
Kinek van kedve a forróságban, a nyári hôségben a tûzhely mellett álldogálni? A lelkiismeretes
háziasszonyoknak ilyenkor sem mindegy azonban, hogy mi kerül a családi ebédlôasztalra. A Davert
vegetáriánus serpenyôs egytálételeknek köszönhetôen nyugodt szívvel dôlhetünk hátra a nyugágyban.

Megnyitottuk

viszonteladói web-áruházunkat.

Kérjük látogassa meg honlapunkat

és regisztráljon a

www.presto.hu/bio/regisztracioDAVERT
serpenyôs fogások
- VILLÁMGYORS,
MÉGIS EGÉSZSÉGES

NEM KELL ENGEDNI
A MINÔSÉGBÔL
A gabonákból és különbözô
szárított zöldségfélékbôl álló,
változatos ízvilágú fogások egy
szempillantás alatt elkészí-
thetôek, és egy tál gazdag nyári
salátával tökéletes ebéd kerül-
het bármikor az asztalra,
legyen szó nyaralásról, vagy
csupán egy eseménydús, moz-
galmas napról. A szárítás a
lehetô legkíméletesebb eljárás,
mely során a vitaminok és en-
zimek nem károsodnak ellen-
tétben a mélyhûtött, vagy
hôkezelt termékekkel. A szárí-
tott termések koncentrált for-
mában tartalmazzák a jóté-
kony hatású tápanyagokat.
A fogások alapjait képezô
különbözô gabonafélék, a
zöldségek és a pikáns
fûszerezés biztosítják, a
sokoldalú tápanyag-össze-
tételt, és az izgalmas ízvi-
lágot is.

•Az indiai Madras-Serpenyô egy enyhén csípôs curry, illatos Basmati rizzsel,
zöldségekkel és tradicionális fûszerekkel. Szervírozhatjuk frissen átsütött
ananászszeletekkel és natúr joghurtos mártással. Gluténmentes.
•A keleti Marokko-Serpnyôt köles és sárgabarack egyedülállóan édeskés, enyhén
csípôs kompozíciója alkotja. Sült csirkehússal, vagy Davert szójaszeletekkel
is kínálható. Gluténmentes.
•A spanyol Paella-Serpenyô a nemzet konyhájának igazi klasszikus fogása.
Sok zöldséggel, kerekszemû rizzsel és sáfránnyal, nemes és értékes fûszerekkel,
pillanatok alatt életre kel az igazi
paellei ízvilág. Szervírozhatjuk
sült halszelettel, vagy garnélával
is. Gluténmentes.
•A vidékies Kerti-serpenyô
aromás gabonafélék, gazdag
zöldségek és ízletes fûszerek
kompozíciója, mely a falusi nyár
könnyed ízvilágával lakat jól.
Tálalható sült gombával
és fûszeres krémsajttal.

FORGALMAZÓ: PRESTO-PILOT Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 111–113. Tel.: (061) 205-3024,
Mobil: 0620/5394119, www.presto.hu, biotermek@presto.hu
A termékeket forgalmazó üzletek megtalálhatók a
www.presto.hu/biotermek/forgalmazoink helyen.

BIO SERPENYÔS EGYTÁLÉTELEK
� Tasakonként két fôre elegendô
� 15-30 perc alatt, egyszerûen elkészíthetô
� Csupán egy kevés vaj és víz hozzáadása szükséges.
� Válogatott, ökológiai gazdálkodásból származó alapanyagokat tartalmaznak
� Vegetáriánusok által is fogyaszthatók
� Mivel a Davert serpenyôs fogásokat bármikor könnyedén elkészíthetjük, köretként,
vagy kiegészítôként is alkalmasak egy különleges egzotikus fôfogáshoz


