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poleca

Przygotowanie
Combry z królika pozbaw kości, posól i odstaw. Postaraj się tak to zrobić aby pozostał płat
mięsa. Skoki z królika pozbaw całkowicie kości a mięso zmiel z pozostałymi składnikami.
Zmielone mięso ułóż na płat mięsa i zwiń w roladę. Zwiąż sznurkiem.

Combry z królika:
2 skoki z królika
ćwierć pęczka natki pietruszki
2 ząbki czosnku
1 łyżka orzechów laskowych
2 łyżki soku z cytryny
sól/pieprz
2 marchewki
1 pietruszka
1 cebula
kilka gałązek tymianku i opcjonalnie
rozmarynu
1 szklanka białego wina
2 łyżki masła
pół szklanki wody

Gotową roladkę obsmaż na maśle po czym dodaj do tego pokrojone warzywa. Smaż aż mięso
się przyrumieni i dolej wino oraz wodę. Dodaj tez świeże zioła. Duś około 25min przekręcając
dwukrotnie królika.
Pesto: Wszystkie składniki zmiksuj na pesto.

Smacznego!
WYSOKA JAKOŚĆ
OKRYWY WŁOSOWEJ

Pesto:

pół pęczka natki pietruszki
2 ząbki czosnku
pół szklanki oliwy lub ulubionego oleju
2 łyżki ulubionego miodu
sok z 2 cytryn
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Mieszanki linii Szczęśliwa Farma charakteryzuje określenie Sięgamy do
Natury. Wszystkie produkty Szczęśliwa Farma zostały opracowane w taki
sposób, aby zwierzęta były zdrowe a ich rozwój zrównoważony, dzięki czemu
uzyskujemy doskonałej jakości produkty finalne: tuszkę i jaja.
W kompozycji mieszanek Szczęśliwa Farma zawarte są wyłącznie naturalne
komponenty.
Zrezygnowaliśmy
z
użycia
konwencjonalnych
kokcydiostatyków, które chemicznie są bardzo podobne do cząsteczek
antybiotyków. Zamiast kokcydiostatyków w mieszankach Szczęśliwa Farma
zastosowaliśmy kompleksowe zestawienie kilku naturalnych dodatków
roślinnych oraz probiotyków. Jest to nawiązanie do zielarskiej wiedzy naszych
Mam i Babć, które powszechnie je stosowały z bardzo dobrymi efektami.
Mieszanki paszowe Szczęśliwa Farma zawierają także dodatek aktywnych
flawonoidów, które są substancjami roślinnymi o bardzo silnym działaniu
antyoksydacyjnym. Flawonoidy zapewniają zdrowie stada oraz korzystnie
wpływają na jakość tuszki. W mieszankach dla kur niosek zastosowano
unikalną kompozycję surowców zawierających naturalne ksantofile, dzięki
czemu jaja uzyskują naturalne wybarwienie.
W 2021 roku oferta pasz została wzbogacona o dodatek marchewki. Słodycz
i intensywny kolor marchewki nadają jajku wyjątkowy smak, barwę i zapach,
które przywołują wspomnienia słonecznych wakacji u Babci.
Marchewka jest także obecna w produktach dla królików. Od dzieciństwa
wiemy, że króliki uwielbiają smak marchewki. Pasza Szczęśliwa Farma dla
królików jest pełna tego smaku. Wszystkie wymienione cechy są zgodne
z przesłaniem Szczęśliwej Farmy:

naturalnie, smacznie, zdrowo.

KRÓLIKI
Królik WZROST
dla królików
rosnących

ZONA
N O WA U L E P S A

FO R M U Ł

CECHY PRODUKTU:
- 16% białka ogólnego,
- 13% włókna,
- naturalna ochrona
przed kokcydiozą,
- susz z traw
- suszona marchewka,
- aktywne flanowoidy.

25kg

10kg

OPAKOWANIA

Królik TUCZ
dla królików
rzeźnych

ZONA
N O WA U L E P S A

FO R M U Ł

CECHY PRODUKTU:
- 19% białka ogólnego,
- naturalna ochrona
przed kokcydioza,
- susz z traw,
- suszona marchewka,
- aktywne flawonoidy.

25kg
OPAKOWANIA

KORZYŚCI
- dobre wyniki
produkcyjne,
- doskonała
smakowitość tuszki,
- wysoka jakość
okrywy włosowej,
- zdrowe stado.

