Szkoła od kuchni
to nasza specjalność
Oferujemy produkty zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia*
• Przyprawę do kurczaka
• Przyprawę do mięs

• Przyprawę do mięsa mielonego
• Przyprawę do ryb

• Sól o obniżonej zawartości sodu

• Przyprawę uniwersalną do potraw Smak Natury
• Włoszczyznę suszoną Kucharek

Zmienia się wszystko, ale jedno pozostaje niezmienne –
dziecięce podniebienia wciąż nie uznają kompromisów.
Dlatego trzeba wytoczyć naprawdę potężne argumenty, przemawiające do tych najsurowszych krytyków kulinarnych świata.
W tym pomaga Prymat GastroLine.
Nasze produkty nadają niepowtarzalny smak i aromat milionom
dań serwowanym zarówno w najlepszych restauracjach, jak
i w najlepszych kuchniach dla uczniów i przedszkolaków w całej
Polsce.
Mamy nadzieję, że nasze produkty przyjdą Państwu z pomocą
i wszyscy razem zdamy ten egzamin z gotowania i przyprawiania
przed tą niebywale wymagającą grupą.

ądanych produktów, które
Wybraliśmy kilka najbardziej poż
rzymy, że dzięki nim zaspokona pewno przydadzą się w kuchni. Wie
podniebień okaże się dziecinjenie nawet najbardziej wybrednych
smaczne,a Państwa praca
nie proste, dania staną się wyjątkowo
wna.
łatwiejsza, szybsza i bardziej efekty

Linia składa się z takich produktów jak: Przyprawa do kurczaka,
Przyprawa do mięs, Przyprawa do mięsa mielonego, Przyprawa do
ryb i Sól sodowo-potasowa o obniżonej zawartości sodu Prymat
GastroLine oraz Przyprawa uniwersalna do potraw Smak Natury
i Włoszczyzna suszona Kucharek.

Niezbędne są także zioła i przyprawy z profesjonalnej linii Prymat GastroLine,
bez których trudno wyobrazić sobie smaczne i aromatyczne dania. Tutaj szczególnie polecamy Liść lubczyku idealny do wszelkich zup i wywarów czy Cynamon
mielony doceniany przez fanów deserów. Obok przypraw polecamy także Bułkę
tartą – idealną do panierowania tak lubianych przez dzieci chrupiących kotlecików.
Do wyboru mamy ponad 200 produktów.

Dużym ułatwieniem w przygotowaniu
ulubionych przez dzieci zup i sosów są
takie produkty, jak Barszcz czerwony
ekspresowy i Sos do pieczeni ciemny
Kucharek GastroLine. Te produkty
sprawdzą się wszędzie tam, gdzie
poza ulubionym smakiem liczy się też
czas i sprawdzony efekt kulinarny.

Tak uwielbiane przez dzieci makarony dają niemal nieograniczone ilości
kulinarnych pomysłów. Dlatego warto
zaskoczyć je niebanalnymi potrawami, które można zaczerpnąć choćby
z różnorodności kształtów makaronów
z oferty Prymat GastroLine.

Do każdego obiadu powinien pojawić się warzywny
dodatek czy zupa na bazie warzyw. Z pomocą przychodzą nasze przetwory warzywne z oferty Smak
GastroLine - bez nich ciężko wyobrazić sobie dobry
obiad.

Znamy się nie od dziś, ponieważ współpracujemy z Państwem od lat,
a to duży PLUS, w czasach niepewności związanej z koronawirusem.
Dlatego wiemy, jak dopasować Państwa zamówienia do obecnych
warunków funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych.
Możecie Państwo na nas zawsze liczyć, dlatego już teraz zachęcamy
do kontaktu z jednym z naszych przedstawicieli handlowych.

Przedstawiciel handlowy:

* Przygotowane przez nas produkty są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach z dnia 26 sierpnia 2015 r.

