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Náš Sensational Burger obsahuje pouze rostlinné proteiny a má 
stejně neuvěřitelnou šťavnatost jako hovězí burger. Rostlinný 
burger, který vypadá, připravuje se, voní a chutná tak, jak by 
měl chutnat burger připravený z masa.

Název výrobku:  Garden Gourmet® Sensational Burger
Číslo výrobku:  12447211
Záruční doba:  12 měsíců 
Skladování: -18 ˚C
EAN kód kus:  7613039656518
EAN kód karton: 7613039656525

SLOŽENÍ: Rehydratovaná SÓJOVÁ bílkovina 54,6 % (pitná voda, koncentrovaná SÓJOVÁ bílkovina 19,5 %), pitná 
voda, rostlinné oleje (řepkový, kokosový), rehydratovaná PŠENIČNÁ bílkovina 4,4 % (pitná voda, PŠENIČNÁ bílkovina 
1,8 %), kvasný ocet lihový, přírodní aromata, sušený koncentrát z červené řepy, koncentrát šťávy z granátového jablka, 
zeleninové a ovocné koncentráty (červená paprika, mrkev, černý rybíz), jedlá sůl, sladový výtažek z JEČMENE, 
stabilizátor (methylcelulosa). Může obsahovat vejce, sezam, celer a hořčici.

PÁNEV: Na mírném ohni 15 min 
zmrazený produkt, 9 min rozmrazený 
produkt.

KONVEKTOMAT: 180 ˚C 13 min 
zmrazený produkt, 8 min rozmrazený 
produkt.

POUŽITÍ:  burger, tortilly, wrapy, sandwiche, toasty

VÝTĚŽNOST: cca 53 porcí (113 g / porce)

PŘÍPRAVA:  

y

5 %), pitná 
ČNÁ bílkovinaÁ
átového jablka, 
ČMENE,

VÝŽIVOVÉ HODNOTY na 100 g výrobku

Energetická hodnota 824 kJ / 198 kcal

Tuky 13,3 g

- z toho nasycené mastné kyseliny 3,8 g

Sacharidy 3,2 g

- z toho cukry 1,1 g

Vláknina 3,9 g

Bílkoviny 14,4 g

Sůl 0,78 g

LOGISTICKÉ
ÚDAJE

Hloubka Výška Šířka Brutto Netto váha Počet ks

Ks 75 mm 420 mm 250 mm 2,030 kg 2 kg 1

Karton 385 mm 225 mm 245 mm 6,410 kg 6 kg 3

PAL 1 200 mm 1 719 mm 800 mm 432 kg 378 kg 63

Neuvěřitelně 

šťavnatý

   Zdroj 

  bílkovin,

        zdroj 

    vlákniny



  Garden Gourmet® 
Sensational Burger 10 ks

  Brioška 10 ks
  Avokádo 2 ks
  THOMY Majonéza 200 ml
  Limety 2 ks
  Olivový olej 100 ml
  Česnek 20 g
  Koriandr 50 g
  Rajčata 300 g
  Sůl a pepř

1. Garden Gourmet® Sensational Burger upečeme dle návodu.
2. Briošku ugrilujeme na sucho.
3. Avokádo oloupeme a společně s česnekem, 

limetovou šťávou a solí promixujeme.
4. Briošku potřeme guacamole, přidáme burger, 

plátky rajčat a omytý koriandr.

SurOviNy

AvoKÁdO bUrgEr
S gUacAmoLe, koRiaNdeM a raJČeTem

PosTup

Chutně 
& rychle

Neuvěříte,že je VEGANSKÝ!

SENSATIONAL BURGER



GRILOVANÉ 
VEGGIE NUDLIČKY
Naše vegetariánské nudličky jsou natolik univerzální, že se hodí jako přísada do nepřeberného množství 
receptů. Jsou skvělou náhradou kuřecího masa v nejrůznějších omáčkách,
stir-fry směsích či zeleninových salátech. Navíc je výhodou, že si udrží 
dokonalou strukturu při tepelné úpravě.

Název výrobku:  Garden Gourmet® Grilované Veggie Nudličky
Číslo výrobku:  12412707
Záruční doba:  15 měsíců 
Skladování: -18 ˚C
EAN kód kus:  7613037277487
EAN kód karton:  7613037277487

SLOŽENÍ: Rehydratovaná SÓJOVÁ bílkovina (48,7%), rehydratovaná PŠENIČNÁ bílkovina (22%), řepkový a slunečnicový 
olej, jablečné pyré, majonéza (slunečnicový olej, ocet, VAJEČNÝ žloutek, HOŘČIČNÉ semeno, jodidovaná sůl, cukr), 
kvasničný extrakt, bílkovina z VAJEČNÉHO bílku, koření (cibulový prášek, česnekový prášek, pepř černý), ocet, citrónová 
vláknina, voda, kukuřičný škrob, sůl. ALERGENY: sója, vejce, lepek, hořčice. Může obsahovat: sezam, celer.

VÝŽIVOVÉ HODNOTY na 100 g výrobku

Energetická hodnota 944 kJ / 226 kcal

Tuky 11,0 g

- z toho nasycené mastné kyseliny 1,1 g

Sacharidy 3,3 g

- z toho cukry 2,1 g

Vláknina 8,0 g

Bílkoviny 24,5 g

Sůl 1,3 g

LOGISTICKÉ
ÚDAJE

Hloubka Výška Šířka Brutto Netto váha Počet ks

Ks 500 mm 138 mm 300 mm 7,97 kg 7,5 kg 1

Karton 500 mm 138 mm 300 mm 7,97 kg 7,5 kg 1

PAL 1 200 mm 1 777 mm 800 mm 602 kg 540 kg 72

POUŽITÍ:  k salátům, grilované, pečené, dušené zelenině
  těstoviny, risotta
  tortilly, wrapy, sandwiche, toasty
  soté, ragů, curry (houbové ragů, na paprice, thaiské curry)
  grilované a pečené pokrmy (gyros, výpečky)
  buddha bowls
VÝTĚŽNOST: cca 75 porcí (100 g / porce)

   Zdroj 

  bílkovin,

      
  zdroj 

    vlákniny

PŘÍPRAVA:  PÁNEV: Na mírném ohni 12 min 
zmrazený produkt, 6 min rozmrazený 
produkt.

KONVEKTOMAT: 180 ˚C 10 min 
zmrazený produkt, 5 min rozmrazený 
produkt.



  Garden Gourmet® Grilované 
Veggie Nudličky 1000 g

  Listový salát (frisée, dubový, 
římský, endivie) 5 ks
  Rukola 200 g
  Med 100 g
  THOMY Combifl ex 100 ml
  Balzamikový ocet bílý 100 ml
  Olivový olej 200 ml
  Cherry rajčata 500 g
  Jahody 500 g
  Sůl a pepř

1. Garden Gourmet® Grilované Veggie Nudličky orestujeme na oleji.
2. Salát omyjeme a natrháme, promícháme s rukolou 

a nakrájenými cherry rajčaty.
3. Ocet, olej a med vložíme do mixéru a vymixujeme v emulzi, 

dochutíme solí.
4. Salát promícháme s dressingem, přidáme nakrájené jahody 

a nudličky.

SurOviNy

LisTovÝ sAlÁT
S mEdoVÝm viNaiGreTte, cHerRy RajČatY

A gRilOvaNÝmI nUdlIČkAmi

PosTup

Zdroj
vlákniny

GRILOVANÉ NUDLIČKY

up



   Zdroj 

  bílkovin,

      
  zdroj 

    vlákniny

VEGGIE 
MLETÉ
Paleta pokrmů, které lze připravit s naším Garden Gourmet® Veggie 
Mletým, je opravdu pestrá. Ať už se rozhodnete pro klasické boloňské 
špagety, oblíbené lasagne nebo vydatné Chilli con Carne, s naším 
Garden Gourmet® Veggie Mletým vykouzlíte během chvilky veganskou 
alternativu Vašich oblíbených pokrmů, běžně připravovaných z mletého 
masa. Bez kompromisů – pro jedinečný chuťový zážitek!

Název výrobku:  Garden Gourmet® Veggie Mleté
Číslo výrobku:  12424115
Záruční doba:  15 měsíců 
Skladování: -18 ˚C
EAN kód kus:  7290112965820
EAN kód karton:  7290112965837

SLOŽENÍ: Rehydratovaná SÓJOVÁ mouka 91 %, řepkový olej, rehydratovaná PŠENIČNÁ bílkovina 2,2 %, sladový 
výtažek z JEČMENE, sušený kvasničný výtažek, cibulový prášek, česnekový prášek, směs koření, jedlá sůl, sušená smažená 
cibule (cibule, řepkový olej), aroma. ALERGENY: sója, lepek.
Může obsahovat vejce, sezam, celer a hořčici.

POUŽITÍ:  Chilli con Carne
  Boloňské špagety
  lasagne
  další pokrmy, u nichž se používá klasické mleté maso

VÝTĚŽNOST: cca 20 porcí (100 g / porce)

VÝŽIVOVÉ HODNOTY na 100 g výrobku

Energetická hodnota 634 kJ / 151 kcal

Tuky 3,0 g

- z toho nasycené mastné kyseliny 0,4 g

Sacharidy 7,0 g

- z toho cukry 4,0 g

Vláknina 8,0 g

Bílkoviny 20,0 g

Sůl 0,4 g

LOGISTICKÉ
ÚDAJE

Hloubka Výška Šířka Brutto Netto váha Počet ks

Ks 75 mm 410 mm 270 mm 2,21 kg 2 kg 1

Karton 395 mm 116 mm 295 mm 4,4 kg 4 kg 2

PAL 1 200 mm 1 072 mm 800 mm 307 kg 256 kg 64

PŘÍPRAVA:  PÁNEV: Na mírném ohni 3 min 
zmrazený produkt, 1 min rozmrazený 
produkt.

KONVEKTOMAT: 180 ˚C 3 min 
zmrazený produkt, 1 min rozmrazený 
produkt.



  Garden Gourmet® 
Veggie Mleté 400 g

  Cibule 200 g
  Olej olivový 100 ml
  Mrkev 200 g
  Řapíkatý celer 200 g
  Petržel 200 g
  MAGGI Tomatový 
základ 300 g

  Lilek 1000 g
  Cuketa 1000 g
  Bazalka 50 g
  Muškátový květ 10 g
  Sůl a pepř

1. Kořenovou zeleninu nakrájíme na kostičky, orestujeme 
na oleji, přidáme Maggi Tomatový základ, muškátový květ 
a bazalku a krátce redukujeme.

2. Do omáčky vložíme Garden Gourmet® Veggie Mleté a krátce 
provaříme.

3. Nakrájíme lilek a cukety na plátky, nasolíme a necháme 
odpočinout.

4. Lilek a cuketu vysušíme papírem a opečeme na olivovém oleji.
5. Lilek a cuketu vrstvíme podobně jako lasagne.

SurOviNy

LetNÍ VegAnsKÁ MouSsaKa
S lIlkEm A cUkeTamI

PosTup

Chutně 

& rychle

VEGGIE MLETÉ



VEGANSKÉ 
KULIČKY
Vlastnosti jako výrazné dochucení, perfektní struktura a vzhled, 
či senzační šťavnatost, dělají z těchto kuliček ideální přísadu jak do 
fi nger food tak, do hlavních chodů. Skvělé jsou například s rajčatovou 
omáčkou a těstovinami. Samozřejmostí je vysoký obsah proteinů 
a vlákniny a jsou vhodné i pro vegany.

Název výrobku:  Garden Gourmet® Veganské Kuličky
Číslo výrobku:  12449565
Záruční doba:  15 měsíců 
Skladování: -18 ˚C
EAN kód kus:  7613039866856  
EAN kód karton:  7613039866863

SLOŽENÍ: rehydratovaná SÓJOVÁ bílkovina 47 % (pitná voda, SÓJOVÁ bílkovina 17 %), pitná voda, rehydratovaná 
PŠENIČNÁ bílkovina 14 % (pitná voda, PŠENIČNÁ bílkovina 5,8 %), rostlinné oleje v různém poměru (řepkový, 
slunečnicový), kukuřičný škrob, stabilizátory (methylcelulosa, karagenan, guma guar), aroma (obsahuje PŠENICI), cibulový 
prášek, jedlá sůl, sušený kvasničný výtažek, sladový výtažek z JEČMENE, česnekový prášek, směs koření (sladká paprika, 
pepř bílý), rozmarýn, červená řepa prášek. Může obsahovat vejce, sezan, celer a hořčici.

POUŽITÍ:  tortilly, wrapy, špízy s tzaziky, hummusem
  hlavní pokrmy - kuličky v tomatové omáčce,
  kuličky ve smetanové omáčce
  saláty - doplnění zeleninových salátu, těstovinových salátů

VÝTĚŽNOST: 20 porcí (100 g/porce cca 6 kuliček)

VÝŽIVOVÉ HODNOTY na 100 g výrobku

Energetická hodnota 646 kJ / 154 kcal

Tuky 4,5 g

- z toho nasycené mastné kyseliny 0,5 g

Sacharidy 7,0 g

- z toho cukry 1,0 g

Vláknina 7,5 g

Bílkoviny 17,7 g

Sůl 1,4 g

LOGISTICKÉ
ÚDAJE

Hloubka Výška Šířka Brutto Netto váha Počet ks

Ks 75 mm 420 mm 250 mm 2,03 kg 2 kg 1 ks

Karton 400 mm 154 mm 300 mm 4,5 kg 4 kg 2 ks

PAL 1200 mm 1684 mm 800 mm 385 kg 320 kg 80 ks

Vydatně

kořeněné

Fingerfood

i hlavní chod

PŘÍPRAVA:  PÁNEV: Zmrazený produkt osmažíme na 
mírném ohni 12 minut; rozmrazený produkt 
osmažíme 8 minut. 
KONVEKTOMAT: Předehřejeme na 
180 ˚C. Zmrazený produkt pečeme 10 minut; 
rozmrazený produkt pečeme 6 minut.
PEČÍCÍ DESKA - GRIL: Předehřejeme na 
160 ˚C. Zmrazený produkt pečeme 12 minut; 
rozmrazený produkt pečeme 8 minut.



VEGANSKÉ KULIČKY

  Garden Gourmet® 
Veganské Kuličky 800 g

  Rajský protlak 500 g
  Cukr 350 g
  Bobkový list 5 g
  Nové koření 5 g
  Citron 2 ks
  Skořice 1 ks
  Mouka hladká 200 g
  Olej řepkový 100 ml
  Těstoviny (tagliatelle) 1000 g
  Sůl a pepř

1. Na oleji důkladně orestujeme rajský protlak společně 
s divokým kořením (bobkový list, nové koření), přidáme 
cukr a necháme zkaramelizovat.

2. Zalijeme vodou a provaříme. Dochutíme skořicí, citronovou
šťávou a solí. Omáčku zahustíme jíškou, provaříme 
a přecedíme. V horké omáčce ohřejeme Garden Gourmet®

Veganské Kuličky.
3. V osolené vodě uvaříme těstoviny al dente a servírujeme

k rajské omáčce.

SurOviNy

SlaDkÁ raJskÁ OMÁČKa 
Se ŠŤaVnaTÝmI kUliČkaMi A tĚstOviNamI

PosTup



VEGGIE RONDO 
ŠPENÁT A SÝR 
Naše špenátovo – sýrové rondo kombinuje lahodný špenát 
s krémovým sýrem a dotekem bazalky. Servírujte s těstovinami 
nebo risottem pro pravou chuť Itálie.
Název výrobku:  Garden Gourmet® Veggie Rondo Špenát a Sýr
Číslo výrobku:  12412705
Záruční doba:  12 měsíců 
Skladování: -18 ˚C
EAN kód kus:  7613037277173
EAN kód karton:  7613037277173

SLOŽENÍ: Špenát 23 %, předvařená rýže 18 %, polotvrdé SÝRY 18 % (GOUDA - plnotučná, nízkotučná), strouhanka 12 % 
(PŠENIČNÁ mouka, pitná voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, směs koření: sladká paprika, kurkuma), pitná voda, rostlinné 
oleje v různém poměru (řepkový, slunečnicový), PŠENIČNÁ mouka, kvasný ocet lihový, sušené VAJEČNÉ BÍLKY, směs 
bylinek (bazalka, koprová nať), hrachová vláknina, hrachový škrob, kukuřičný škrob, jedlá sůl, pepř černý. 
ALERGENY: laktóza, vejce, lepek Může obsahovat: soja, sezam, celer, hořčice.

VÝŽIVOVÉ HODNOTY na 100 g výrobku

Energetická hodnota 959 kJ / 230 kcal

Tuky 12,0 g

- z toho nasycené mastné kyseliny 4,5 g

Sacharidy 18,0 g

- z toho cukry 0,6 g

Vláknina 4,9 g

Bílkoviny 10,0 g

Sůl 1,1 g

LOGISTICKÉ
ÚDAJE

Hloubka Výška Šířka Brutto Netto váha Počet ks

Ks 500 mm 138 mm 300 mm 6,34 kg 6 kg 1

Karton 500 mm 138 mm 300 mm 6,34 kg 6 kg 1

PAL 1 200 mm 1 939 mm 800 mm 519 kg 468 kg 78

POUŽITÍ:  k salátům, grilované, pečené, dušené zelenině
  těstoviny, risotta
  tortilly, wrapy, sandwiche, toasty
  buddha bowls
VÝTĚŽNOST: cca 60 porcí (90 g / porce)

Osvědčená
kombinace

v křupavém těstíčku

   Zdroj   bílkovin,        zdroj     vlákniny

PŘÍPRAVA:  FRITÉZA: 3-4 min zmrazený 
produkt, není doporučeno 
rozmrazovat. 

KONVEKTOMAT: 180 ˚C 
20 min zmrazený produkt, 10 min 
rozmrazený produkt.



  Garden Gourmet® 
Veggie Rondo Špenát 
a Sýr 10 ks

  Červená pšenice 500 g
  MAGGI Zeleninový
vývar 50 g
  THOMY Combifl ex 100 ml
  Šalotka 200 g
  Bílé víno 500 ml
  Parmezán 200 g
  Sůl a pepř

1. Garden Gourmet® Veggie Rondo Špenát a Sýr upečeme 
dle návodu.

2. Šalotku nakrájíme a orestujeme na oleji.
3. Přidáme pšenici a orestujeme, zalijeme bílým vínem 

a necháme vyvařit.
4. Podléváme zeleninovým vývarem a pomalu vaříme.
5. Na závěr přidáme strouhaný parmezán a zjemníme máslem.

SurOviNy

ParMezÁnoVÉ RisOttO
Z ČErvEnÉ pŠEniCe Se ŠpeNÁtOvÝM rOndEm

PosTup
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Z ČErvEnÉ pŠEniCe Se ŠpeNÁtOvÝM rOndEm
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ŠPENÁTOVÉ RONDO



Lahodněkřupavé

VEGGIE 
NUGETKY
Naše vegetariánské nugetky jsou tak chutné, že jich snad nikdy 
nemůžete mít dost! Zvenku křupavé, zevnitř šťavnatě jemné a tak 
voňavé, jak prostě nugetky musí být. Sezamová semínka zvyšují 
požitek ze zakousnutí a propůjčují křupavé strouhance rafi novanost. 
Bez masa, zato se 100% chutí nugetek!

Název výrobku:  Garden Gourmet® Veggie Nugetky
Číslo výrobku:  12408145
Záruční doba:  15 měsíců 
Skladování: -18 ˚C
EAN kód kus:  7613037068054
EAN kód karton:  7613037068061

SLOŽENÍ: Rehydratovaná SÓJOVÁ bílkovina 37,1 %,  rehydratovaná PŠENIČNÁ bílkovina 13,9 %, strouhanka (PŠENIČNÁ 
mouka, pitná voda, jedlá sůl, droždí, řepkový olej, extrakty koření: sladká paprika, kurkuma), pitná voda, rostlinné oleje 
v různém poměru (řepkový, slunečnicový),  SEZAM,  PŠENIČNÁ mouka, jablečné pyré, sušené VAJEČNÉ BÍLKY, majonéza 
(slunečnicový olej, kvasný ocet lihový, VAJEČNÉ ŽLOUTKY, HOŘČICE, jodidovaná jedlá sůl: jedlá sůl, jodičnan draselný; cukr),  
směs koření, sušený kvasničný výtažek, smažená sušená cibule (cibule, slunečnicový olej), kvasný ocet lihový,  kukuřičný škrob, 
jedlá sůl, citrusová vláknina. Může obsahovat CELER.

POUŽITÍ:  k salátům, grilované, pečené, dušené zelenině
  tortilly, wrapy, sandwiche, toast

VÝTĚŽNOST: cca 20 porcí (100 g / porce 4 nugetky)

VÝŽIVOVÉ HODNOTY na 100 g výrobku

Energetická hodnota 945 kJ / 226 kcal

Tuky 10,0 g

- z toho nasycené mastné kyseliny 1,1 g

Sacharidy 14,0 g

- z toho cukry 2,6 g

Vláknina 6,0 g

Bílkoviny 17,0 g

Sůl 1,25 g

LOGISTICKÉ
ÚDAJE

Hloubka Výška Šířka Brutto Netto váha Počet ks

Ks 75 mm 420 mm 250 mm 2,03 kg 2 kg 1

Karton 400 mm 154 mm 300 mm 4,5 kg 4 kg 2

PAL 1 200 mm 1 685  mm 800 mm 385 kg 320 kg 80

PŘÍPRAVA:  PÁNEV: Na mírném ohni 12 min 
zmrazený produkt, 5 min rozmrazený 
produkt.

KONVEKTOMAT: 180 ˚C 10 min 
zmrazený produkt, 4 min rozmrazený 
produkt.



  Croissant 4 ks
  Garden Gourmet® 
Veggie Nugetky 400 g

  Mrkev 200 g
  Ředkvičky 1 svazek
  Okurka 200 g
  Listový salát 1 ks
  Bazalka 50 g
  Zakysaná smetana 250 g
  Citron 1 ks
  Sůl a pepř

1. Croissanty upečeme dle návodu do křupava.
Necháme vychladnout a podélně rozpůlíme.

2. Ze zakysané smetany, bazalky a citronové kůry si připravíme
dip, kterým potřeme croissant.

3. Garden Gourmet® Veggie Nugetky upečeme dle návodu. 
180 ˚C cca 5 minut.

4. Zeleninu očistíme, nakrájíme na slabé plátky a vložíme 
na croissant. Přidáme nugetky a servírujeme.

SurOviNy

CroIssAnt 
S kŘupAvÝMi VegEtaRiÁNskÝmi nuGetKamI,
ČerStvOu ZelEniNou a BylInkOvÝM dIpeM

PosTup

Chutně 
& rychle

VEGGIE NUGETKY



VEGGIE 
TOSKÁNSKÉ CARRÉ
Naše vegetariánské Toskánské Carré je kombinací šťavnatých 
cherry rajčátek s měkkým sýrem a mozzarellou, bazalkou 
a tymiánem. Zažijete delikátní chuť Itálie.
Název výrobku:  Garden Gourmet® Veggie Toskánské Carré
Číslo výrobku:  12412657
Záruční doba:  12 měsíců 
Skladování: -18 ˚C
EAN kód kus:  7613037277302
EAN kód karton:  7613037277302

SLOŽENÍ: Cherry rajčata 27 %, SÝRY 23 % (čerstvý SÝR, MOZARELLA, GOUDA), strouhanka 9 % (PŠENIČNÁ mouka, 
pitná voda, řepkový olej, droždí, jedlá sůl, směs koření: sladká paprika, kurkuma), pitná voda, rostlinné oleje v různých 
poměrech (řepkový, slunečnicový), cibule, PŠENIČNÁ mouka, směs bylinek (bazalka, petrželová nať, tymián), kukuřičný 
škrob, sušené VAJEČNÉ BÍLKY, česnek, cukr, kvasný ocet lihový, jedlá sůl, cibulový prášek, přírodní aroma. 
ALERGENY: laktóza, vejce, lepek Může obsahovat: sója, sezam, celer, hořčice.

VÝŽIVOVÉ HODNOTY na 100 g výrobku

Energetická hodnota 791 kJ / 189 kcal

Tuky 9,0 g

- z toho nasycené mastné kyseliny 2,0 g

Sacharidy 17,0 g

- z toho cukry 3,5 g

Vláknina 3,0 g

Bílkoviny 8,5 g

Sůl 0,9 g

LOGISTICKÉ
ÚDAJE

Hloubka Výška Šířka Brutto Netto váha Počet ks

Ks 500 mm 138 mm 300 mm 6,84 kg 6,5 kg 1

Karton 500 mm 138 mm 300 mm 6,84 kg 6,5 kg 1

PAL 1 200 mm 1 939 mm 800 mm 558 kg 507 kg 78

POUŽITÍ:  k salátům, grilované, pečené, dušené zelenině
  těstoviny, risotta
  tortilly, wrapy, sandwiche, toasty
  buddha bowls
VÝTĚŽNOST: cca 80 porcí (80 g / porce)

   Zdroj 
  bílkovin,        zdroj     vlákniny

PŘÍPRAVA:  FRITÉZA: 3-4 min zmrazený 
produkt, není doporučeno 
rozmrazovat. 

KONVEKTOMAT: 180 ˚C 20 min 
zmrazený produkt, 10 min rozmrazený 
produkt.



  Garden Gourmet® Veggie 
Toskánské Carré 10 ks

  Římský salát 3 ks
  THOMY Hořčice 250 g
  Olivový olej 100 ml
  Balzamikový ocet 
světlý 100 ml
  Parmezán 100 g
  MAGGI Bylinkovo-
-česnekové krutony 200 g
  Sůl a pepř

1. Garden Gourmet® Veggie Toskánské Carré upečeme dle návodu.
2. Salát očistíme a natrháme.
3. Olej, hořčici a ocet vyšleháme v dressing, promícháme 

s listy salátu.
4. Nastrouháme parmezán a přidáme krutony.

SurOviNy

CaeSar saLÁt
S hOŘČIcoVÝm drEssIngEm A tOskÁnsKÝm caRrÉ

PosTup

TOSKÁNSKÉ CARRÉ



VEGANSKÉ 
NUDLIČKY
Tyto pro vegany vhodné nudličky skvěle nahradí kuřecí maso při 
grilování, pečení, restování či dušení. Udrží si dokonalou strukturu, 
šťavnatost a přizpůsobí se chuti připravovaného pokrmu. 
Jejich využití je tak opravdu široké a variabilní.

Název výrobku:  Garden Gourmet® Veganské Nudličky
Číslo výrobku:  12449584
Záruční doba:  15 měsíců 
Skladování: -18 ˚C
EAN kód kus:  613039867204  
EAN kód karton:  7613039867211  

SLOŽENÍ: rehydratovaná SÓJOVÁ bílkovina 90,2 %, řepkový olej, kvasný ocet lihový, sušený
kvasničný výtažek, aroma. Může obsahovat vejce, lepek, hořčici, seznam a celer.

POUŽITÍ:  k salátům, grilované, pečené, dušené zelenině
  těstoviny, risotta
  tortilly, wrapy, sandwiche, toasty
  soté, ragů, curry (houbové ragů, na paprice, thaiské curry)
  grilované a pečené pokrmy (gyros, výpečky)

VÝTĚŽNOST: cca 20 porcí (100 g/porce)

VÝŽIVOVÉ HODNOTY na 100 g výrobku

Energetická hodnota 655 kJ / 157 kcal

Tuky 4,7 g

- z toho nasycené mastné kyseliny 0,4 g

Sacharidy 1,2 g

- z toho cukry 0,1 g

Vláknina 9,8 g

Bílkoviny 22,5 g

Sůl 0,63 g

LOGISTICKÉ
ÚDAJE

Hloubka Výška Šířka Brutto Netto váha Počet ks

Ks 75 mm 420 mm 250 mm 2,02 kg 2 kg 1

Karton 390 mm 105 mm 260 mm 4,3 kg 4 kg 2

PAL 1200 mm 1720 mm 800 mm 597 kg 540 kg 135

PŘÍPRAVA:  PÁNEV: Na mírném ohni 6 min 
zmrazený produkt, 3 min rozmrazený 
produkt.

KONVEKTOMAT: 180 ˚C 5 min 
zmrazený produkt, 3 min rozmrazený 
produkt.

   Zdroj 

  bílkovin,

        z
droj 

    vlákniny



  Garden Gourmet® 
Veganské Nudličky 400 g

  Cibule 400 g
  Olej olivový 100 ml
  MAGGI Sójová omáčka 
100 ml

  Oregáno 10 g
  Okurky 200 g
  Česnek 20 g
  Tvaroh 250 g
  Kopr 20 g
  Jogurt bílý 250 g
  Listový salát 1 ks
  Sůl a pepř

1. Garden Gourmet® Veganské Nudličky orestujeme na oleji, 
přidáme cibuli na měsíčky a dále restujeme. 

2. Před koncem zastříkneme sójovou omáčkou a přidáme 
oregano.

3. Nastrouháme okurky, česnek a promícháme s tvarohem, 
jogurtem a olivovým olejem. Dochutíme solí, pepřem 
a nesekaným koprem.

4. Listový salát natrháme.
5. Tortilly potřeme tzatziki, přidáme salát a gyros.

SurOviNy

GyrOs TorTilLa 
S lIstOvÝM sAlÁTem a TzaTziKy

PosTup

VEGANSKÉ NUDLIČKY



SENSATIONAL 
SAUSAGE
Náš Sensational Sausage je výjimečný svojí výraznou chutí koření. 
Svým vzhledem, chutí a strukturou je k nerozeznání od masa 
a neustále si udržuje svoji šťavnatost. 

Název výrobku:  Garden Gourmet® Sensational Sausage
Číslo výrobku:  12447201
Záruční doba:  8 měsíců 
Skladování: -18 ˚C
EAN kód kus:  7613039656259  
EAN kód karton:  7613039656266 

SLOŽENÍ: Rehydratovaná SÓJOVÁ bílkovina 39,7 % (pitná voda, koncentrovaná SÓJOVÁ bílkovina 14,9 %), pitná voda, 
rostlinné oleje (řepkový, kokosový), izolát SÓJOVÉ bílkoviny 4,3 %, přírodní aromata, stabilizátor (methylcelulosa), kvasný 
ocet lihový, jablečná vláknina, bramborový škrob, česnekový prášek, koriandr, muškátový oříšek, majoránka, pepř bílý, 
zázvor, pepř černý, jedlé střívko (želírující látka: alginát sodný; stabilizátor: chlorid vápenatý; tapiokový škrob), ovocné 
a zeleninové koncentráty (červená řepa, paprika, mrkev, černý rybíz), jedlá sůl. Může obsahovat: vejce, lepek sezam. 

POUŽITÍ:  hot dogy, špízy, grilované klobásy
  doplněk do polévek a těstovin
  součást grilovaných směsí zeleniny, brambor

VÝTĚŽNOST: cca 20 porcí (100 g/porce)

VÝŽIVOVÉ HODNOTY na 100 g výrobku

Energetická hodnota 732 kJ / 176 kcal

Tuky 10 g

- z toho nasycené mastné kyseliny 4,6 g

Sacharidy 4,4 g

- z toho cukry 0,7 g

Vláknina 4,6 g

Bílkoviny 14,8 g

Sůl 1,1 g

LOGISTICKÉ
ÚDAJE

Hloubka Výška Šířka Brutto Netto váha Počet ks

Ks 75 mm 420 mm 250 mm 2,03 kg 2 kg 1

Karton 385 mm 225 mm 245 mm 6,41 kg 6 kg 3

PAL 1200 mm 1719 mm 800 mm 432 kg 378 kg 63

PŘÍPRAVA:  GRIL:
170�˚C – 13 min rozmrazený produkt

KONVEKTOMAT:
190�˚C – 9 min rozmrazený produkt

   Zdroj 
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        z
droj 

    vlákniny
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vin
zeleniny, brambor

)
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ÓJOVÁ bílkovina 14,9 %), pitná voda,Á
ta stabilizátor (methylcelulosa) kvasný



  Garden Gourmet® 
Sensational Sausage 10 ks

  Červené fazolky 500 g
  Kukuřice 500 g
  Koriandr 50 g
  Rajčata 500 g
  Římský kmín 10 g
  Chorizo 100 g
  Nachos 100 g
  Jalapeňos marinované 100 g
  Sůl a pepř

1. Klobásy si podélně rozkrojíme. 
2. Chorizo si orestujeme, přidáme uvařené červené fazole

a kukuřici, nasekaná rajčata, jalapeňos papričky a římský 
kmín, pomalu společně podusíme v salsu.

3. Salsou naplníme klobásky posypeme čerstvým koriandrem
a pečeme na 170 stupňů Celsia po dobu 10 minut. Listový 
salát natrháme.

4. Při servírování dozdobíme kukuřičnými lupínky nachos.
5. Servírujeme s dipy ze zakysané smetany, avokádové 

quacamole a tomatovou salsou.

SurOviNy

MexIckÁ cHorIzo klObÁSa

PosTup

SENSATIONAL SAUSAGE



S KAŽDÝM

ŠETŘÍME:1 000

SENZAČNÍ CHUŤ, SENZAČNÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SENSATIONAL
BURGER

 

 

75%
MÉNĚ  

ENERGIE

MENŠÍ UHLÍKOVÁ 

STOPA

MENŠÍ VYUŽITÍ 

ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
Dopad na klima z důvodu emisí 
skleníkových plynů. Týká se to uhlíku 
a dalších plynů.

Množství spotřeby energie vypočtené 
z emisí uhlíku ušetřených při přechodu 
na Garden Gourmet® Sensational Burger.

Dopad na biologickou rozmanitost 
vyplývající z využívání půdy.

ZPÁTEČNÍ cesty autem 

Z LONDÝNA 

DO NEAPOLE

ROzSVÍCENÝCH 

LED ŽÁROVEK NA DEN

TENISOVÁ HRIŠTĚ 

POKÁCENÝCH LESŮ 

ZA ROK

2
30 000

4

ZAVOLEJTE NÁM: +420 800 135 135
NAPIŠTE NÁM E-MAIL: info@nestleprofessional.cz

VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O GARDEN GOURMET®

Řada produktů GARDEN GOURMET® je ideální pro každého, kdo si stále přeje zakrojit do pořádného kusu masa, 

pochutnat si na jeho chuti, ale zároveň udělat něco dobrého pro své zdraví a životní prostředí.

Věděli jste?
.... že stále více lidí se stává tzv. fl exitariány. Což znamená, že se aktivně rozhodli konzumovat méně masa. 

Vegetariáni a vegani tak nejsou jediní, kdo vyhledávají rostlinné alternativy masa.

Název výrobku: Číslo výrobku: EAN kód kus: EAN kód karton:

Veggie Toskánské Carré 6,5 kg 12412657 7613037277302 7613037277302

Veggie Rondo Špenát a Sýr 6 kg 12412705 7613037277173 7613037277173

Grilované Veggie Nudličky 7,5 kg 12412707 7613037277487 7613037277487

Sensational Burger 3 x 2 kg 12447211 7613039656518 7613039656525

Veggie Mleté 2 x 2 kg 12424115 7290112965820 7290112965837

Veggie Nugetky 2 x 2 kg 12408145 7613037068054 7613037068061

Veganské Kuličky 2 x 2 kg 12449565 7613039866856 7613039866863

Veganské Nudličky 2 x 2 kg 12449584 7613039867204 7613039867211

Sensational Sausage 3 x 2 kg 12447201 7613039656259 7613039656266

Kompletní řada produktů Garden Gourmet®


