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Nenechajte si ujs najvä šiu grilova ku lososov na Slovensku!
V sobotu 18. mája sa na Námestí slobody v Banskej Bystrici konajú už III. METRO
Majstrovstvá SR vo filetovaní erstvého lososa. Od 16.30 hod. si tak na centrálnom pódiu
festivalu Grilliada profesionálni kuchári vybavení filetovacím nožom a pinzetou na kosti
zmerajú svoje sily vo filetovaní erstvých pä kilových nórskych lososov, ktorých následne
priamo v grillaréne ugrilujú aj pre vaše potešenie!
Tla ová správa
Banská Bystrica 23. apríla 2013

Viete, že lahodné lososie mäso je najlepším zdrojom omega-3 mastných kyselín na Zemi
a mnohí odborníci ho ozna ujú nielen za najzdravšiu rybu, ale aj potravinu vôbec? Je totiž
zárove bohatým zdrojom plnohodnotných bielkovín, obsahuje takmer 50 % denného príjmu
protirakovinového selénu i viac ako polovicu odporú anej dennej dávky vitamínu B12.
Nenechajte si preto ujs príležitos zú astni sa tohtoro ných METRO Majstrovstiev SR vo
filetovaní lososov. Tie najkvalitnejšie ve ké ryby z Nórska, ktoré už tradi ne dodá spolo nos
METRO, tu totiž profesionáli budú nielen sú ažne filetova , ale následne ich aj ugrilujú
a ponúknu divákom.
Výkony sú ažiacich kuchárov bude hodnoti odborná porota, do ktorej zasadnú známi
šéfkuchári Jaroslav Žídek a Vojto Artz, ako aj odborník na erstvé ryby Robert Griga zo
spolo nosti Marine Harvest. Ví az, ktorý za rýchlos aj kvalitu svojej práce získa najviac
bodov, sa bude môc teši z atraktívnej prvej ceny v podobe zájazdu pre dve osoby do
Nórska, vrátane návštevy lososej farmy. Prí te sa pozrie na najvä šiu lososiu udalos
sezóny! Ke že víkend 18.-19. mája bude zárove vyvrcholením Majstrovstiev sveta v hokeji,
na námestí nebudú chýba ani ve koplošné obrazovky pre fanúšikov. Tešíme sa na vás!

******
Pre viac informácií, prosím, kontaktujte:
Lenka epková – Media & Communication Consulting, spol. s r.o.
E-mail: lenka.cepkova@mcc.sk, Tel. .: +421 2 53 41 00 85, +421 905 869 213
******
METRO Cash & Carry má zastúpenie v 29 krajinách sveta s viac ako 700 ve koobchodnými centrami typu
cash&carry. Zamestnáva viac ako 120 tisíc udí a v roku 2012 dosiahlo tržby vo výške 32 miliárd eur.
METRO Cash & Carry je predajnou divíziou METRO GROUP, jednej z najvä ších medzinárodných
maloobchodných a ve kooobchodných spolo ností. V roku 2012 dosiahla skupina tržby približne vo výške
67 miliárd eur. Celkovo má spolo nos viac ako 280 tisíc zamestnancov a prevádzkuje približne 2 200
predajných centier v 32 krajinách sveta. Výkonnos celej skupiny je založená na sile jej jednotlivých
obchodných divízií, ktoré pôsobia nezávisle v rámci ich trhového segmentu: METRO/Makro Cash & Carry –
medzinárodný líder v oblasti ve koobchodných predajní typu cash&carry (samoobsluhy), Real
hypermarkety, Media Markt a Saturn – európska jednotka na trhu v oblasti maloobchodov so spotrebnou
elektronikou a obchodné domy Galeria Kaufhof. Viac informácií nájdete na: www.metrogroup.de.
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V Slovenskej republike patrí do siete METRO Cash & Carry SR 6 ve koobchodných centier pre podnikate ov s
predajnou plochou každého 7 500 m² a dve prevádzky formátu Drive-In v Tren íne a Poprade. Široká
ponuka tovaru, prevádzková výkonnos , vyspelá logistika a priame nákupy vo ve kých objemoch umož ujú
spolo nosti METRO predáva tovar za najvýhodnejšie ve koobchodné ceny. METRO sa na Slovensku
orientuje predovšetkým na tri skupiny zákazníkov – profesionálov a to na oblas HoReCa, maloobchod
a malé až stredné firmy, ktoré podporuje okrem širokej ponuky tovaru aj nadštandardnými službami na
mieru. Viac na www.metro.sk alebo www.facebook.com/metro.sk.
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