Kakaové kuličky
Zajímavá kombinace chutí těchto vařených knedlíčků z bramborového
těsta s přidáním jogurtu a kakaa si získá nejednoho fanouška. Kuličky
stačí ohřát v páře nebo v mikrovlnné troubě, dle fantazie dochutit
máslem, cukrem, ořechy, vanilkovým nebo kakaovým pudinkem či
ovocným toppingem, a podávat je jako hlavní pokrm. Prodávají se
v 600 g a 3 kg balení.

Beskyd Fryčovice, a. s.

Tradiční sortiment společnosti s dlouholetou
historií zahrnuje balené brambory a výrobky
z brambor, jednodruhovou chlazenou zeleninu
a zeleninové směsi, saláty, šťávy a čerstvé bylinky.
Nabízí také čerstvé polotovary v praktickém balení.

Kontakt
Fryčovice 606, 739 45 Fryčovice
www.beskyd.cz

Informace o soutěži

Regionální potravina je projekt Ministerstva zemědělství, který
je podporován Moravskoslezským krajem a Regionální agrární
komorou Ostravsko. Přináší výrobcům potravin možnost, jak
prezentovat svou produkci v krajském i celorepublikovém měřítku
a zviditelnit se na trhu. Spotřebitelům zase usnadňuje orientaci
v široké nabídce produktů a umožňuje snadnou identifikaci
kvalitních místních potravin.
V současnosti je náš trh zaplaven velkým množstvím levných
potravin z celého světa, přičemž jejich kvalita bývá někdy až na
posledním místě. Naopak regionální potraviny jsou díky krátkým
distribučním cestám většinou mnohem čerstvější než potraviny,
které k nám putují z velké dálky. Mívají proto zpravidla lepší chuť
i cennější nutriční vlastnosti.
Cílem značky Regionální potravina je zvýšit zájem o regionální
potravinářské výrobky a podpořit tak místní zemědělce, drobné
a střední výrobce, jejichž výrobky jsou kvalitní a vyrobené
z místních surovin.
V letošním roce bylo v Moravskoslezském kraji ocenění
Regionální potravina uděleno následujícím šesti výrobkům:
• Mléko a mléčné výrobky: Měkký tvaroh (Ekomilk, s.r.o.)
• Pekařské a cukrářské výrobky: Štramberské uši (Ladislav
Hezký)
• Masné výrobky: Pečené koleno (Moravan – masná výroba s.r.o.)
• Ovoce a zelenina: Nošovické kysané zelí (ZDV Nošovice)
• Alkoholické a nealkoholické nápoje: 100% ovocné přírodní
šťávy (Vitaminátor s.r.o.)
• Ostatní výrobky: Kakaové kuličky (Beskyd Fryčovice, a.s.)
Neváhejte tedy a ochutnejte potraviny z Vašeho kraje.
www.regionalnipotravina.cz

