
produkt množství fotografie popis

Szegedi paprika sladká 
Originální výrobek 

(OEM) 100g

Szegedi paprika pikantní 
Originální výrobek 

(OEM) 100g

Szegedi paprika sladká  100g

Szegedi paprika 
plechovka sladká/pálivá  100g

Olej z chilli semínek 
pálivý/sladký 40ml

Olej je vhodný jak do studené tak i teplé kuchyně. Jeho chuť 
oceníte především v zeleninových salátech, listových salátech 

nebo pomazánkách. Olej je možnost využívat i na revma - 
aplikovat na postižené místo a vmasírovat.Olej je vyroben z 

vnitřních semínek pálivých paprik, které jsou za studena 
lisovány. Olej je bohatý na kyselinu linolovou, vitamín C a 

kapsaicin, který obsahuje paprika. Olej z paprikových 
semínek napomáhá oběhové soustavě, trávení a nervové 

soustavě.

Szegedi paprika sladká 
Originální výrobek 

(OEM) 500g

Szegedi paprika pikantní 
Originální výrobek 

(OEM) 500g

Uzená paprika sladká 
Španělsko, Maďarsko 100g

Uzená paprika má tmavě červenou barvu, kořeněnou chuť a 
opojné kouřové aroma. Získává se sušením a pomalým 

uzením sladké papriky. Stačí přidat špetku do jídel, kde se 
běžně používá sladká paprika, a získají nezaměnitelnou chuť 

a vůni. Skvěle se proto hodí do všech typů gulášů, ale i na 
kuřecí maso, ryby, pizzu, směsi s rýží a mletá masa. Výborná 

je i do studené kuchyně k ochucení sýrů a pomazánek. 
Vynikající chuť získáte v kombinaci s česnekem 

Chili vločky se semeny, 
Indie 100g

Chilli papričky mleté na hrubé vločky využijete jak při vaření 
teplých pokrmů tak i k dochucení salátů či jiných studených 

jídel. Plody jsou sušené ihned po sklizni a jsou drcené včetně 
semeníku i semen. Nejvyšší obsah kapsaicinu, který je 

zodpovědný za pálivost chilli, je obsažen právě v semenech a 
semeníku. Chilli papričky nejenže dodají pikantní chuť 

jakémukoliv jídlu, jsou také velmi prospěšné pro lidské zdraví, 
urychlují metabolismus a podporují spalování tuků. 

Ételízesítő vegeta, pro 
polévky a maso 250g

Ételízesítő vegeta je jedinečnou směsí sušené zeleniny a 
koření, kterou můžete všestranně použít do Vašich 

oblíbených pokrmů. Výborně se hodí do polévek, omáček, 
pokrmů z masa a ryb. Rychle a pohodlně s ní můžete dochutit 
zeleninové pokrmy, pomazánky, jídla z vajec či přílohy. Víte, 

že receptura obsahuje 7 druhů zeleniny, díky kterým má 
Vegeta svou nezaměnitelnou chuť. 


