Instantné bujóny
Zmesi korenín určené na jednoduchú prípravu instantných polievok, poprípade dochutenie, alebo doladenie chute hotových jedál.
Zmes dodá výrobku silnejšiu – lahodnejšiu chuť napodobňujúcu chuť daného mäsa alebo zeleniny.
Kód

Názov produktu

Charakteristika

Dávkovanie

Balenie
1kg sáčok

135

Zeleninový bujón E

Plná chuť na prípravu jarných zeleninových polievok

25g/ 1l vody

3 kg vedro

3,58
3,80
3,45
4,26
4,20
4,00
3,95
4,18
3,90
4,45
4,45
3,45
3,65
3,78
4,15
4,65
7,90
8,30

5kg/ 10kg plast.vedro

2,65

1kg sáčok

4,50
5,10
2,90
3,40
4,25
4,75

5 kg vedro
15 kg vrece
1kg sáčok

136

Hovädzí bujón E

Hovädzí bujón na prípravu hovädzieho vývaru a silnejších polievok

25g/ 1l vody

5 kg vedro
15 kg vrece
1kg sáčok

Slepačí bujón E

Jemná a zároveň výrazná chuť slepačieho bujónu na prípravu
zeleninových a jemných mäsových polievok

25g/ 1l vody

138

Bujón z údeného mäsa E

Jemne aromatický bujón s chuťou údeného mäsa, vhodný k príprave
a dochucovaniu polievok

25g/ 1l vody

139

Číry mäsový bujón

Univerzálny bujón k zosilneniu chuti polievok a omáčok

25g/ 1l vody

140

Hubový bujón

Skvelá chuť nielen do hubových polievok a omáčok, ale aj iných
špecialít na dochutenie

25g/ 1l vody

137

1kg sáčok
3 kg vedro
1kg sáčik
5kg/ 8 kg plast. vedro
1kg sáčok
3 kg vedro
1 kg vedro

Rybací bujón

Silný rybací bujón skvelej chuti je vhodný do čínskej a ázijskej kuchyne

25g/ 1l vody

142

BUJOMAX - pasta

Univerzálny bujón k zosileniu chuti polievok a omáčok

25g/ 1l vody

143

Zeleninový bujón bez glutamanu

Vhodný pre deti pre jeho jemnosť, výborný na prípravu lahodných
omáčok

25g/ 1l vody

144

Hovädzí bujón bez glutamanu

Hovädzí bujón na prípravu hovädzieho vývaru a silnejších polievok

25g/ 1l vody

Slepačí bujón bez glutamanu

Jemný bujón vhodný pre deti na prípravu všetkých jemných polievok
a omáčok

25g/ 1l vody

145

5 kg vedro
15 kg vrece

141

EUR/ kg
bez DPH

1kg sáčok

3 kg vedro
1kg sáčok
3 kg vedro
1kg sáčok
3 kg vedro

Omáčky a šťavy
Kód
146

147

148

149

Názov produktu
Syrová omáčka
InstantSyrová omáčka
Instant
Smotanovo- syrová omáčka
instantSmotanovo- syrová omáčka
instant
Mexická Chilli Con Carne
InstantMexická Chilli Con Carne
Instant
Šťava k hydinovému mäsu
InstantŠťava k hydinovému mäsu
Instant

150

Tmavá minútková šťava

151

Šťava k hovädziemu mäsu
InstantŠťava k hovädziemu mäsu
Instant

152

Bravčová omáčka

Použitie
Jemná syrová omáčka vhodná ako príloha k pečenému či
grilovanému mäsu, alebo na cestoviny, halušky, do
syrového šalátu s vajíčkom

135g/1l vody

Jemná smotanová omáčka s intenzívnou chuťou syra vhodná na
cestoviny a všetky druhy mäsa. Tiež na ryby, steaky, prípravu
minútkových jedál, na zapečenie cestovín, zemiakov, zeleniny
(brokolice, rýb)

135g/1l vody

Pikantná omáčka k príprave mäsových, minútkových zmesí mexickej
kuchyne. Pridaním červenej fazule mexickým spôsobom Chilli Con
Carne

140g/1l vody

Univerzálna minútková šťava s typickou chuťou a vôňou
kuracieho mäsa. Ideálny doplnok ku všetkým pokrmom
pripravovaných z hydiny
Univerzálna mäsová minútková šťava s chuťou pečeného
mäsa.
Pridávať ako omáčku pri príprave minútkových špecialít.
Minútková hovädzia šťava s typickou arómou hovädzieho
mäsa.
Minútková hovädzia šťava s typickou arómou hovädzieho
Univerzálna omáčka k minútkovým bravčovým pečeným
mäsám (koleno, rebierka, pečené plece a pod.). Pre výraznú
chuť aj na iné špeciality.

Hríbová omáčka s korením
InstantHríbová omáčka s korením
Instant
Kari omáčka InstantKari omáčka
Instant

Jemne pikantná omáčka s intenzívnou hríbovou chuťou. Ideálna pri
tepelnej úprave jedál minútkovým spôsobom. Vylepšíme pridávaním
smotany, príp. mlieka na zjemnenie.

155

Omáčka so zeleným korením Instant

Pikantná omáčka vhodná najmä ku grilovanému alebo pečenému
hovädziemu, bravčovému a mletému mäsu a rybám

156

Demi-glace

Prílohová šťava tmavohnedej farby k rôznym druhom
minútkových mias (kuracie, bravčové, hovädzie)

153

154

Dávkovanie

Orientálna chuť výraznej vône, výborná na prípravu ku
kuraciemu mäsu a všetkých orientállnych omáčok

90g / 1L vody

90g /1L vody

100g /1L vody

Balenie

EUR/ kg
bez DPH

1kg sáčok

5,40

1kg sáčok

5,55

1kg plast.vedro

6,30

1kg sáčok

5,20

1 kg plast. vedro

5,85

1kg sáčok

5,65

1 kg plast. vedro

6,70

1kg sáčok

5,00

1 kg plast. vedro

6,00

1kg sáčok
1 kg plast. vedro

5,80

1kg sáčok

4,75

1 kg plast. vedro

5,35

1kg sáčok

5,45

1 kg plast. vedro

5,65

1kg sáčok

5,45

1 kg plast. vedro

5,65

110g / 1L vody

1kg sáčok

7,65

60 g/ 1l vody

1kg sáčok

6,75

90g /1L vody

155g /1L vody

125g /1L vody

Tekuté koreniace omáčky
Kód

Názov produktu

Charakteristika

Dávkovanie

157

Sójová omáčka

Tekuté ochucovadlo

podľa chuti

158

Worcesterová omáčka

Tekuté ochucovadlo

podľa chuti

159

Polievkové korenie

Tekuté ochucovadlo

podľa chuti

Balenie
1 l (1,2kg) PET fľaša

EUR/ ks
bez DPH
3,85

5 l plast. kanister
1 l (1,2kg) PET fľaša

3,85

5 l plast. kanister
1 l (1,2kg) PET fľaša

3,80

159

Polievkové korenie

Tekuté ochucovadlo

podľa chuti

5 l plast. kanister

18,90

