od středy 14. 4.
do úterý 27. 4. 2021

navíc

SUPER NÁKUP

DOBRÁ

KUNÍN
Termix 90 g
vybrané druhy

CENA

LACTALIS CZ
8,78 Kč/100 g

7

90
MADETA
JČ Eidam 30%
pultový prodej
MADETA
cena za 100 g

12

90

KRAHULÍK
Trhané vepřové 300 g
Sous-vide
KRAHULÍK-MASOZÁVOD
KRAHULČÍ
18,30 Kč/100 g

54

90

Drůbeží sekaná 500 g

BLANÍK
Tavený sýr 90 g
smetanový, šunka

DRŮBEŽÁŘSKÝ
ZÁVOD KLATOVY
4,98 Kč/100 g

ALIMPEX FOOD
16,56 Kč/100 g

14

24

90

TĚSTOVINY S TRHANÝM VEPŘOVÝM

90

s červenou cibulí a žampiony

Na 2 porce:
300 g Trhané vepřové od Krahulíku
160 g COOP Premium Penne Rigate
100 g červené cibule
6 ks žampiónů
60 g Ranko Smetana 33%
sůl, mletý pepř, olej
pažitka a sýr na strouhání
bylinky na ozdobu
Do hrnce dáme vařit osolenou vodu. Jakmile voda začne
vařit, vložíme do ní těstoviny a vaříme přibližně 8–10 minut.
V menším kastrolu rozehřejeme olej a zlehka opečeme
poloviny žampiónů a červenou cibuli nakrájenou na měsíčky.
Přidáme masovou šťávu z Trhaného vepřového masa a smetanu. Svaříme
v krémovou konzistenci a přidáme vařené, ještě teplé těstoviny. Promícháme
a popřípadě dochutíme solí a pepřem.
Trhané vepřové maso prohřejeme dle návodu a servírujeme s těstovinami.
Nakonec posypeme strouhaným sýrem a nakrájenou pažitkou. Můžeme
zdobit čerstvými bylinkami.

790
RANKO
Niva 110 g
50%, porce
MADETA
21,73 Kč/100 g

2390

RANKO
Pudingový
dezert 200 g
s příchutí vanilky, čokoládový
OLMA
3,95 Kč/100 g

Výhodně pouze u nás.

Nabídka platí v prodejnách zúčastněných družstev označených logem Coop Jednota nebo Coop Konzum: ZKD Sušice (Uvedená nabídka akčního zboží neplatí pro prodejnu COOP Konzum Prášily č. p. 79.) • COOP družstvo Plasy • Jednota SD v Tachově • Jednota SD Podbořany
• COOP – Jednota Toužim, SD (prodejna č. 156 – Karlovy Vary, nám. Horákové nemá v nabídce průmyslové a drogistické zboží z tohoto letáku) • ZKD Plzeň (prodejna č. 451 Americká 29, Plzeň nemá v nabídce veškerý sortiment). Nabídka platí do vyprodání zásob. Případná změna akčních položek
vyhrazena, za tiskové chyby neručíme. Fota jednotlivých výrobků jsou pouze ilustrační. Ceny jsou bez dekorace. V pravomoci prodejce je zúžit nabídku na letáku adekvátně k prodejní ploše. Uvedené ceny jsou v Kč. Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani
výzvou k podávání nabídek. Jde o dokument určený pouze k marketingovým a propagačním účelům. Vydalo: COOP Centrum družstvo, U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3, www.coop.cz | © Delex, s. r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň, www.delex.cz
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