
Mořské ryby až k vám domů!

Kvalitní mořské ryby nekoupíte na každém rohu. Můžete si je ale objednat  
z pohodlí svého domova a s doručením v našem e-shopu. Nabízíme ryby 
převážně z Islandu, které patří k těm nejchutnějším a nejzdravějším na trhu. 
Jsou bohatým zdrojem bílkovin, vitamínů a především pak omega-3 mastných 
kyselin, které naše tělo potřebuje pro správné fungování. Ke každé rybě vám 
doporučíme i vhodné víno z limitované produkce českých a zahraničních vinařů. 

Rybí boxxi pro váš zdravý jídelníček 
Naše rybí boxxi obsahují různý mix porcí tresky tmavé, 
tresky obecné, arktického lososa, tuňáka, ale i méně 
známého, přitom chuťově velice zajímavého okouníka, 
mořského ďasa či sivena. Nebo si můžete sestavit  
boxxi vlastní podle chuti.   

Proč jíst ryby z Boxxi
Jejich domovem jsou čisté a chladné vody kolem islandských fjordů.
Jsou loveny s respektem a v souladu s principy udržitelného rybolovu.
Ryby z chovu pocházejí z ekologických farem a jsou krmeny přirozenou 
stravou bez GMO, antibiotik či růstových aditiv.
Obsah těžkých kovů v mase islandských ryb je velmi nízký, zpravidla na 
samé hranici měřitelnosti. 
Ryby se zpracovávají ručně nebo s pomocí nejmodernějších technologií. 
Jednotlivé porce jsou vakuovány a zmrazeny šetrnou metodou IQF při -60 °C.  
Bez jediné kapky vody navíc! Živiny, textura i chuť zůstanou zachovány. 

Navnadili jsme vás? Objednávejte na www.boxxi.cz, kde se také 
můžete inspirovat originálními recepty z našich ryb a naučit se 
pár osvědčených triků při jejich přípravě. Sledovat nás můžete na 
Facebooku a Instagramu.



Věděli jste, že arktický losos má obvykle 2x větší obsah omega-3 mastných 
kyselin než jiné druhy lososů? Připravte si tuto nejoblíbenější mořskou 
rybu podle receptu Marka Jirovce, zakladatele Boxxi. Postup najdete i ve 
videoreceptech na našem webu.  

Arktický losos 
v boxxi sauce

Recept pro vás

Ingredience na 2 porce
2 porce arktického lososa, lžíce olivového oleje, ½ lžičky sezamového oleje,  
½ lžičky čerstvého zázvoru, stroužek česneku, 2 lžičky medu, ½ lžičky chilli 
omáčky sriracha, limetka, ½ hrsti máty 
Příloha: 100 g jasmínové rýže

Postup přípravy
1 Lososa nechte rozmrznout v chladničce a před přípravou ho lehce osušte.
2 Oloupaný zázvor a česnek nakrájejte velmi najemno a smíchejte s oběma 

druhy oleje, medem, chilli omáčkou a šťávou z limetky. 
3 Dejte vařit rýži. 
4 Na plech s pečicím papírem položte lososa kůží dolů. Potřete  

omáčkou a dejte péct do trouby na cca 12–13 min při 180 °C.
5 Mátu nasekejte a připravte na servírování.
6 Lososa vyndejte z trouby a oddělte kůži.
7 Do hlubokého talíře dejte uvařenou rýži, na ni položte  

porci lososa bez kůže, přelijte omáčkou a posypte mátou.

TIPLosos může být uprostřed mírně syrový.


