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Ananás kúsky SK405 Ananás plátky SK411

Celková hmotnosť 3050 g Celková hmotnosť 3050 g

Hmotnosť pevného podielu 1840 g Hmotnosť pevného podielu 1795 g

Objem 3,1 litra Objem 3,1 litra

Cena: 7,23 € bez DPH 8,68 € s DPH Cena: 7,23 € bez DPH 8,68 € s DPH

Ananás kúsky 12*850g SK402 Mandarinky - celé mesiačiky SK446

Celková hmotnosť 850 g Celková hmotnosť 2650 g

Hmotnosť pevného podielu 490 g Hmotnosť pevného podielu 1500 g

Objem 0,85 litra Objem 2,65 litra

Cena: 1,50 € bez DPH 1,80 € s DPH Cena: 5,32 € bez DPH 6,38 € s DPH

Sterilizované plátky ananásu v mierne sladkom 

náleve. Tropické ovocie so skvelou chuťou a 

množstvom vlákniny.

Sterilizované kúsky ananásu v mierne sladkom 

náleve. Tropické ovocie so skvelou chuťou a 

množstvom vlákniny. Vhodné na pizzu, rôzne 

ovocné kompóty a koktejly.

Sterilované ovocie v mierne sladkom náleve. 

Šťavnaté kúsky ananásu, na ktorých si isto 

pochutnáte.

Sterilizované mandarinky - celé mesiačiky v mierne 

sladkom náleve. Tropické ovocie, ktoré je zdravé, 

výborne chutí a pritom je bez zbytočných 

prídavných látok. 
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Hrušky polené SK430 Marhule polené SK452

Celková hmotnosť 2500 g Celková hmotnosť 2600 g

Hmotnosť pevného podielu 1500 g Hmotnosť pevného podielu 1500 g

Objem 2,65 litra Objem 2,65 litra

Cena: 5,31 € bez DPH 6,37 € s DPH Cena: 5,89 € bez DPH 7,07 € s DPH

Broskyne polené 12x820g SK415 Broskyne polené SK420

Celková hmotnosť 820 g Celková hmotnosť 2600 g

Hmotnosť pevného podielu 480 g Hmotnosť pevného podielu 1500 g

Objem 0,85 litra Objem 2,67 litra

Cena: 1,25 € bez DPH 1,50 € s DPH Cena: 5,01 € bez DPH 6,01 € s DPH

Sterilizované polené marhule. Spracované ovocie 

bez iných prídavných látok. Sladká a lahodná chuť. 

Balenie výhodné hlavne do školských jedalní, 

potravinárskych výrobní, reštaurácií a pod.

Polené lúpané broskyne prvej triedy v mierne 

sladkom náleve.

Polené lúpané broskyne prvej triedy v mierne 

sladkom náleve.

Sterilizované polené lúpané hrušky. Ovocie z 

prvotriedneho zberu. Balenie výhodné hlavne 

do školských jedální, potravinárskych výrobní, 

reštaurácií a pod.
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Ovocný koktejl SK455 Kukurica vákuovaná ST215

Celková hmotnosť 2650 g Celková hmotnosť 2120 g

Hmotnosť pevného podielu 1350 g Hmotnosť pevného podielu 1775 g

Objem 2,65 litra Objem 2,55 litra

Cena: 5,67 € bez DPH 6,80 € s DPH Cena: 4,22 € bez DPH 5,06 € s DPH

Šampiňóny krájané ST290 Cícer v mierne slanom náleve ST311

Celková hmotnosť 2550 g Celková hmotnosť 2500 g

Hmotnosť pevného podielu 1380 g Hmotnosť pevného podielu 1500 g

Objem 2,65 litra Objem 2,6 litra

Cena: 4,50 € bez DPH 5,40 € s DPH Cena: 2,60 € bez DPH 3,12 € s DPH

Lahodné a chrumkavé zrná sterilizovanej kukurice 

v mierne slanom náleve, ktoré sú vhodné ako 

zeleninová príloha alebo na prípravu miešaných 

šalátov.

Ovocný koktejl zo sterilizovaného ovocia v mierne 

sladkom náleve. V rôznom pomere broskýň - kociek, 

hrušiek, polených čerešní, kúskov ananásu, hrozna. 

Farebná varianta pre zdravie...

Konzervované krájané šampiňóny v slanom 

náleve ideálne na prípravu omáčok, mäsových 

jedál a pizze.

Cícer v mierne slanom náleve. Určené k 

priamemu použitiu alebo ako základná 

igrediencia do polievok, omáčok a zeleninových 

jedál.
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Červená fazuľa ST220 Fazuľa biela ST221

Celková hmotnosť 2500 g Celková hmotnosť 400 g

Hmotnosť pevného podielu 1500 g Hmotnosť pevného podielu 240 g

Objem 2,65 litra Objem 0,425 litra

Cena: 3,60 € bez DPH 4,32 € s DPH Cena: 1,20 € bez DPH 1,44 € s DPH

Olivy zelené krájané ST309 Čierne olivy bez kôstky ST303

Celková hmotnosť 3000 g Celková hmotnosť 3000 g

Hmotnosť pevného podielu 1560 g Hmotnosť pevného podielu 1450 g

Objem 3,1 litra Objem 3,1 litra

Cena: 5,79 € bez DPH 6,95 € s DPH Cena: 5,79 € bez DPH 6,95 € s DPH

Španielské odrodové olivy extra kvality z 

prvotriedneho zberu z oblasti Sevilla, strojovo 

ukladané do plechoviek. Sú vynikajúcim doplnkom v 

studenej kuchyni a v rôznych výrobniach lahôdok a 

pod.

Červená fazuľa v mierne slanom náleve. Určené 

k priamemu použitiu alebo ako základná 

igrediencia do polievok, omáčok a zeleninových 

jedál.

Biele fazule v mierne slanom náleve. Určené k 

priamej spotrebe alebo ako základná igrediencia 

do polievok, omáčok a zeleninových jedál

Španielské odrodové olivy extra kvality z 

prvotriedneho zberu z oblasti Sevilla, strojovo 

ukladané do plechovek. Velmi vhodný produkt 

hlavne na pizzu.
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Čierne olivy bez kôstky 6x935 g ST300 Čierne olivy krájané 6x935 g ST302

Celková hmotnosť 935 g Celková hmotnosť 935 g

Hmotnosť pevného podielu 454 g Hmotnosť pevného podielu 485 g

Objem 0,96 litra Objem 0,96 litra

Cena: 2,33 € bez DPH 2,80 € s DPH Cena: 2,67 € bez DPH 3,20 € s DPH

Zelené olivy bez kôstky 6x935 g ST305 Zelené olivy krájané 6x935 g ST307

Celková hmotnosť 935 g Celková hmotnosť 935 g

Hmotnosť pevného podielu 454 g Hmotnosť pevného podielu 485 g

Objem 0,96 litra Objem 0,96 litra

Cena: 2,33 € bez DPH 2,80 € s DPH Cena: 2,24 € bez DPH 2,69 € s DPH

Španielské odrodové olivy extra kvality z 

prvotriedneho zberu z oblasti Sevilla, strojovo 

ukladané do sklenených fliaš. Vhodné pre teplú, 

alebo studenú kuchyňu.

Prvotriedne španielské olivy odrody Cacereňa z 

výborného zberu zo Sevilly, strojovo ukladané do 

sklenených fliaš. Veľmi vhodný produkt hlavne na 

pizzu.

Španielské odrodové olivy extra kvality z 

prvotriedneho zberu z oblasti Sevilla, strojovo 

ukladané do sklenených fliaš. Pre svoju tmavú farbu 

sú vynikajúcim doplnkom v studenej kuchyni.

Prvotriedne španielské olivy odrody Cacereňa z 

výborného zberu zo Sevilly. Extra kvalita. Vynikajúce 

ako chuťovky k vínu. Ideálne do teplej aj studenej 

kuchyne, vhodné ako doplnok omáčok, pizze alebo 

cestovín.
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Paradajkový pretlak SP327

Celková hmotnosť 800 g

Hmotnosť pevného podielu

Objem 0,85 litra

Cena: 2,24 € bez DPH 2,69 € s DPH

Drvené paradajky - Polpa Fine di PomodoroSP315 Drvené paradajky - základ na pizzu SP335

Celková hmotnosť 4050 g Celková hmotnosť 10000 g

Objem 4,25 litra Objem

Cena: 4,03 € bez DPH 4,84 € s DPH Cena: 10,80 € bez DPH 12,96 € s DPH

Dobre koncentrovaný paradajkový pretlak - 

najkvalitnejší produkt z paradajok bez akýchkoľvek 

prídavných látok. Základná zložka pre prípravu 

polievok a omáčok alebo je určený k dochuteniu 

rôznych jedál.

Drvené kúsky paradajok s paradajkovou šťavou. 

Kvalitný výrobok bez zbytočných prídavných látok. 

Základná zložka pre prípravu polievok a omáčok 

alebo je určený k dochuteniu rôznych jedál.

Drvené kúsky paradajok s paradajkovou šťavou. 

Kvalitný výrobok bez zbytočných prídavných látok. 

Základná zložka pre prípravu polievok a omáčok 

alebo je určený na dochutenie rôznych jedál.
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Pizza Salsa korenená SP321 Pizza Salsa MARTINETE SP320

Celková hmotnosť 4150 g Celková hmotnosť 4150 g

Cena: 6,50 € bez DPH 7,80 € s DPH Cena: 6,00 € bez DPH 7,20 € s DPH

Extra panenský olivový olej SO836 Olivový olej z výliskov SO835

Objem 1 liter Objem 1 liter

Cena: 6,63 € bez DPH 7,96 € s DPH Cena: 3,99 € bez DPH 4,79 € s DPH

Paradajkový produkt pochádzajúci z kvalitnej 

španielskej úrody z oblasti Andalusie, jemne 

okorenená. Vhodná hlavne do pizzerií.

Sterilizované, paradajkové pyré, neochutené, 

vhodné na základ pizze a do omáčok - gastro 

balenie.

Extra panenský olivový olej – olivový olej 

najvyššej kvality. Pochádza z prvého lisovania, 

má dokonalú chuť a vôňu. Je získavaný výhradne 

mechanickými postupmi a není chemicky 

upravovaný. Je vhodný hlavne pre studenú a 

menej je využívaný v teplej kuchyni.

Olivový olej obsahujúci len olej získaný 

spracovaním zbytkov po extrakcii olivového 

oleja a olej získaný priamo z olív. Je vhodný pre 

studenú aj teplú kuchyňu.
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Sardinky v slnečnicovom oleji SO887 Tuniak so slnečnicovým olejom SO885

Celková hmotnosť 1000 g Celková hmotnosť 1000 g

Hmotnosť pevného podielu 650 g Hmotnosť pevného podielu 950 g

Cena: 6,46 € bez DPH 7,75 € s DPH Cena: 12,41 € bez DPH 14,89 € s DPH

Citrónová šťava SO753 Paprika mletá sladká SO184

Celková hmotnosť Celková hmotnosť 1000 g

Objem 1 liter Objem

Cena: 4,00 € bez DPH 4,80 € s DPH Cena: 9,99 € bez DPH 11,99 € s DPH

Vyrobené z 3,6 kg čerstvých citrónov. Preto rovnako 

ako originálny citrón slúži ku každodennému 

použitiu, ale tiež pri príprave limonád, koktejlov, 

miešaných nápojov či sladkostí.

Sušená mletá červená paprika ASTA 180. Údaj ASTA 

vyjadruje koľko prírodného farbiva uvolní paprika do 

oleja. Čím je hodnota vyššia, tým je paprika 

hodnotnejšia a kvalitnejšia.

Výrobok je vhodný hlavne do rôznych 

potravinárskych výrobní, reštaurácií a pod.

Sterilizovaný výrobok vo vákuovom 

aluminiovom balení. Kvalitný tuniak so 

slnečnicovým olejom pochádzajúci z 

Atlantického oceánu. Výrobok je vhodný hlavne 

do rôznych potravinárskych výrobní, reštaurácií 

a pod. 


