
Świeża, znaczy nigdy nie mrożona.
Świeża, znaczy dobra.
Świeża, znaczy zdrowa!
Polecana do smażenia, pieczenia, grillowania i gotowania na parze. 
Spróbuj, a docenisz ją nie tylko za doskonały smak, ale także za chude  
i delikatne mięso, które dzięki zwartej, jędrnej konsystencji, nie rozpada 
się podczas obróbki cieplnej. Przekonaj się, że przyrządzanie dań z ti lapią 
w roli głównej nie jest trudne. Szukaj przepis0ów na odwrocie.

Czy wiecie, że proces mrożenia niszczy strukturę tkanki mięsnej, co 
w przypadku delikatnego rybiego mięsa negatywnie wpływa na dal  - 
szy proces obróbki i finalne walory konsumpcyjne? Dlatego ofe ru-
jemy najwyższej jakości ryby świeże. Naszą technologię wyróżnia 
rygorystyczna kontrola procesu wzrotstu ryby od narybku do połowu. 
Tilapie rosną w procesie zrównoważonym, zgodnym z ich środowiskiem 
naturalnym, wolnym od antybiotyków, chemii, czy hormonów.

Jedzmy więc ryby świeże. Jedzmy ryby ze sprawdzonego źródła. 
Jedzmy ryby od Global Fish. Smacznego!

Global Fish Sp. z o.o.  ul. Długa 1, 09-100 Bońki-Zawady k/Płońska
tel. +48 23 662 67 15, www.globalfish.pl

NOWOŚĆ NA POLSKIM RYNKU!

ŚWIEŻA TILAPIA 
CZERWONA I SREBRNA
ZE ZRÓWNOWAŻONEJ POLSKIEJ HODOWLI

Szukasz sprawdzonych restauracji, które 
serwują dania na bazie świeżej ryby? 
A może lubisz gotować i nie wiesz gdzie kupić 
dobrej jakości świeże ryby w swojej okolicy? 

Bez względu na to, czy gotujesz amatorsko dla przyjemności 
swojej i swoich bliskich, czy prowadzisz restaurację albo  
sklep rybny, Fresh Fish Fans jest miejscem stworzonym właśnie 
dla Ciebie.

Wejdź na www.FreshFishFans.pl lub www.Facebook.com/
FreshFishFans. Znajdziesz tam wiele inspiracji kulinarnych – 
m.in. książkę kucharską z opatrzonymi zdjęciami przepisami 
zarówno na proste dania, które nie mogą się nie udać, jak i te 
bardziej wykwintne, wyszukane. 

Nie zabraknie też faktów i ciekawostek oraz porad, wyszuki-
warki miejsc z twojej okolicy, gdzie można kupić lub zjeść 
pyszną tilapię oraz wiele innych atrakcji – m.in. konkursów  
z nagrodami! 

Dołącz do fanów świeżej ryby już dziś!

www.globalfish.pl, www.FreshFishFans.pl
www.Facebook.com/FreshFishFans
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FILET ZE ŚWIEŻEJ TILAPII 
W SOSIE Z KAPARÓW 
I ZIELO NEGO PIEPRZU

Wykonanie: 

Pieczarki lekko podgotować w osolonej wodzie. Rybę umyć i osuszyć na 
papierowym ręczniku. Doprawić solą i pieprzem. Rozpuścić na patelni masło, 
dodać oliwę i podgotowane pieczarki. Obsmażyć je i wyjąć na ciepły talerz. 
Na patelni ułożyć filety z Tilapii, podsmażyć kilka minut i przekręcić na drugą 
stronę. Dodać kapary i zgnieciony pieprz. Można dodać szczyptę ulubionych 
ziół. Zalać śmietaną kremówką. Chwilę poddusić. Podawać z pieczarkami. 
Doskonale komponuje się z ryżem lub ziemniaczkami z wody.

Składniki:

• 4 filety ze świeżej Tilapii
• 2 łyżki kaparów z zalewy
• 1 łyżeczka ziarenek zielonego pieprzu
• 3 łyżki masła

• odrobina oliwy
• sól, pieprz
• 4 łyżki śmietany 30%
• 8-10 małych pieczarek

CAŁA, PIECZONA 
CZERWONA TILAPIA

Wykonanie: 
 
Przygotowaną rybę ponacinać z jednej strony. Skropić cytryną  
i doprawić. Przełożyć na pergamin lub do naczynia do zapiekania. 
Wstawić do rozgrzanego pieca lub piekarnika. Piec 8 minut  
w temperaturze ok. 190°C. Wyjąć, polać oliwą wymieszaną  
z ziołami i czosnkiem, piec przez kolejne 8 minut.

Składniki:

•  Czerwona Tilapia  
świeża ryba patroszona

• 2 łyżki dobrej oliwy
• świeże zioła

• cytryna
• przyprawy
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