Darčekové balenia

Rodinná konzerváreň
AKO TO VŠETKO ZAČALO

DARČEKOVÁ KAZETA EXCLUSIVE

Hlavným impulzom pre vznik Bezchlebovy rodinnej konzervárne bol nález starej knihy z roku 1925 o zaváraní, so starostlivými zápiskami
pôvodnej majiteľky – zrejme gazdinej zo statku z južného podhoria Jeseníkov, kde úrodná Haná prechádza v lesnatú vrchovinu. Neuveriteľná
bohatosť čerstvých surovín od neskorej jari do jesene a zároveň obmedzené možnosti uchovania potravín ju viedli k využívaniu vtedy modernej
konzervácií zaváraním v “sklenených zásobníkoch“, teda v zaváracích pohároch. Tým si naši predkovia dokázali predĺžiť sezónu konzumácie
plodín až do zimy, ale do začiatku novej úrody. Niektoré recepty sme ponechali v pôvodnej podobe, iné sme mierne upravili a na ďalších ešte
pracujeme a dolaďujeme ich. Aby boli výrobky čo najviac autentické, rozhodli sme sa používať aj tradičné zaváracie sklo zn. Weck. Niektoré
tvary tejto značky sa skutočne používali už koncom 19.storočia.

Zloženie: hovädzie mäso 210g, bravčové mäso 210g, pečený králik
s bravčovým bôčikom 210g, džem z lesných brusníc 175g, šípkový
džem 175g, kačacia paštéta 130g, paštéta z diviaka 130g, pečeňová
paštéta 130g

DARČEKOVÁ KAZETA 4 KS PAŠTÉT
A VÍNO
Zloženie: srnčia paštéta 130g, paštéta z diviaka 130g, jelenia paštéta
130g, králičia paštéta 130g, červené víno André neskorý zber 2003
suché

Delikatesy z našej prípravne – to sú domáce zaváraniny, vyrábané ručne, podľa pôvodných receptúr.
Základom našich výrobkov sú prvotriedne ingrediencie. Starostlivo vyberáme najkvalitnejšie suroviny, pri čom uprednostňujeme lokálnych
pestovateľov a chovateľov. Kladieme dôraz na spracovanie ovocia a zeleniny v dobe, kedy dozrievajú a sú čerstvé.

DARČEKOVÉ DUO OMÁČOK
Každý kto je „omáčkový“, bude mať radosť, keď dostane darček
tento balíček. Je taktiež veľmi žiadaný u milovníkov cestovín.

Adresa výrobne a obchodu:
Bezchlebova rodinná konzerváreň
Manufaktúra na pôvodné české lahôdky
Leštinská 30, Zábřeh, 789 01
Tel.: +420 583 455 081, E-mail: objednavky@viadelicia.cz

Zloženie: hríby na smotane omáčka 140g, hovädzie na rajčinách
omáčka 140g

www.viadelicia.cz

Distribútor na SK:
Hunters movies, s.r.o.
Kolačno 2, Kolačno, 958 41, Slovensko
IČO: 45 581 754, Tel.: 00421948102900, E-mail: objednavky@viadelicia.sk
www.viadelicia.sk

DARČEKOVÉ DUO DŽEMOV
Zloženie: džem z červených ríbezlí 175g, džem zo smrekových
výhonkov 175g

Sklad:
Zdravý obchodík – HUNTERS MOVIES, s.r.o.
J.M.Hurbana 6, Prievidza, 971 01
Tel.: 00421948102900

Paštéty

Darčekové balenia

PEČEŇOVÁ PAŠTÉTA S RESTOVANOU
CIBUĽKOU 130G

DARČEKOVÉ DUO PAŠTÉT

FARMÁRSKA BEDNIČKA ŠTYROCH
CHUTÍ

Zloženie: kačacia paštéta 130g, paštéta z diviaka 130g

Pri výrobe tejto klasiky sme použili starý rodinný recept na paštétovom
korení. Jedná sa o obľúbenú pochúťku, ktorá sa vyrábala behom
domácich zabíjačiek. Paštéta je vyrobená v sedliackom štýle, z hrubo
pomletého mäsa a pečene, prevoňané cesnakom a restovanou
cibuľkou.
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Zloženie: paštéta z grilovaného kuriatka 130g, višňový džem
s rumom Republica 175g, bravčové z udiarne 210g, cibuláda 260g

DUO PAŠTÉTA A DŽEM
Zloženie: srnčia paštéta 130g, džem z lesných brusníc 175g

Zloženie: bravčové mäso (ČR), bravčová pečeň 30% (ČR), cibuľa
18%, údené mäso bez rýchlosoli (bravčové mäso, prírodný dym),
jedlá soľ, korenie

JELENIA PAŠTÉTA S BRUSNICAMI 130G
V tejto mierne korenenej paštéte sme nechali vyniknúť chuť jelenieho
mäsa s ovocnou a sladkotrpkou chuťou brusníc.

ZVERINOVÉ TRIO PAŠTÉT

Zloženie: jelenie mäso 51% (ČR), bravčový podbradok (ČR),
zelenina (cibuľa, mrkva, zeler), červené víno, brusnice 3%, cukor,
korenie, jedlá soľ

Zloženie: hovädzie mäso 210g, bravčové mäso 130g, králičia paštéta
130g, kačacia paštéta 130g, paštéta z diviaka 130g

SEDLIACKE TRIO PAŠTÉT

KRÁLIČIA PAŠTÉTA 130G
Hrubo mletá prírodná paštéta s vysokým obsahom králičieho mäsa
(72%), bez pečene. Paštéta má mierne korenenú chuť a iba 1% soli.
Výrobok neobsahuje rýchlosoľ, konzervanty a iné škodlivé látky.

FARMÁRSKA BEDNIČKA SAMÉ MÄSO

Zloženie: jelenia paštéta 130g, paštéta z diviaka 130g a srnčia
paštéta 130g

2012

Zloženie: králičia paštéta 130g, kačacia paštéta 130g, zapečený
Olomoucký syreček na bravčovej paštéte 130g

2012

Zloženie: králičie mäso 72% (ČR), bravčový podbradok (ČR),
zelenina (mrkva, zeler, cibuľa), jedlá soľ, korenie

FARMÁRSKA BEDNIČKA Z NAŠICH
LESOV
Zloženie: šípkový džem 175g, černicový džem 175g, jelenia paštéta
130g, srnčia paštéta 130g, paštéta z diviaka 130g

SRNČIA PAŠTÉTA S PORTSKÝM VÍNOM
130G
Paštéta z delikátneho srnčieho mäsa s kvapkou portského vína pre
skutočných znalcov zveriny. Srnčie mäso najskôr nakladáme do zmesi
koreňovej zeleniny s portským vínom, aby sa dobre vyzdvihla jeho
chuť.
Zloženie: srnčie mäso 52% (ČR), bravčový podbradok (ČR), zelenina
(cibuľa, mrkva, zeler), portské víno, jedlá soľ, korenie

VIDIECKE TRIO

PAŠTÉTA Z DANIELA S DIVOKÝM
KORENÍM 130G
Daniel bol považovaný za kráľovskú lovnú zver chovanú v mnohých
pánskych oborách. Teraz sa vyskytuje celkom hojne aj vo voľných
revíroch. Má vynikajúce, chuťovo výrazné mäso podobné jeleniemu.
V našej paštéte sme danielie mäso skombinovali s divokým korením,
bylinkami a lesnými hubami. Doporučujeme ochutnať spolu
s výraznejším červeným vínom.
Zloženie: mäso z daniela 51%, bravčový podbradok, cibuľa, červené
víno, údené mäso ( bravčové mäso, soľ,dym ), zeler, mrkva, jedlá
soľ, sušené pravé hríby, korenie 0,4%

2020

Zloženie: jarabinový džem 175g, kačacia paštéta s jablkami 130g,
paštéta z grilovaného kuriatka 130g

POĽOVNÍCKE TRIO
Zloženie: šípkový džem 175g, paštéta z diviaka na červenom víne 130g,
jelenia paštéta s brusnicami 130g

FARMÁRSKA BEDNIČKA BURGER CHEF
Zloženie: hovädzie mäso na korení 210g, bravčové mäso v skutočne
vlastnej šťave 130g, zelenináda prírodne prekvasená 250g, cibuláda
160g

