizo je odedávna spojeno se zabíjačkami. Jedná se o kulturní a dokonce i náboženskou
tradici, která je charakteristická pro katolické Španělsko. Rodiny se tak zásobovaly masem
na celý nadcházející rok. Rodinný podnik La Selva připravuje tento chutný salám podle
staré receptury. Chorizo je skvělé k vínu, hodí se do teplých pokrmů, ale je také vynikající
s chlebem k pivu.

kód: 240110 Chorizo Vela Mild Extra

cca 2,1 kg, 4 ks/ karton

CHORIZO VELA PIKANTNÍ EXTRA
Varianta choriza v ostrém provedení. Pokud jste milovníky chilli, feferonek a pálivé
papriky, určitě si ho zamilujete.

kód: 240111 Chorizo Vela Pikantní Extra

cca 2,1 kg, 4 ks/ karton

FUET EXTRA
Nejznámější tradiční španělský salámek vyrobený z vepřového masa v rodinné firmě
v Katalánsku. Tato pochoutka se vyrábí již po staletí. La Selva se zaměřuje na podstatu
řemeslné výroby fuetu, kterou rozvinula v souladu s tradicí. Fuet se skvěle hodí k vínu, ale
i k běžnému osvěžení vašeho jídelníčku.

kód: 240109 Fuet extra

170 g, 16 ks/ karton

FUET V PEPŘI
Složení: vepřové maso a sádlo, laktóza, sušené odstředěné mléko, sůl, vepřová játra,
vepřová bílkovina, dextróza, koření, stabilizátor (E451, E450), antioxidant (E301) 121,
E 161c), slunečnicový olej, černý pepř. Může obsahovat stopy sóji.

kód: 240113 Fuet v pepři

AGLO Trading, s.r.o.

170 g, 16 ks/ karton
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FUET PLÁTKY

KRŮTÍ ŠUNKA

Složení: vepřové maso a sádlo, laktóza, sušené odstředěné mléko, sůl, vepřová játra,
vepřová bílkovina, dextróza, koření, stabilizátor (E451, E450), koření, antioxidant (E301) 121,
E 161c), slunečnicový olej. Může obsahovat stopy sóji.

Krůtí prsa se poslední dobou stala šlágrem zdravých potravin, protože jsou bohatá na
bílkoviny a neobsahují žádný tuk. Rodinné uzenářství La Selva je vyrábí ze dvou kusů
vykostěných krůtích prsou, jejich struktura však zůstává neporušená a přirozená. Tento
přírodní produkt, s charakteristickou vůní, šťavnatý a s velkou nutriční hodnotou, je vhodný
jak na sváteční stůl, tak při dietách a rekonvalescenci.

kód: 275020 Fuet plátky

60 g, 10 ks/ karton

kód: 275002 Krůtí šunka

cca 3,5 kg, 1 ks/ karton

FUET MINI

SALAMI EXTRA

Vepřové maso a sádlo, laktóza, sušené odstředěné mléko, sůl, vepřová játra, vepřová
bílkovina, dextróza, koření, stabilizátor (E451, E450), koření, antioxidant (E301) 121, E 161c),
slunečnicový olej. Může obsahovat stopy sóji.

Salami extra je druh salámu sestávajícího z fermentovaného a na vzduchu sušeného
vepřového masa. Salami extra patří ke klasickým španělským masným výrobkům a hodí
se na každý stůl i na cesty. Jeho ojedinělá, lehce pikantní chuť Vás zcela jistě zaujme.

kód: 275022 Fuet mini

60 g, 10 ks/ karton

kód: 240102 Salami Extra

cca 2,25 kg, 2 ks/ karton

SERRANO ŠUNKA

ŠPANĚLSKÁ SLANINA – BACON

Serrano se řadí do stejné kategorie, do které patří známé italské prosciutto crudo (např.
parmská šunka) či francouzský jambon de Bayonne. Tato sušená šunka byla známá jako
pochoutka ještě v dobách Římské říše. Šunka se prodává krájená na tenké plátky proložené
listy fólie. Kromě toho, že se Serrano hodí skvěle k vínu a na obložené mísy, báječně si na
ní pochutnáte i s krajícem čerstvého chleba s máslem.

Složení: vepřová slanina, sůl, dextróza, stabilizátory (E451, E452), konzervanty (E262,
E243, E250), výtažky z koření, cukr, antioxidanty (E316, E301). Vyuzeno na bukovém dřevě.

kód: 274006 Serrano šunka plátky

100 g, 16 ks/ karton

kód: 164096 Bacon - mražený

MORTADELA S OLIVAMI
Opravdová mortadela inspirovaná Itálií. Jedná se o jemný měkký salám, prošpikovaný
kostkami vepřové slaniny, dochucený aromatickým kořením, koriandrem a zeleným
pepřem, což mu přidává na syté barvě. Mortadela je obohacená o celé zelené olivy, což je
klasická úprava Mortadely charakteristická pro Iberský poloostrov. Je výtečná především
na obložených mísách a na chlebíčky.

kód: 240106 Mortadela s olivami

2,5 kg, 2 ks/ karton

AGLO Trading, s.r.o.

cca 4 kg, balení 8 kg

PAŠTIKY

MASNÉ VÝROBKY LITVA

PAŠTIKY

TRHANÉ MASO VEPŘOVÉ

Prémiová řada paštik NATURAL, které obsahují přírodní aromata, bez alergenů,
konzervantů, antioxidantů, bez umělých barviv a zvýrazňovačů chuti.

Když maso dusíte při nízké teplotě, ale opravdu dlouho, neztrácí nic ze své šťavnatostí
a zároveň má skutečně výraznou chuť. Tento pokrm Vám přiblíží pocit domova a pohody.
Hospodyňky zcela jistě ocení tento polotovar, který je takřka připravený, stačí ho dát do
trouby na pouhých 30 minut a jídlo je hotové s veškerou péčí, kterou byste do přípravy
vkládali, kdybyste ho připravovali sami.

kód: 279001 Trhané vepřové maso

800 g, 6 ks/ karton

PAŠTIKA NATURAL S BACONEM

TRHANÉ MASO HOVĚZÍ

Výživové hodnoty (ve 100 g): Energetická hodnota 1031 kJ/249 kcal, tuky 21,0 g, z toho
nasycené mastné kyseliny 8,9 g, sacharidy 2,3 g, z toho cukry 1,6 g, bílkoviny 12,0 g, sůl
1,3 g. Paštika s baconem patří mezi skutečné delikatesy a zamiluji si ji především milovníci
zabíjačkových pochoutek.

Toto je druhá varianta pomalu dušeného masa, kterou nabízíme. Hovězí maso je výživnější
než vepřové a vhodnější pro zdravou životosprávu. Způsob přípravy: Maso se vyndá z obalu
a peče se v troubě při 180°C asi 30 minut, připravit ho můžete i v mikrovlnné troubě během
7-10 minut při 700 W.

Kód: 277003 Paštika se slaninou 150 g

12 ks/ karton

kód: 279002 Trhané hovězí maso

PAŠTIKA NATURAL S BRUSINKAMI
Výživové hodnoty (ve 100 g): Energetická hodnota 1052 kJ/254 kcal, tuky 21,0 g, z toho
nasycené mastné kyseliny 8,9 g, sacharidy 6,2 g, z toho cukry 4,2 g, bílkoviny 10,0 g, sůl
1,3 g. Lahodná paštika je obohacena o proslazené brusinky, které jí dodávají sladkokyselou
chuť.

Kód: 277004 Paštika s brusinkami 150 g

12 ks/ karton

PAŠTIKA NATURAL S HOUBAMI
Výživové hodnoty (ve 100 g): Energetická hodnota 1027 kJ/248 kcal, tuky 21,0 g, z toho
nasycené mastné kyseliny 9,1 g, sacharidy 2,4 g, z toho cukry 0,7 g, bílkoviny 12,0 g, sůl
1,6 g. Paštika je doplněna o lesní hříbky, které se skvěle pojí s její jemnou chutí, a dodávají
ji charakteristickou vůní.

Kód: 277002 Paštika NATURAL s houbami 150 g

12 ks/ karton

AGLO Trading, s.r.o.

800 g, 6 ks/ karton

