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Vážení zákazníci,

v ruke držíte nové vydanie produktového katalógu GurmEko. Tradične na stránkach katalógu 

nájdete prehľad všetkých základných produktov z našej ponuky, určených pre prevádzkovateľov 

gastronomických zariadení a zákazníkov z oblasti priemyselných potravinárskych podnikov. 

Nájdete tu kompletné informácie o produktoch, základných typoch balenia, prehľad gramáží 

a produktové čísla pre ľahšie objednávanie.

Katalóg je členený do 10 produktových kategórií. Novinkou v katalógu je kategória BIO korenie, 

ktorú sme na trh uviedli v roku 2019 a kategória špeciálnych olejov, ktoré môžete použiť 

pri experimentovaní v teplej aj v studenej kuchyni.

Veríme, že katalóg vám uľahčí výber z našej ponuky, ktorá je v oblasti gastronómie najširšia na 

trhu. Zmenili sme podobu katalógu, ale čo nikdy nezmeníme, je prístup ku kvalite našich výrobkov. 

Stále budeme zabezpečovať dodávky tovaru najvyššej kvality na trh v Českej republike, Slovenskej 

republike aj v Maďarsku.

Za tím pracovníkov spoločnosti GurmEko

Jan Jelínek, výkonný riaditeľ

Ako ide čas – alebo putovanie históriou

s dôležitými míľnikmi spoločnosti GurmEko 

Založenie
spoločnosti 
s ručením 
obmedzeným 
a vstup na český trh.

Na gastronomický 
trh uvedená 
stá originálna 
koreniaca zmes.

GurmEko vstupuje 
na zahraničné trhy – 
Slovenská republika.

Na gastronomický 
trh uvedené produkty 
molekulárnej 
kuchyne.
Na gastronomický trh 
uvedený produktový 
rad ČISTÁ LÍNIA.

GurmEko oslavuje 
jubileum.

Na gastronomický 
trh uvedený 
produktový rad BIO.

Získanie 
certifikácie IFS.

GurmEko sa stáva 
právoplatným 

členom ESA.

GurmEko vstupuje 
na zahraničné 

trhy – Maďarsko.

Na gastronomický 
trh uvedené 

konveniencie.

Orientovanie sa na 
trh s koreninami.
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Kvalita
Ponúkame široký sortiment vysoko kvalitných jednodruhových korenín, 

koreninových zmesí, prípravkov a ďalších produktov. Spolupracujeme iba 

s preverenými dodávateľmi, ktorých dodávky prechádzajú kontinuálne kontrolou 

kvality. Neustále inovujeme a následne kontrolujeme aj vlastné procesy 

výroby a dohliadame na stabilne vysokú kvalitu našich produktov.

Široký sortiment
Ponúkame najširšie portfólio korenín, koreninových zmesí a potravinárskych prípravkov 

určených pre gastronómiu a potravinársky priemysel. V našej ponuke nájdete viac ako 

300 produktov rozdelených do 10 kategórií. Absolútnu väčšinu produktov ponúkame 

v niekoľkých možnostiach balení od praktických minidóz, cez dózy pre väčší objem 

až po výhodné fóliové balenie. Pre veľké odbery, predovšetkým zo strany výrobcov 

potravín, sme schopní realizovať neštandardne veľkoobjemové balenia.

Starostlivosť o zákazníka
Na trhu v Slovenskej republike zabezpečujeme servis kvalifi kovanými pracovníkmi 

na pozíciách obchodných zástupcov, zákazníckeho servisu, odbytu a v neposlednej 

rade kvalifi kovanými pracovníkmi skladov, ktorí sú zárukou kvality našich služieb. 

V prípade záujmu sa staneme vašimi poradcami vo svete korenín.

Kto sme
Sme českou rodinnou fi rmou, ktorá bola založená v roku 1991. 

Postupne sme rozšírili naše pôsobenie z Českej republiky 

na slovenský a maďarský trh. Od nášho vzniku sa zameriavame 

na spracovanie a dodávky korenín, koreninových zmesí, 

prípravkov a ďalších produktov priamo k vám ale aj 

prostredníctvom našich partnerských veľkoobchodov.

Ideme s dobou
Sledujeme pozorne vývoj na trhu gastronómie a potravinárskeho 

priemyslu. V súlade s novými trendmi neustále inovujeme 

a rozširujeme našu ponuku o ďalšie produkty. Naším cieľom 

je vyhovieť všetkým požiadavkám zákazníkov a stať sa jasnou 

prvou voľbou pri výbere správneho dodávateľa korenín.
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V našej ponuke nájdete:

BIO KORENINY A ZELENINA

JEDNODRUHOVÉ KORENINY A ZELENINA

KORENINOVÉ ZMESI A KORENINOVÉ 

PRÍPRAVKY – ČISTÁ LÍNIA

KORENINOVÉ ZMESI A KORENINOVÉ PRÍPRAVKY 

KONVENIENCIE

OLEJE

HUBY

SOLI

POTRAVINOVÉ PRÍPRAVKY

MOLEKULÁRNA KUCHYŇA
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BIO koreniny a zelenina
Čoraz viac ľudí zaraďuje do svojho jedálnička podľa možnosti chemicky 

neošetrené a prírodné potraviny. Dopyt rastie a BIO sa stalo životným 

štýlom. Svoju úlohu zohráva aj snaha sprísniť kontroly, budovať udržateľné 

poľnohospodárstvo a chrániť životné prostredie. To je dôvod, prečo 

uvádzame na trh prvých 24 druhov jednodruhových korenín a sušenej 

zeleniny GurmEko BIO. Doplnili sme ich zatiaľ prvou BIO zmesou,

 a to provensálskym korením plným voňavých byliniek.

GurmEko BIO vám dodáme v praktických minidózach s nezameniteľnou 

BIO etiketou. Naďalej zostávame pri nepriehľadných obaloch, aby sme 

maximálne zachovali farbu, chuť a celkový vzhľad korenín.

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALÓG
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KARDAMÓM MLETÝ (170 g) 
16B190900000                                       
Vhodný na prípravu sviatočného alebo 
vianočného pečiva. Svojich hostí si 
získate vynikajúcou chuťou čajov, kávy, 
nealko i alko nápojov s kardamómom. 
Populárna je aj smotanová 
zmrzlina ochutená touto 
koreninou.

KORENIE ČIERNE MLETÉ (250 g) 
16B192500000                                       
Mleté čierne korenie sa ako 
predpripravený produkt používa 
predovšetkým na rýchle dochutenie 
veľkého objemu rôznych 
druhov mäsa, teplých
i studených omáčok 
a polievok. Štandardne 
je súčasťou údenín, paštét a nátierok.

LEVANDUĽA KVET (60 g) 
16B191700000                                       
Modré kvietky levandule dekorujú 
najrôznejšie pokrmy. Pridať sa môžu
pri pečení rýb, jahňacieho mäsa 
alebo použiť pri výrobe originálnych 
nápojov. Veľmi jednoduchá je
príprava levanduľového cukru. 

KORIANDER MLETÝ (200 g) 
16B191400000                                       
Po príjemne sladkastých semenách 
koriandra siahnite pri grilovaní 
a pečení rýb alebo pri príprave 
vlastného pečiva. Spolu 
s rascou dobre ochutí huby, 
strukoviny, cestoviny 
alebo šaláty. 

KORENIE RUŽOVÉ (150 g)

(Schinus terebinthifolius)
16B192600000                                       
Plody stromov z rodu Schinus nie sú 
príbuznými čierneho korenia. Obľubu 
si získali skôr farbou než sladkastou 
chuťou. Zmes ružového a čierneho 
celého korenia je používaná ako 
dekorácia do stolných mlynčekov.

MAJORÁN DRHNUTÝ (60 g) 
16B191900000                                       
Typická bylinka na prípravu zemiakovej 
baby, hutných jesenných a zimných 
polievok, pečeňových halušiek, 
gulášov, mletého mäsa alebo 
strukovín. Bez majoránu 
sa nezaobíde žiadna zabíjačka.

CHILLI MLETÉ (250 g) 
16B190700000                                       
Vybrali sme pre vás naozaj štipľavú 
variantu z tých druhov chilli papričiek, 
ktoré majú štipľavosť okolo 
180 tisíc jednotiek Scovilleho 
stupnice. Kam si ho trúfnete 
v BIO menu použiť, je len na vás. 

KORENIE ČIERNE CELÉ (290 g) 
16B192400000                                       
Úplná univerzálnosť tohto snáď 
najrozšírenejšieho korenia je daná
jeho výraznou štipľavou chuťou 
a nezameniteľnou arómou. 
Ak budete mať poruke čierne 
korenie, vždy dochutíte málo 
výrazný pokrm. 

KURKUMA MLETÁ (290 g) 
16B191600000                                       
Napriek tomu, že je kurkume 
prisudzované mnoho zdravotných 
účinkov, je používaná hlavne pre svoju 
žltú farbu - prírodné  farbivo. 
Možno ju použiť, ak chceme
opraviť nevýraznú farbu 
vaječných žĺtkov, cestovín
a podobne.

BAZALKA DRVENÁ (80 g)
16B190100000                                       
Bylinka s aromatickou chuťou a vôňou 
určená predovšetkým na prípravu 
talianskych pokrmov, od cestovín, cez 
pizzu, po polievky a šaláty. Často 
sa používa v kombinácii 
s paradajkami a mozzarellou.  

ĎUMBIER MLETÝ (210 g) 
16B193100000                                       
Skvele pomôže dochutiť ovocné šaláty, 
kompóty a ryžu, ale i rôzne mäsité 
pokrmy. Veľmi obľúbený je napríklad 
zázvorový čaj s citrónom, 
a to vďaka svojej chuti 
i zdravotným účinkom.

 CESNAK GRANULÁT (380 g)
16B193200000                                       
Hrubý cesnakový granulát možno použiť 
ako plnohodnotnú náhradu čerstvého 
cesnaku. V kuchyni šetrí prácu (i peniaze) 
s lúpaním a roztieraním cesnaku. 
Najprv ale musí dostať späť 
vodu, ktorú stratil sušením. 

CIBUĽA MLETÁ  (270 g)
16B190300000                                       
Sušená mletá cibuľa je užitočným 

pomocníkom v každej kuchyni. Dá sa použiť 

pri tepelnej úprave mäsa a zeleniny, 

príprave vývarov a polievok. 

Potom, čo získa späť vodu, ktorú 

stratila sušením, je jej chuť 

rovnaká, ako chuť čerstvej cibule. 

FENIKEL MLETÝ (180 g) 
16B190500000                                       
Fenikel má sladkastú, ľahko štipľavú 
chuť a nezameniteľnú vôňu. Použijete 
ho pri príprave chlebových ciest, pečení 
mäsa, príprave rybích polievok, 
šalátov a omáčok, ale napríklad 
aj jablčných koláčov alebo 
marhuľového džemu.

CESNAK MLETÝ (280 g)
16B190400000                                       
Rovnako ako mletá BIO cibuľa je 

aj sušený mletý cesnak v gastronómii 

veľmi obľúbený. Chuť a vôňa je veľmi 

podobná čerstvému. 
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MUŠKÁTOVÝ ORECH ML. (260 g) 
16B192000000                                       
Podporuje chuť do jedla, ale musí 
sa dávkovať opatrne - je aromatický. 
Skvele ochutí husté smotanové 
polievky alebo pečenú divinu. 
Hodí sa aj do sladkých 
pokrmov, sušienok a pečiva. 

RASCA CELÁ (280 g) 
16B191000000                                       
Pri varení zemiakov, príprave 
chlebových ciest alebo ochutení 
hustých zeleninových polievok sa bez 
tejto koreniny nezaobídete. Platí to 
aj pri pečení mäsa alebo klasickom 
nakladaní kapusty.

ŠKORICA MLETÁ (230 g) 
16B193000000                                       
Túto voňavú a silne aromatickú 
koreninu použijete najmä pri príprave 
teplých nápojov, koláčov a múčnikov. 
Spoločne s čokoládou, kávou alebo 
jablkami vytvára nezameniteľne 
atraktívne chute.    

PROVENSÁLSKE KORENIE (100 g) 
26B290100000                                       
Sme veľmi radi, že vám môžeme 
ponúknuť tiež prvú BIO zmes byliniek 
a to hneď z vyhlásenej francúzskej 
gastronómie. Dodáva rybám,
šalátom, nátierkam 
aj hydinovému mäsu 
nezameniteľnú vôňu a chuť.

PAPRIKA MLETÁ SLADKÁ (280 g) 
16B192100000                                       
Možností použitia papriky v teplej 
kuchyni je nespočetne veľa. Skvele 
sa hodí aj do studenej kuchyne. 
Napríklad spoločne s kurkumou 
môžete vykúzliť oku i chuti 
lahodiace farebné tvarohové 
nátierky pre vašich stravníkov. 

OREGANO DRVENÉ (60 g) 
16B193300000                                       
Oregano je bylinka talianskych cestovín, 
pízz, paradajkových omáčok a polievok. 
Vďaka ľahko horkastej chuti vyžaduje 
opatrné dávkovanie. V mexickej 
kuchyni sa používa napríklad 
na ochutenie fazule 
alebo kukurice.   

RASCA RÍMSKA MLETÁ (220 g)

(cumin) 
16B191200000                                       
Má ľahko horkastú chuť a silnú arómu, 
ktorá pripomína vôňu karí zmesí. 
Pridáva sa hlavne do pokrmov 
z mletého mäsa alebo
zeleniny a do bielych 
krémových omáčok.   

TYMIÁN DRVENÝ (130 g) 
16B193400000                                       
Výrazná chuť a aróma tymiánu 
sa hodí na prípravu akejkoľvek diviny, 
na dochutenie polievok, paradajkových 
omáčok, cestovín a pízz, spoločne 
s oreganom a bazalkou.

PETRŽLEN VŇAŤ DRVENÁ (40 g) 
16B192700000                                       
Rozhodne sa nejedná len o ozdobu 
tanierov. Je to zdravá a prospešná 
zelenina, ktorú BIO kvalita násobí. 
Vývary, polievky, omáčky, plnky, nátierky, 
dusené mäsá, šaláty a k tomu vaša 
fantázia vytvorí desiatky 
vynikajúcich pokrmov.  

ROZMARÍN REZANÝ (150 g)
16B192900000                                       
Rozmarín použijete pri príprave 
kuraťa alebo ho voľte pri zeleninových 
a paradajkových pokrmoch, pizze 
alebo zapekaných zemiakoch. 
S bylinkou šetrite, aróma 
je veľmi silná a zvýrazníte 
ju tepelným spracovaním.  

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALÓG
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JEDNODRUHOVÉ KORENINY A ZELENINA
Vhodne zvolené koreniny a sušená zelenina dodá pripravovaným pokrmom výraznú chuť 

a nevšednú vôňu. Bežné jedlo sa tak so správne zvolenými koreninami stane kulinárskym zážitkom. 

Vyberte si z viac ako 80 druhov jednodruhových korenín a zeleniny z našej ponuky. Buďte si istí 

vysokou kvalitou,  stálou a opakovateľnou chuťou všetkých našich produktov, ktoré máme vždy 

skladom. Svet čistej chuti prírody je Vám otvorený, stačí vojsť.
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dóza
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minidóza

dóza
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vedro

vedro

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

minidóza

dóza

fólia

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

vedro

vedro

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

minidóza

dóza

fólia

minidóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

fólia

minidóza

dóza

230 g

560 g

160 g

400 g

100 g

200 g

250 g

80 g

200 g

250 g

180 g

420 g

500 g

220 g

560 g

500 g

120 g

230 g

250 g

40 g

100 g

220 g

600 g

500 g

800 g

180 g

490 g

250 g

1000 g

5000 g

150 g

440 g

500 g

200 g

540 g

320 g

800 g

500 g

1300 g

150 g

350 g

500 g

30 g

70 g

250 g

1000 g

5000 g

50 g

110 g

100 g

200 g

490 g

240 g

600 g

500 g

320 g

100 g

180 g

400 g

250 g

500 g

200 g

530 g

160100100000

120100100000

160103800001

120103800001

160101600000

120101600001

150101600000

160100600000

120100600000

150100600000

160102300000

120102300000

150102300000

160111900000

120111900000

150111900000

160100300000

120100300000

150100300000

160102350000

150102350000

160108900000

120108900000

150108900000

150108910001

160100800000

120100800000

150100800000

610601000000

610601000005

160102500000

120102500000

150102500000

160100200000

120100200000

160102100000

120102100000

150102100000

150102100001

160101700000

120101700000

150101700000

160100700000

120100700000

150100700000

610601100000

610601100005

160102400000

120102400000

150102400000

160100500000

120100500000

160102200000

120102200000

150102200000

160111950000

150111950000

160103700000

120103700000

150103700000

150101500000

160102600000

120102600000

ANÍZ CELÝ

BORIEVKA MLETÁ

CIBUĽA PLÁTKY

BAZALKA DRVENÁ

CESNAK PLÁTKY

ĎUMBIER MLETÝ

BADIÁN CELÝ

CESNAK MEDVEDÍ DRVENÝ

ČIERNE MLETÉ

BOBKOVÝ LIST MLETÝ

CESNAKOVÁ PASTA PS30

FENIKEL CELÝ

ANÍZ MLETÝ

CESNAK GRANULÁT

CIBUĽA RESTOVANÁ

BOBKOVÝ LIST CELÝ

CESNAKOVÁ PASTA PS10

ESTRAGÓN LIST DRVENÝ

BADIÁN MLETÝ

CESNAK MLETÝ

ĎUMBIER KANDIZOVANÝ

BORIEVKA CELÁ

CIBUĽA MLETÁ

FENIKEL MLETÝ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 31,5 %

   

   

   

 1    1,6 %

   

 11 %
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minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

minidóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

380 g

900 g

500 g

100 g

250 g

250 g

50 g

100 g

100 g

250 g

500 g

500 g

40 g

110 g

100 g

380 g

820 g

500 g

50 g

100 g

100 g

200 g

100 g

190 g

470 g

200 g

260 g

650 g

500 g

250 g

500 g

500 g

220 g

450 g

500 g

250 g

590 g

500 g

320 g

800 g

340 g

800 g

500 g

150 g

400 g

500 g

170 g

450 g

250 g

250 g

250 g

600 g

100 g

200 g

600 g

500 g

160102700000

120102700000

150102700000

160103400001

120103400000

150103400001

160103355000

120103355000

150103355000

160104000000

120104000000

150104000000

160105300000

120105300000

150105300000

160102900000

120102900000

150102900000

160103350000

120103350000

150103350000

160103320000

150103300000

160103000000

120103000000

150103000001

160108500000

120108500000

150108500000

160102800000

120102800001

150102800000

160103550000

120103550000

150103550000

160103300000

120103300000

120103300000

160104100000

120104100000

160108300000

120108300000

150108300000

160103311000

120103311000

150103311000

160103900001

120103900001

160103310000

150103310000

160103100000

120103100000

150103100001

160108600000

120108600000

150108600000

HORČICA BIELA CELÁ

CHILLI PAPRIČKY 
CELÉ 1–3 cm

CHILLI KRÚŽKY

KARDAMÓM MLETÝ

KÔPOR ŠPIČKY

HORČICA TMAVÁ CELÁ

CHILLI VLASY

CHILLI MLETÉ HABAŇEROS 
140 - 180 tisíc SHU

KLINČEK CELÝ

KORENIE BIELE MLETÉ

HORČICA BIELA MLETÁ

CHILLI PAPRIČKY DRVENÉ

CHILLI MLETÉ

KARDAMÓM SEMENÁ

KORENIE BIELE CELÉ

CHILLI JALAPEŇOS 
ÚDENÉ DRVENÉ

KARDAMÓM CELÝ ZELENÝ

CHILLI MLETÉ EXTRA 
40 - 50 tisíc SHU

KLINČEK MLETÝ

KORENIE CAYENSKÉ 
MLETÉ

 10   

   

   

   

   

 10   

   

   

   

   

 10   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Rasca patrí medzi jedno z najstarších korení. Používa sa najmä pri pečení, rôznej 

príprave zemiakov aj k mäsu. Nenahraditeľná je pri výrobe pečiva, ktorému 

dodáva charakteristickú chuť. Vhodná je zároveň na dochutenie pečených 

zemiakov,  rybích pokrmov, hutných polievok, kapusty. Má výraznú korenistú 

chuť a intenzívnu vôňu. V našej ponuke nájdete výhradne kvalitnú dvojročnú 

rascu, ktorá naplní všetky očakávania kladené kuchárom na túto koreninu.

JEDNODRUHOVÉ KORENINY A ZELENINA
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minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

PE dóza

plech

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

150 g

300 g

500 g

250 g

600 g

500 g

280 g

650 g

500 g

200 g

890 g

110 g

300 g

500 g

60 g

140 g

250 g

650 g

500 g

50 g

110 g

110 g

350 g

250 g

350 g

800 g

500 g

40 g

100 g

170 g

380 g

500 g

230 g

590 g

250 g

60 g

140 g

200 g

300 g

700 g

500 g

170 g

490 g

500 g

160109000000

120109000000

150109000000

160105800000

120105800000

150105800000

160108700000

120108700000

150108700000

110109400000

110109450000

160109200000

120109200000

150109200000

160105900000

120105900000

160108800000

120108800000

150108800000

160105450000

120105450000

160109100000

120109100000

150108651000

160106100000

120106100000

150106100000

160108550000

150108550000

160105400000

120105400001

150105400000

160109300000

120109300000

150109300000

160106000000

120106000000

150106000000

160108950000

120108950000

150108950000

160105500000

120105500000

150105500000

KORENIE RUŽOVÉ  
(Schinus 
terebinthifoilius)

KURKUMA MLETÁ

KORENIE ČIERNE CELÉ

KORENIE ZELENÉ 
V NÁLEVE

KORENIE ZELENÉ CELÉ

LEVANDUĽA KVET

KORENIE ČIERNE DRVENÉ

KORIANDER LIST 
DRVENÝ (Cilantro) 

KORENIE SEČUÁNSKE CELÉ

ĽANOVÉ SEMIENKO HNEDÉ

KORENIE ČIERNE DLHÉ 
(Fructus piperis longi) 

KORIANDER CELÝ

KORENIE ZELENÉ DRVENÉ

LIGURČEK DRVENÝ

KORENIE ČIERNE 
MLETÉ (min. 500 g/l)

KORIANDER MLETÝ

   

   

   

 19 %

   

   

   

   

Nové korenie alebo tiež jamajské korenie má príjemne korenistú a mierne 

sladkastú chuť, ktorá pripomína čierne korenie spoločne s klinčekmi, škoricou 

a muškátovým orieškom v jednom. Do Európy sa dostalo v 17. storočí z Nového sveta, 

preto dostalo názov „nové“. Používa sa na dochutenie polievok, omáčok, ale aj pri 

nakladaní mäsa a zeleniny. Pridáva sa tiež do sladkého pečiva, pudingov 

a cukroviniek. Okrem svojej chuti významne pomáha pri trávení horšie stráviteľných 

potravín. V Anglicku sa mu pre jeho univerzálnosť hovorí Allspice (všekorenie).

Koriander je rastlina pôvodom z blízkeho východu, kde sa na dochutenie pokrmov 

používa od nepamäti. Po sladkastých semenách koriandra siahnite pri grilovaní 

a pečení rýb alebo pri príprave vlastného pečiva. Spolu s rascou dobre ochutí huby, 

strukoviny, cestoviny alebo šaláty. Bez mletého koriandra sa nezaobídu desiatky 

zmesí ako karí alebo garam masála. Ich prípravu si môžete vyskúšať aj vy alebo sa 

môžete obrátiť na nás, a my vám pripravíme originálnu zmes priamo na mieru.

11GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALÓG



minidóza

dóza

fólia

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

box

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

box

minidóza

dóza

minidóza

dóza

fólia

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

box

minidóza

dóza

fólia

50 g

130 g

150 g

500 g

300 g

700 g

100 g

250 g

550 g

500 g

1000 g

200 g

470 g

500 g

250 g

600 g

100 g

220 g

490 g

500 g

240 g

600 g

500 g

240 g

600 g

500 g

5000 g

60 g

200 g

150 g

40 g

100 g

200 g

450 g

500 g

240 g

550 g

500 g

240 g

600 g

500 g

5000 g

300 g

750 g

280 g

600 g

250 g

3 ks

50 g

120 g

150 g

200 g

590 g

500 g

240 g

600 g

500 g

5000 g

90 g

200 g

250 g

160106200000

120106200000

150106200002

150106205001

160106700000

120106700000

150106700000

160107455000

120107455000

150107455000

150120130001

160107600000

120107600000

150107600000

160106500000

120106500000

150106500001

160106900000

120106900000

150106900000

160107105000

120107105000

150107105000

160107200000

120107200000

150107200000

130107200000

160108100000

120108100000

150108100001

160106250000

120106250000

160106800000

120106800000

150106800000

160107350000

120107350000

150107350000

160107260000

120107260000

150107260000

130107260000

160110200001

120110200001

160106600000

120106600000

150106600000

110106600000

160107000004

120107000004

150107000004

160107500000

120107500000

150107500000

160107400000

120107400000

150107400000

130107400000

160109700000

120109700000

150109700000

MAJORÁN DRHNUTÝ

MUŠKÁTOVÝ ORECH MLETÝ

PAPRIKA SLADKÁ 
PREMIUM 
(maďarský typ)

PAPRIKA POLOSLADKÁ 
(španielsky typ)

PAPRIKOVÁ DRŤ ZELENÁ

MUŠKÁTOVÝ KVET MLETÝ

NOVÉ KORENIE MLETÉ

PAPRIKA ÚDENÁ

PAPRIKA SLADKÁ 
LAHÔDKOVÁ 
(maďarský typ)

PAŽÍTKA REZANÁ

MAJORÁN DURÍNSKY 
DRHNUTÝ

NOVÉ KORENIE CELÉ

PAPRIKA ŠTIPĽAVÁ

PAPRIKA SLADKÁ EXTRA  
(maďarský typ) 

PARADAJKOVÝ PRÁŠOK

MUŠKÁTOVÝ ORECH CELÝ

OREGANO DRVENÉ

PAPRIKOVÁ DRŤ ČERVENÁ

PAPRIKA SLADKÁ MLETÁ 
(španielsky typ)

PETRŽLEN VŇAŤ DRVENÁ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Mletá paprika je základom mnohých jedál. Pridáva sa takmer do všetkých mäsitých 

pokrmov, používa sa do základov omáčok, studenej kuchyne alebo napríklad na 

dofarbenie jedál. Patrí medzi najobľúbenejšiu koreninu v rade európskych kuchýň. 

Základným parametrom papriky je tzv. parameter ASTA, ktorý defi nuje jej kvalitu 

- chuť a farbivosť. Deklarovaná kvalita sa v mnohých prípadoch u jednotlivých 

dodávateľov líši od tej skutočnej. GurmEko si zakladá na trvalej kvalite a stálosti 

všetkých typov paprík, ktoré má v ponuke. Pri výbere konkrétneho typu papriky vám 

radi pomôžu naši obchodní zástupcovia, na ktorých sa môžete s dôverou obrátiť.
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minidóza

dóza

fólia

fólia

minidóza

dóza

fólia

ZIP vrecko

ZIP vrecko

ZIP vrecko

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

minidóza

dóza

minidóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

250 g

600 g

500 g

1000 g

130 g

300 g

250 g

0,2 g

1 g

5 g

210 g

560 g

500 g

180 g

450 g

500 g

250 g

750 g

250 g

300 g

250 g

300 g

700 g

500 g

220 g

550 g

500 g

330 g

800 g

70 g

170 g

300 g

250 g

220 g

550 g

500 g

190 g

350 g

500 g

150 g

400 g

250 g

300 g

770 g

500 g

160104500000

120104500000

150104500000

150104500001

160110400000

120110400000

150110400000

110110110001

110110110002

110110110003

160105000000

120105000000

150105000000

160104800000

120104800000

150104800000

160370055000

120370055000

150370055000

160110355000

150110355000

160110600000

120110600002

150110600000

160104700000

120104700000

150104700000

160109900000

120109900000

160111300000

120111300000

160110350000

150110350000

160104900000

120104900000

150104900000

160110700000

120110700000

150110700000

160110300000

120110300000

150110300000

160110650000

120110650000

150110650000

RASCA CELÁ

SATUREJKA DRVENÁ

ŠAFRÁN CELÝ 
(Supperior)

RASCA RÍMSKA 
MLETÁ (cumin)

RASCA MLETÁ

ŠÍPKA DRVENÁ PLOD

REPA ČERVENÁ PRÁŠOK

SEZAMOVÉ 
SEMIENKO BIELE

RASCA DRVENÁ

SENOVKA GRÉCKA MLETÁ

ŠALVIA DRVENÁ

REPA ČERVENÁ MLETÁ

RASCA RÍMSKA 
CELÁ (cumin)

ŠKORICA CELÁ 
TYČINKY 8 cm

ROZMARÍN REZANÝ

SEZAMOVÉ SEMIENKO 
ČIERNE

   

   

   

   

   

   

   

 11    11   

Petržlen je tradičná koreňová zelenina. Rozhodne sa nejedná len o ozdobu 

na tanieri. Je to zdravá a prospešná zelenina. Sušená petržlenová vňať je ideálna na 

dochutenie vývarov, polievok, omáčok, ale napríklad aj plniek, mletého mäsa alebo 

šalátov. Má výraznú aromatickú vôňu a jemne sladkastú chuť. Potom, čo získa späť 

vodu, ktorú stratila sušením, je jej chuť veľmi podobná čerstvej. 

S využitím petržlenovej vňate spoločne s vašou fantáziou 

je možné vytvoriť desiatky vynikajúcich pokrmov.

Škorica je sušenou kôrou tropického stromu - škoricovníka. Používa sa v sladkej 

a slanej kuchyni. Jedná sa o aromatickú, voňavú, jemne sladkastú koreninu. 

Mletú škoricu použijete najmä pri príprave teplých nápojov, koláčov a múčnikov. 

Spoločne s čokoládou, kávou alebo jablkami vytvára nezameniteľne atraktívnu 

chuť. Okrem svojej výnimočnej chuti zároveň podporuje dobré trávenie, 

odstraňuje nepríjemný pach z úst a zároveň má aj zahrievacie schopnosti.

13GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALÓG



minidóza

minidóza

minidóza

dóza

fólia

minidóza

fólia

fólia*

fólia*

fólia*

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

fólia

minidóza

fólia

minidóza

100 g

180 g

100 g

340 g

250 g

200 g

500 g

250 g

2 kusy

5 kusov

280 g

600 g

500 g

100 g

180 g

250 g

170 g

100 g

250 g

250 g

180 g

160110705000

160111805000

160111400000

120111400000

150111400000

160110910000

150110910000

110111500002

110111500004

110111500005

160110900000

120110900000

150110900000

160101300000

120101300000

150101300000

160111600000

150111600000

160111310000

150111310000

160111800000

ŠKORICA CELÁ TYČINKY 
8-10 cm (Cinnamomum 
zeylanicum)

VANILKOVÁ PASTA
BASIC

TYMIÁN DRVENÝ

ŠKORICA MLETÁ 
(Cinnamomum 
zeylanicum)

VANILKA STRUK - 
BOURBON MADAGASKAR 
(15-20 cm) 

ŠKORICA MLETÁ

ZELER VŇAŤ DRVENÁ

VANILKA BOURBON MLETÁ

ŠPENÁT MLETÝ

VANILKOVÁ PASTA

   

   

   

   

   

 9 

Ďumbier je jednou z najstarších tropických korenín. 

Sušený mletý ďumbier má výrazne jemnejšiu chuť 

ako čerstvý, ktorý je ostrý, až štipľavý. Ďumbier je 

neoddeliteľnou súčasťou celého radu najmä ázijských 

koreninových zmesí. Ako jednodruhová korenina skvele 

pomôže na dochucovanie ovocných šalátov, kompótov 

a ryže, ale aj rôznych mäsitých pokrmov, najmä hydiny. 

Veľmi obľúbený je napríklad čaj s citrónom, a to vďaka 

svojej chuti aj zdravotným účinkom. Má okrem iného 

protizápalové účinky, zlepšuje imunitu, pomáha pri 

pálení záhy alebo znižuje hladinu cholesterolu v krvi.

*Fólia, prípadne balenie podľa požiadaviek zákazníka.
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KORENINOVÉ ZMESI
A KORENINOVÉ PRÍPRAVKY

ČISTÁ LÍNIA
ČISTÁ LÍNIA je rozsiahla kolekcia koreninových zmesí, ktoré sme vyvinuli pre zdravú kuchyňu. 

Stali sme sa priekopníkmi produktov, ktoré neobsahujú žiadne umelé farbivá, konzervanty, 

zvýrazňovače chute a ani žiadne iné prídavné látky označované ako „Éčka“ či aditíva. 

Vždy opakovateľná a vyvážená chuť týchto zmesí, ktorá zodpovedá moderným trendom 

vám v kuchyni ušetrí čas, ktorý môžete venovať svojim zákazníkom. 
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minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

350 g

900 g

500 g

150 g

350 g

250 g

300 g

700 g

500 g

280 g

700 g

500 g

210 g

530 g

500 g

230 g

550 g

500 g

300 g

750 g

500 g

330 g

800 g

500 g

280 g

700 g

500 g

300 g

750 g

500 g

260200051000

220200051000

250200051000

260201005000

220201005000

250201005000

260200305000

220200305000

250200305000

260201455000

220201455000

250201455000

260202105000

220202105000

250202105000

260209205000

220209205000

250209205000

260201555000

220201555000

250201555000

260281705000

220281705000

250281705000

260201605000

220201605000

250201605000

260202205000

220202205000

250202205000

ADAMOVE REBRÁ 
MEDOVÉ - ČL

BYLINKOVÉ 
MASLO - ČL

AMERICKÁ STEAKOVÁ 
ZMES - ČL

COUNTRY MIX - ČL

GARAM MASÁLA - ČL

AGLIO PEPERONCINI 
TALIANSKE - ČL

CESNAKOVÉ 
VARIÁCIE - ČL

BRAVČOVÉ 
PEČENÉ - ČL

ČÍNSKE KORENIE - ČL

GRILOVACIE 
KORENIE - ČL

 20 %

 19 %

 18 %

 20 %

 16 %

 20 %

 20 %

 10 %

 20 %

Výrazne medová aróma a sladkastá chuť. Zmes vhodná na prípravu pečených 

rebierok, bôčika, mäsa na gril. Obsahuje: papriku, soľ (max. 20 %), sušený med (14 %), 

trstinový cukor, cesnak, cibuľu, ďumbier, kurkumu, extrakt korenia (cesnak).

Bylinková chuť i vôňa zmesi vhodná na prípravu bylinkového masla, alebo 

ako prísada do polievok, omáčok, nátierok a ďalších pokrmov. Obsahuje: 

soľ (max. 19 %), pažítku, petržlen, cesnak, cibuľu, papriku, oregano, 

majorán, trebuľku,  trstinový cukor, citrónovú trávu, citrónovú kôru.

Ostrá zmes s typickou korenistou chuťou. Vhodná na prípravu steakov a grilovanie, ale aj 

ražnenie všetkých druhov mäsa. Obsahuje: čierne korenie, soľ (max. 18 %), papriku, cesnak, 

cibuľu, trstinový cukor, bazalku, nové korenie, petržlen, kurkumu, extrakt korenia (korenie).

Papriková vôňa a ľahko štipľavá papriková chuť. Vhodná najmä na grilovanie a ražnenie 

ľubovoľného druhu mäsa, steakov a klobás. Obsahuje: papriku, soľ (max. 20 %), oregano, 

koriander, rozmarín, cesnak, cibuľu, trstinový cukor, chilli, extrakt korenia (paprika).

Exotická chuť a vôňa. Odporúčame zmes využiť na prípravu marinád na ražnenie, 

grilovanie a pečenie mäsa (výborná na jahňacie).  Obsahuje: koriander, čierne korenie, 

rímsku rascu, škoricu, citrónovú kôru, klinček, kardamóm, muškátový kvet.

Talianska stredne  ostrá zmes s chuťou cesnaku a chilli. Obsahuje: cibuľu, 

cesnak, papriku, soľ (max. 16 %), chilli, čierne korenie, oregano, petržlen.

Atraktívna chuť a vôňa cesnaku a medvedieho cesnaku. Vhodná na grilovanie všetkých 

druhov mäsa.  Obsahuje: cesnak (47 %), soľ (max. 20 %), cibuľu, rascu, papriku, čierne 

korenie, ďumbier,  medvedí cesnak (1 %), petržlen, citrónovú kôru, extrakt korenia (cesnak).

Vyvážená, jemne pikantná zmes  typická pre slovenskú kuchyňu. 

Je vhodná najmä na prípravu bravčového karé. Obsahuje: cesnak, 

cibuľu, rascu, soľ (max. 20 %), koriander, čierne korenie.

Aromatická koreninová vôňa a sladkastá, mierne pálivá chuť korenín typických pre 

prípravu ázijských pokrmov. Obsahuje: papriku, koriander, trstinový cukor, soľ (max. 10 %), 

kurkumu, cesnak, cibuľu, fenikel, škoricu, citrónovú kôru, senovku,  čierne korenie.

Univerzálna, jemne mletá zmes s koreninovou vôňou a paprikovou chuťou, 

skvelá na grilovanie ľubovoľného druhu mäsa a zeleniny. Obsahuje: papriku,  soľ 

(max. 20 %), cibuľu, cesnak, koriander, trstinový cukor, rascu, šalviu.
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Koreninová zmes Adamove rebrá 

je univerzálnou, veľmi obľúbenou zmesou, 

ktorá je používaná na prípravu rôznych 

druhov grilovaného mäsa.
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minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

box

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

300 g

650 g

500 g

400 g

1000 g

500 g

4000 g

240 g

550 g

500 g

260 g

700 g

500 g

230 g

560 g

500 g

230 g

600 g

500 g

320 g

780 g

500 g

320 g

800 g

500 g

280 g

650 g

500 g

300 g

800 g

500 g

260202855000

220202855001

250202855000

260202530000

220202530000

250202530000

230202530000

260203705000

220203705000

250203705000

260202705000

220202705000

250202705000

260206505000

220206505000

250206505000

260202405000

220202405000

250202405000

260202605000

220202605000

250202605000

260207025000

220207025000

250207025000

260202805000

220202805000

250202805000

260205505000

220205505000

250205505000

GRILOVANÁ 
ZELENINA - ČL

GURMETKA - ČL

KARÍ MADRAS - ČL

HARISSA - ČL

KORENIE 
ŠTVORFAREBNÉ 
CELÉ - ČL

GULÁŠOVÉ 
KORENIE - ČL

GYROS - ČL

KORENIE HRUBÉ - ČL

HRÍBOVÉ 
KORENIE - ČL

KURČA - ČL

 19 %

 39 %

 9 %

 20 %

 17 %

 20 %

 21 %

Univerzálna zmes cesnaku, papriky a byliniek, určená na prípravu grilovanej zeleniny a iných 

zeleninových pokrmov. Obsahuje: soľ (max. 19 %), papriku, cesnak, cibuľu, trstinový cukor, 

šípku, pažítku, petržlen, cesnak medvedí, chilli, bazalku, oregano, rozmarín, šalviu, ďumbier.

Univerzálna, jemne mletá  zmes so zeleninovou chuťou a vôňou, pripravená podľa 

tradičnej receptúry. Obsahuje: soľ (max. 39 %), trstinový cukor, karotku, cesnak, cibuľu, 

paštrnák, pór, papriku, zemiaky, petržlen, ligurček, kurkumu, bobkový list, čierne korenie.

Príjemne štipľavá zmes typická na dochutenie mäsových a zeleninových 

jedál, polievok, ryže a ďalších pokrmov. Obsahuje: koriander, kurkumu, fenikel, 

korenie, ďumbier, rascu, chilli, muškátový kvet, papriku, klinček.

Pikantná chuť typickej tuniskej univerzálnej zmesi, určenej na prípravu steakov 

alebo šalátov, ale aj ďalších teplých pokrmov a príloh.  Obsahuje: chilli, cesnak, 

papriku, soľ (max. 9 %), paradajkový prášok, koriander,  rímsku rascu.

Farebná zmes bieleho, čierneho, ružového a zeleného korenia na dochutenie a farebnú 

dekoráciu steakov a iného pečeného mäsa. Je vhodná aj ako atraktívna zmes do stolných 

mlynčekov. Obsahuje: biele korenie, čierne korenie, zelené korenie, plody Piper nigrum 

(min. 90 %), ružové korenie, plody Schinus terebinthifoilius.

Papriková, ľahko pikantná chuť a koreninová vôňa. Zmes je skvelá na prípravu 

gulášov, omáčok a polievok. Obsahuje: papriku, paradajkový prášok, cesnak, 

cibuľu, majorán, trstinový cukor, čierne korenie, rascu, koriander.

Pôvodom grécka zmes korenia určená na prípravu teplej a studenej kuchyne. Obsahuje: 

papriku, soľ (max. 20 %), cesnak, cibuľu, koriander, paradajkový prášok, kurkumu, trstinový 

cukor, čierne korenie, petržlen, oregano, bazalku, rozmarín, tymián, muškátový orech.

Silná korenistá vôňa a chuť zmesi vhodná na prípravu steakov alebo ako náplň do stolných 

mlynčekov.  Obsahuje: korenie (50 %), cesnak, soľ (max. 17 %), papriku, karotku, petržlen.

Hríbová chuť a vôňa na dochutenie polievok, omáčok a ďalších hubových 

jedál. Obsahuje: hríby (22 %), cibuľu,  soľ (max. 20 %), koriander, karotku, 

rascu, petržlen, čierne korenie, paštrnák, cesnak, citrónovú kôru.

Jemne pikantná chuť a koreninová aróma na úpravu hydiny a mletého mäsa. Obsahuje:  

soľ (max. 21 %), papriku, cibuľu, trstinový cukor, cesnak, karotku, petržlen, ďumbier, 

kurkumu, škoricu, koriander, rascu, čierne korenie, citrónovú kôru, bazalku, rozmarín.
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Gulášové korenie vyvinuté spoločnosťou 

GurmEko dodá všetkým pokrmom gulášového 

typu charakteristickú chuť a vôňu bez 

zdĺhavého dochucovania.
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minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

200 g

480 g

500 g

280 g

700 g

500 g

200 g

420 g

250 g

200 g

520 g

500 g

300 g

600 g

500 g

300 g

800 g

500 g

220 g

580 g

500 g

310 g

800 g

500 g

100 g

230 g

250 g

100 g

210 g

250 g

260204205000

220204205000

250204205000

260203955000

220203955000

250203955000

260208205000

220208205000

250208205000

260204305000

220204305000

250204305000

260208265000

220208265001

250208265000

260206155000

220206155000

250206155000

260204905000

220204905000

250204905000

260209005000

220209005000

250209005000

260207405000

220207405000

250207405000

260203305000

220203305000

250203305000

MLETÉ MÄSÁ - ČL

RASCOVÁ 
KRKOVIČKA - ČL

VARENIE VÍNA - ČL

PERNÍKOVÉ 
KORENIE - ČL

STEAK - ČL

PAMPA 
ARGENTÍNA - ČL

RYBY - ČL

ZAZIKY - ČL

PROVENSÁLSKE 
KORENIE - ČL

TALIANSKA BYLINNÁ 
ZMES - ČL

 20 %

 20 %

 20 %

 20 %

 19 %

Príjemne koreninová zmes s nádychom muškátu na dochutenie všetkých 

typov mletého mäsa. Obsahuje: papriku, cesnak, cibuľu, majorán, čierne 

korenie, saturejku, muškátový orech, petržlen,  trstinový cukor.

Univerzálna zmes na úpravu bravčového mäsa s výrazne rascovou 

a korenistou chuťou a vôňou. Obsahuje: rascu (25 %), soľ (max. 20 %), 

cibuľu, cesnak, korenie, papriku,  trstinový cukor, oregano.

Originálna zmes na rýchlu prípravu chutného vareného vína a ďalších teplých nápojov. 

Obsahuje: škoricu, pomarančovú kôru, badián, citrónovú kôru, klinček, borievku, aníz, fenikel.

Intenzívna zmes na skvelé dochutenie medovníkového a vianočného 

pečiva. Obsahuje: fenikel, koriander, škoricu, aníz, pomarančovú kôru, 

klinčeky, nové korenie, muškátový kvet, muškátový orech, badián.

Ľahko pikantná zmes s chuťou a vôňou čierneho korenia a ďumbieru na prípravu 

steakov zo všetkých druhov mäsa. Obsahuje: cibuľu, soľ (max. 20 %), cesnak, 

papriku, koriander, čierne korenie, karotku, chilli, ďumbier, petržlen.

Jemne pikantná chuť zmesi s viditeľnými kúskami cibuľky je ideálna na 

dlhšie marinovanie a pečenie. Obsahuje: cibuľu, papriku, soľ (max. 20 %), 

petržlen, cesnak, koriander, karotku, tymián, extrakt korenia (paprika).

Jemne sladkastá vôňa a chuť zmesi na pečenie a vyprážanie sladkovodných 

a morských rýb.  Obsahuje: soľ (max. 20 %), cibuľu, cesnak, trstinový cukor, 

koriander, petržlen, kôpor, pažítku, papriku, citrónovú kôru, kurkumu, bobkový 

list, citrónovú trávu, oregano, rozmarín, ďumbier, čierne korenie.

Kôprová vôňa a cesnakovo-kôprová chuť je nevyhnutná na prípravu originálneho 

gréckeho pokrmu, zeleninových šalátov a veľmi chutných dipov. Obsahuje: 

cesnak, cibuľu, soľ (max. 19 %), čierne korenie, kôpor, kurkumu.

Typická francúzska univerzálna zmes byliniek vhodná najmä na prípravu 

šalátov, dresingov, polievok a omáčok. Obsahuje: bazalku, tymián, saturejku, 

rozmarín, oregano, majorán, aníz, levanduľu, koriander, fenikel.

Neštipľavá univerzálna zmes s chuťou a vôňou klasických talianskych 

byliniek. Vhodná na prípravu pizze, grilovaného mäsa, šalátov a cestovín. 

Obsahuje: oregano, bazalku, majorán, tymián, rozmarín, šalviu.
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KORENINOVÉ ZMESI 
A KORENINOVÉ PRÍPRAVKY 
Koreninové zmesi zaručia dobrú a stálu chuť vašich jedál. Vysoká kvalita a široká ponuka 

našich originálnych zmesí vám zabezpečí rozmanitosť pokrmov pre uspokojenie toho 

najnáročnejšieho zákazníka. Ponúkame vám viac ako 80 zmesí pripravených podľa 

originálnych aj všeobecne známych receptúr. Neustále hľadáme inšpiráciu v moderných 

gastronomických trendoch a plníme priania zákazníkov. Náš sortiment preto neustále 

rozširujeme o zmesi, ktoré prinášajú jedinečnosť a zároveň vám uľahčujú život. 

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALÓG



minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

300 g

900 g

500 g

320 g

830 g

500 g

360 g

800 g

500 g

250 g

520 g

500 g

220 g

550 g

500 g

180 g

550 g

500 g

270 g

650 g

500 g

300 g

900 g

500 g

280 g

760 g

500 g

360 g

950 g

500 g

300 g

830 g

500 g

240 g

600 g

500 g

260200055000

220200055000

250200055000

260200300000

220200300000

250200300000

260281700000

220281700000

250281700000

260200100000

220200100000

250200100000

260200600000

220200600001

250200600000

260209601000

220209601000

250209601000

260209701000

220209701000

250209701000

260200050000

220200050000

250200050000

260200450000

220200450000

250200450000

260200900000

220200900000

250200900000

260200200000

220200200000

250200200000

260200705000

220200705000

250200705000

ADAMOVE REBRÁ 
MEDOVÉ NEŠTIPĽAVÉ

AMERICKÁ STEAKOVÁ ZMES

BRAVČOVÉ PEČENÉ

ADŽIKA GRUZÍNSKA ZMES

ASADO

BRUSCHETTA BYLINKOVÁ BEZ 
PRIDANÉHO GLUTAMÁTU

BRUSCHETTA SYROVÁ BEZ 
PRIDANÉHO GLUTAMÁTU

ADAMOVE REBRÁ 
MEDOVÉ ŠTIPĽAVÉ

AMERICKÉ ZEMIAKY

BRAZÍLSKA KORENINOVÁ SOĽ

AMAZÓNSKE KORENIE

BARBECUE

 41 %   

 18 %   

 51 %   

 9    13 %   

 12 %   

 8 %   

 7    8 %   

 41 %   

 31 %   

 39 %   

 7    24 %   

 13 %   

Výrazne medová aróma a sladkastá chuť. Zmes vhodná na prípravu pečených rebierok, 

bôčika, mäsa na gril. Obsahuje: soľ, papriku, cesnak, cukor, kurkumu, medovú arómu.

Ostrá pikantná zmes s typickou korenistou chuťou. Vhodná na prípravu steakov 

a grilovanie, ale aj ražnenie všetkých druhov mäsa. Obsahuje: čierne korenie, soľ, 

papriku, cesnak, cibuľu, olej, cukor, bazalku, nové korenie, petržlen, kurkumu.

Vyvážená a jemne pikantná zmes, typická pre českú kuchyňu. Je vhodná najmä na 

prípravu bravčového karé. Obsahuje: cesnak, cibuľu, rascu, soľ, koriander, čierne korenie.

Jemne pikantná zmes pôvodom z kaukazskej kuchyne. Ideálna na grilovanie rýb, dochutenie 

mletého mäsa alebo vegetariánskych pokrmov. Obsahuje: papriku, koriander, kôpor, soľ, 

cesnak, bazalku, senovku, mätu, bobkový list, majorán, zeler, petržlen, saturejku, chilli.

Typické argentínske korenie so sladkastou, štipľavou a výrazne zeleninovou 

chuťou. Je ideálne na prípravu grilovaných a dusených pokrmov. 

Obsahuje: papriku, čierne korenie, cibuľu, soľ, oregano, paštrnák.

Paradajková vôňa a cesnaková chuť s jemnými tónmi talianskych 

byliniek perfektne doladia raňajkové tousty a chuťovky. Obsahuje: 

paradajkové pyré, cesnak, cibuľu, soľ, bazalku, oregano.

Intenzívna syrová vôňa a chuť je ideálna na prípravu raňajok a chuťoviek 

v typicky juhoeurópskom štýle. Obsahuje: paradajkové pyré, aromatickú zmes 

typu čedar, srvátku, tavený syr, cesnak, soľ, cibuľu, oregano, bazalku.

Jemná medová vôňa a výrazná chuť, ktorá kombinuje pikantné tóny a medovú sladkosť. 

Obsahuje: soľ, papriku, cesnak, cukor, chilli, ďumbier, kurkumu, medovú arómu.

Zmes s jemne pikantnou a ľahko sladkastou chuťou. Uľahčí prípravu amerických zemiakov 

a ďalších zemiakových príloh bez nutnosti ďalšieho solenia. Obsahuje: soľ, papriku, cesnak, 

pažítku, rascu, koriander, ďumbier, čierne korenie, muškátový orech, petržlen, chilli.

Hrubá, silno aromatická a štipľavá zmes vhodná na prípravu steakov, 

marinovanie alebo záverečné dochutenie duseného a pečeného mäsa. 

Obsahuje: soľ, čierne korenie, cibuľu, cesnak, kurkumu.

Stredne štipľavá, korenistá chuť. Ideálna na prípravu steakov, pečenie 

a grilovanie pokrmov. Obsahuje: čierne korenie, soľ, papriku, cesnak, cibuľu, 

cukor, tymián, rastlinný olej, sušené mlieko, rozmarín, pažítku.

Ostrosladká chuť, typická na prípravu barbecue v americkom štýle. 

Obsahuje: papriku, paradajkový prášok, soľ, čierne korenie, cukor, 

cibuľu, rastlinný olej, koriander, kurkumu, cesnak.

KORENINOVÉ ZMESI A KORENINOVÉ PRÍPRAVKY 
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minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

230 g

550 g

500 g

330 g

980 g

500 g

170 g

450 g

500 g

250 g

720 g

500 g

330 g

900 g

500 g

290 g

600 g

500 g

120 g

280 g

250 g

340 g

800 g

500 g

300 g

720 g

500 g

280 g

620 g

500 g

260209501000

220209501000

250209501000

260201800000

220201800000

250201800000

260201200000

220201200000

250201200000

260201600000

220201600000

250201600000

260203050000

220203050000

250203050000

260207300000

220207300000

250207300000

260201000000

220201000000

250201000000

260201450000

220201450002

250201450000

260202050000

220202050000

250202050000

260201700000

220201700000

250201700000

BRUSCHETTA ZELENINOVÁ 
BEZ PRIDANÉHO GLUTAMÁTU

DIABOLSKÉ KORENIE

BYLINNÉ KORENIE

ČÍNSKE KORENIE

GRIL EVITA

GRIL SOMBRÉRO

BYLINKOVÉ MASLO

COUNTRY MIX NA 
STEAK A RAŽEŇ

FARMÁRSKE KORENIE

ČUBRICA BULHARSKÁ

 1    10 %   

 56 %   

 11 %   

 13 %   

 10    39 %   

 10    26 %   

 26 %   

 41 %   

 31 %   

 31 %   

Pikantná paradajkovo-cibuľovo-cesnaková chuť a príjemná zeleninová vôňa. Zmes vhodná 

na prípravu toastov a zapekanie minútkových pokrmov. Obsahuje: cibuľu, paradajkové 

pyré, cibuľu restovanú, papriku, cesnak, soľ, bazalku, oregano, pažítku, chilli.

Vyvážený mix pikantného korenia so silným paprikovým základom, 

vhodný na prípravu pikantných pokrmov. Obsahuje: soľ, papriku, 

chilli, rascu, cesnak, čierne korenie, rastlinný olej.

Chuťovo vyvážená zmes bylín a zeleniny s bylinkovou chuťou a vôňou. Vhodná 

na prípravu steakov ale aj ako univerzálne korenie v každej kuchyni. Obsahuje: 

cesnak, cibuľu, bazalku, tymián, soľ, petržlen, pažítku, kurkumu, papriku, cukor.

Aromatická korenistá vôňa a sladkastá, mierne štipľavá chuť korenín 

typických na prípravu ázijských pokrmov. Obsahuje: papriku, soľ, cukor, 

koriander, kurkumu, cibuľu, ďumbier, čierne korenie, fenikel.

Ľahko pikantná zmes pripravená podľa obľúbenej receptúry niekdajšej prvej 

dámy Argentíny. Vhodná na grilovanie ale aj ako prísada mäsových zmesí, plniek 

alebo pečeného a duseného mäsa. Obsahuje: soľ, papriku, čierne korenie, cibuľu, 

horčicu, koriander, cesnak, paštrnák, tymián, petržlen, rastlinný olej.

Mierne pikantná hrubozrnná zmes charakteristická vôňou rímskej rasce, 

určená najmä na grilovanie a ražnenie. Obsahuje: papriku, soľ, horčicu, 

cibuľu, koriander, chilli, rímsku rascu, rastlinný olej, čierne korenie.

Bylinková chuť a vôňa zmesi je vhodná na prípravu obľúbeného bylinkového 

masla alebo ako prísada do polievok, omáčok, nátierok a ďalších pokrmov. 

Obsahuje: soľ, oregano, petržlen, majorán, pažítku, cesnak, papriku, cukor.

Papriková vôňa, slaná, ľahko štipľavá papriková chuť. Vhodná najmä 

na grilovanie a ražnenie ľubovoľného druhu mäsa, steakov a klobás. 

Obsahuje: soľ, papriku, rozmarín, oregano, chilli, rastlinný olej.

Intenzívna kôprová chuť s jemnou štipľavosťou hrubého čierneho korenia a chilli. 

Zmes je vhodná na prípravu steakov, pečeného mäsa a jogurtových dipov. Obsahuje: 

cesnak, soľ, čierne korenie, kôpor, koriander, chilli, rastlinný olej, kôprovú arómu.

Aromatická vôňa a ľahko horká chuť koreninovej zmesi vhodná na 

grilovanie mletého mäsa, ražnenie a prípravu takmer všetkých pokrmov 

balkánskej kuchyne. Obsahuje: senovku, saturejku, soľ.

BYLINKOVÉ MASLO podľa našej 

receptúry nachádza dlhodobo obľubu 

u našich zákazníkov, ktorí oceňujú jeho 

stálu a nezameniteľnú chuť a využitie 

v teplej a studenej kuchyni.

21GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALÓG



minidóza

dóza

fólia

fólia

300 g

800 g

500 g

1000 g

260202220000

220202220000

250202220000

250202220001

GRILOVACIE KORENIE 
NEŠTIPĽAVÉ

 10    43 %   

Univerzálna, jemne mletá zmes s korenistou vôňou a paprikovou chuťou 

skvelá na grilovanie ľubovoľného druhu mäsa a zeleniny. Obsahuje: 

soľ, papriku, cesnak, koriander, horčicu, rascu, rastlinný olej.

minidóza

dóza

fólia

fólia

box

500 g

1100 g

500 g

1500 g

4000 g

260202550000

220202550000

250202550000

250202550001

230202550000

GURMETKA HRUBÁ

 9    67 %   

Univerzálna, hrubo mletá dochucovacia zmes so zeleninovou chuťou 

a vôňou, pripravená podľa tradičnej receptúry. Obsahuje: soľ, cesnak, 

paštrnák, cibuľu, karotku, zeler, petržlen, rastlinný olej.

minidóza

dóza

fólia

430 g

1000 g

500 g

260202850000

220202850000

250202850000

GRILOVANÁ ZELENINA

 9    50 %   

Univerzálna zmes cesnaku a papriky, určená na rýchlu prípravu všetkých druhov 

grilovanej zeleniny a iných zeleninových pokrmov. Obsahuje: soľ, cesnak, zeler.

minidóza

dóza

fólia

200 g

550 g

500 g

260202400000

220202400002

250202400000

GULÁŠOVÉ KORENIE ŠTIPĽAVÉ

 10   

Pikantná, výrazne papriková chuť a typická korenistá vôňa ideálna na 

prípravu pikantných gulášov, polievok a omáčok. Obsahuje: papriku, čierne 

korenie, cesnak, cibuľu, horčicu, majorán, cukor, rascu, koriander.

minidóza

dóza

fólia

270 g

700 g

500 g

260202620000

220202620000

250202620000

GYROS ČERVENÝ

 33 %   

Grécka zmes korenín a byliniek s korenistou vôňou a jemne pikantnou chuťou 

tradičného gyrosu, skvelá na prípravu teplej a studenej kuchyne. Obsahuje: 

papriku, soľ, cesnak, cibuľu, čierne korenie, oregano, rozmarín.

minidóza

dóza

fólia

300 g

800 g

500 g

260202200000

220202200000

250202200000

GRILOVACIE KORENIE ŠTIPĽAVÉ

 10    43 %   

Pikantná, jemne mletá zmes s korenistou vôňou a intenzívne štipľavou paprikovou 

chuťou. Obsahuje: soľ, papriku, koriander, cesnak, horčicu, rascu, chilli, rastlinný olej.

minidóza

dóza

fólia

270 g

750 g

500 g

260202600000

220202600000

250202600000

GYROS

 10    21 %   

Pôvodom grécka zmes drvených korenín a byliniek s bohatou vôňou a intenzívne 

príjemnou chuťou, určená na prípravu teplej a studenej kuchyne. Obsahuje: 

horčicu, paradajkový prášok, koriander, čierne korenie, cesnak, cibuľu, kurkumu, 

papriku, chilli, fenikel, muškátový orech, oregano, saturejku, rozmarín.

minidóza

dóza

fólia

box

500 g

1100 g

500 g

4000 g

260202560000

220202560000

250202560000

230202560000

GURMETKA JEMNÁ

 7    61 %   

Univerzálna, jemne mletá dochucovacia zmes so zeleninovou chuťou 

a vôňou, pripravená podľa tradičnej receptúry. Obsahuje: soľ, cesnak, 

paštrnák, cibuľu, karotku, zeler, petržlen, rastlinný olej.

minidóza

dóza

fólia

200 g

550 g

500 g

260202500000

220202500002

250202500000

GULÁŠOVÉ KORENIE 
NEŠTIPĽAVÉ

 10   

Neštipľavá chuť a typická papriková vôňa. Zmes je skvelá na prípravu gulášov, omáčok 

a polievok. Obsahuje: papriku, cesnak, cibuľu, horčicu, majorán, cukor, rascu, koriander.

minidóza

dóza

fólia

box

450 g

1000 g

500 g

4000 g

260202540000

220202540000

250202540000

230202540000

GURMETKA BEZ PRIDANÉHO 
GLUTAMÁTU

 9    61 %   

Univerzálna, jemne mletá dochucovacia zmes so zeleninovou chuťou a vôňou, 

pripravená podľa tradičnej českej receptúry. Neobsahuje glutamát sodný. Obsahuje: 

soľ, cesnak, paštrnák, cibuľu, karotku, zeler, petržlen, rastlinný olej.

KORENINOVÉ ZMESI A KORENINOVÉ PRÍPRAVKY 

22

Gulášové korenie je špeciálna zmes 

papriky, cibule, cesnaku a byliniek, ktoré 

dodajú gulášu jeho typickú chuť. Vďaka 

vysokému obsahu papriky je výrazne 

červená a vhodná na prípravu hovädzieho, 

bravčového, teľacieho ale aj zemiakového 

guláša. Výborne sa hodí tiež do paprikových 

omáčok, do držkovej a fazuľovej polievky.



minidóza

dóza

fólia

200 g

700 g

500 g

260206800000

220206800000

250206800000

KORENIE CITRÓNOVÉ

 6 %   

Citrónová vôňa a pikantná chuť zmesi je určená najmä na prípravu rýb, 

kuracieho mäsa a diviny. Obsahuje: citrónovú kôru, biele korenie, soľ.

23

Unikátna receptúra univerzálnej 

zmesi GURMETKA, ktorá obsahuje 

6 druhov zeleniny, je zárukou 

nezameniteľnej chuti tejto obľúbenej 

zmesi. Je vhodná na dochutenie 

polievok, omáčok, zeleninových jedál 

ale aj mäsa a rýb. V ponuke máme 

viaceré varianty bez glutamátu a éčok.

minidóza

dóza

fólia

450 g

1250 g

500 g

260204500000

220204500000

250204500000

HRANOLKY

 85 %   

Aromatická vôňa a slaná, koreninová chuť zmesi, ktorá uľahčí prípravu hranolčekov, 

krokiet alebo opekaných zemiakov. Tie nielen okorení, ale aj dostatočne osolí. 

Obsahuje: soľ, papriku, koriander, kurkumu, cukor, muškátový orech, rastlinný olej.

minidóza

dóza

fólia

320 g

650 g

500 g

260202800000

220202800000

250202800000

HRÍBOVÉ KORENIE

 10    21 %   

Mierne slaná hríbová chuť a vôňa na dochutenie polievok, omáčok a ďalších hubových jedál. 

Obsahuje: hríby, soľ, horčicu, koriander, rascu, čierne korenie, cibuľu, petržlen, rastlinný olej.

minidóza

dóza

fólia

280 g

800 g

500 g

260203000000

220203000000

250203000000

CHIMICHURI

 6,  7, 9, 10    21 %   

Ľahko pikantná chuť typicky argentínskej univerzálnej zmesi určenej na 

prípravu steakov alebo šalátov, ale aj ďalších teplých pokrmov a príloh. 

Obsahuje: cukor, soľ, cibuľu, čierne korenie, sóju, zeler, horčicu, cesnak, petržlen, 

papriku, slnečnicový olej, oregano, paradajkový prášok, kurkumu.

minidóza

dóza

fólia

250 g

750 g

500 g

260203400000

220203400000

250203400000

KAJUNSKÉ KORENIE

 10    23 %   

Pikantná korenistá zmes amerického typu, skvelá na grilovanie a pečenie 

rôznych druhov mäsa. Obsahuje: soľ, cesnak, papriku, cibuľu, horčicu, 

rímsku rascu, mleté čierne korenie, oregano, tymián, chilli.

minidóza

dóza

fólia

250 g

630 g

500 g

260203500000

220203500002

250203500000

KARÍ COLOMBO

 10      

Anglický (neštipľavý) variant zmesi typickej na dochutenie mäsových a zeleninových jedál, 

polievok, ryže a ďalších pokrmov. Obsahuje: kurkumu, horčicu, koriander, cesnak, ďumbier.

minidóza

dóza

fólia

250 g

630 g

500 g

260203800000

220203800000

250203800000

KARÍ THAJSKÝ TYP

      

Jedna z najostrejších karí zmesí s menšou prímesou kurkumy a výrazne 

väčším podielom chilli a rímskej rasce. Obsahuje: papriku, kurkumu, 

koriander, senovku, rímsku rascu, chilli, korenie, ďumbier, cibuľu.

minidóza

dóza

fólia

300 g

700 g

500 g

260206600000

220206600000

250206600000

KORENIE ŠTVORFAREBNÉ 
DRVENÉ

      

Farebná zmes bieleho, čierneho, ružového a zeleného korenia na dochutenie a farebnú 

dekoráciu steakov a iných pečených mias. Obsahuje: korenie biele, čierne, zelené a ružové.

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALÓG



minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

320 g

820 g

500 g

360 g

900 g

500 g

340 g

900 g

500 g

270 g

700 g

500 g

380 g

1000 g

500 g

400 g

1050 g

500 g

360 g

900 g

500 g

220 g

550 g

500 g

260205400000

220205400000

250205400000

260205750000

220205750000

250205750000

260210000000

220210000000

250210000000

260206120000

220206120000

250206120000

260206150000

220206150000

250206150000

260205600000

220205600000

250205600000

260205850000

220205850000

250205850000

260205900000

220205900002

250205900000

KOVBOJSKÉ KORENIE 
S VÔŇOU UDIARNE

KURČA GOLD

MARINOVACIA ZMES 
HORČICA - ČIERNE KORENIE

PAELLA

PAMPA ARGENTÍNA

KURČA BONO

KURČA PEPÍNO

MEXICKÉ KORENIE

 29 %   

 58 %   

 10    42 %   

 19 %   

 10    46 %   

 76 %   

 10    46 %   

Originálna zmes s aromatickou dymovou vôňou a slano korenistou, jemne štipľavou chuťou. 

Je určená na prípravu mäsa na otvorenom ohni a na lávových griloch. Obsahuje: čierne 

korenie, soľ, citrónovú kôru, cukor, majorán, papriku, rastlinný olej, dymovú arómu.

Koreninová vôňa a cesnakovo-papriková chuť s jemným cibuľovým nádychom 

na pečenie a grilovanie hydiny, králika, diviny a ďalších druhov mäsa. Obsahuje: 

soľ, papriku, cibuľu, cesnak, cukor, chilli, rascu, petržlen, rozmarín.

Všestranná zmes, jemne pikantná po čiernom korení  je určená predovšetkým 

na prípravu marinád na najrôznejšie druhy mäsa. Obsahuje: soľ, horčicu, cukor, 

cesnak, cibuľu, koriander, kurkumu, čierne korenie, majorán, ďumbier.

Zeleninová vôňa a štipľavá paradajková chuť je vhodná na prípravu rizota, dusenej zeleniny, 

polievok a mletých zmesí, ktoré určite obohatí atraktívnou farebnou štruktúrou. Obsahuje: 

papriku, soľ, paradajkový prášok, cibuľu, cesnak, kurkumu, čierne korenie, chilli, rastlinný olej.

Jemne štipľavá chuť zmesi s viditeľnými kúskami cibuľky je ideálna na 

dlhšie marinovanie a pečenie. Obsahuje: soľ, papriku, cibuľu, horčicu, 

petržlen, koriander, rastlinný olej, čierne korenie, tymián.

Papriková chuť a koreninová vôňa s výrazným bazalkovým nádychom, vhodná na pečenie a 

grilovanie kurčiat a inej hydiny. Obsahuje: soľ, papriku, rastlinný olej, bazalku, čierne korenie.

Intenzívna paprikovo-bylinková chuť a vôňa tejto originálnej zmesi je vhodná najmä 

na úpravu grilovanej a pečenej hydiny. Obsahuje: soľ, papriku, cibuľu, cesnak, horčicu, 

ďumbier, petržlen, rastlinný olej, citrónovú kôru, čierne korenie, koriander, tymián.

Papriková vôňa a jemne pikantná chuť pôvodom mexickej zmesi je vhodná 

na prípravu marinád a dochutenie najrôznejších pokrmov. Obsahuje: 

papriku, nové korenie, chilli, cibuľu, bobkový list, cesnak, rozmarín.

KORENINOVÉ ZMESI A KORENINOVÉ PRÍPRAVKY 

24

Vo svete existuje veľké množstvo karí 

zmesí, v ktorých sa kombinuje viac 

ako dvadsať druhov korenín. Tradičná 

orientálna zmes sa používa na ochutenie 

dusených pokrmov z rôznych druhov 

mäsa, na prípravu smotanových 

omáčok, polievok a ďalších pokrmov. 

Medzi naše najobľúbenejšie zmesi 

na grilované a pečené kurča 

patrí originálna koreniaca zmes 

KURČA PEPÍNO s intenzívnou 

paprikovo-bylinkovou chuťou.



minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

350 g

800 g

500 g

260 g

720 g

500 g

370 g

1090 g

500 g

300 g

700 g

500 g

400 g

1040 g

500 g

150 g

410 g

250 g

250 g

600 g

500 g

190 g

490 g

500 g

300 g

750 g

500 g

350 g

880 g

500 g

260206650000

220206650000

250206650000

260204900000

220204900000

250204900000

260208260000

220208260000

250208260000

260201650000

220201650000

250201650000

260207820000

220207820000

250207820000

260207800000

220207800000

250207800000

260207100000

220207100002

250207100000

260208400000

220208400000

250208400000

260203950000

220203950000

250203950000

260205100000

220205100000

250205100000

PEČENÉ ZEMIAKY

RYBY ČERVENÉ

STEAKOVÉ KORENIE

PRASIATKO NA PIVE

ŠALÁTOVÁ ZÁLIEVKA ŠPECIÁL

ŠALÁTOVÉ BYLINKY

PIZZA ZMES

SV. HUBERT MLETÝ

RASCOVÁ KRKOVIČKA

RYBY ZELENÉ

 59 %   

 10    12 %   

 63 %   

 1    30 %   

 9,10    26 %   

 7,9    19 %   

 7 %   

 10    28 %   

 34 %   

Rascovo-petržlenová vôňa a chuť zmesi s viditeľnou štruktúrou. Používa sa na dochutenie 

všetkých druhov pečených zemiakov a zemiakových pokrmov, a to bez nutnosti 

následného solenia. Obsahuje: soľ, rascu, cibuľu, petržlen, extrakt korenia (paprika).

Neštipľavá, jemne papriková chuť je vhodná na prípravu tučných sladkovodných 

a morských rýb. Obsahuje: papriku, soľ, cukor, horčicu, koriander.

Všestranne použiteľná koreniaca zmes s jemnou, korenisto-cesnakovou chuťou 

a vôňou, dokonalá na prípravu pečeného a grilovaného mäsa. Obsahuje: soľ, 

čierne korenie, cesnak, kurkumu, rozmarín, koriander, oregano, chilli.

Exkluzívna slanosladká, jemne koreninová chuť je obľúbená najmä na opekanie 

a pečenie ľubovoľného mäsa. Obsahuje: soľ, cibuľu, pivné ingrediencie, cukor, 

cesnak, papriku, rascu, paradajkový prášok, chilli, čierne korenie, tymián.

Sladkokyslá chuť, aromatická vôňa a hrubá štruktúra. Vďaka tomu je zmes 

vhodná na rýchlu prípravu najrôznejších šalátových zálievok. Obsahuje: cukor, 

soľ, paštrnák, zeler, cesnak, karotku, horčicu, petržlen, rastlinný olej.

Výrazne bylinková chuť a vôňa, stredne jemne drvené kúsky, viditeľná štruktúra. To všetko 

z nej robí zmes vhodnú na rýchlu prípravu šalátových zálievok a dipov. Obsahuje: soľ, 

petržlen, pažítku, kôpor, cukor, sušené mlieko, saturejku, zeler, estragón, rastlinný olej.

Nahrubo drvená talianska zmes je pripravená na základe originálnej receptúry 

a je vhodná na prípravu pizze, cestovín a ďalších typicky talianskych 

pokrmov. Obsahuje: papriku, čierne korenie, koriander, oregano, soľ, nové 

korenie, maltodextrin, petržlen, borievku, rastlinný olej, kurkumu.

Chuť a vôňa zmesi korenín je priamo určená na ľubovoľnú prípravu diviny. Obsahuje: tymián, 

borievku, bobkový list, čierne korenie, koriander, ďumbier, šalviu, cukor, klinčeky, chilli.

Takmer univerzálna zmes na úpravu bravčového mäsa s výrazne rascovou 

a korenistou chuťou a vôňou. Obsahuje: soľ, rascu, horčicu, cibuľu, 

cesnak, čierne korenie, cukor, papriku, oregano, rastlinný olej.

Slaná a jemne sladkastá chuť zmesi, ktorá je vynikajúca na pečenie 

a vyprážanie rýb. Rozumieť si bude hlavne so suchšími sladkovodnými 

rybami, rybími šalátmi a aspikmi. Obsahuje: soľ, cukor, kurkumu, kôpor, 

petržlen, ďumbier, oregano, rastlinný olej, cesnak, rozmarín.

25

Unikátna receptúra   koreninovej zmesi 

PRASIATKO NA PIVE už niekoľko 

rokov pomáha našim zákazníkom 

pri príprave chutného pečeného 

prasiatka ale aj rôznych druhov 

mäsa pripravovaných na ohni.

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALÓG



minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

230 g

540 g

500 g

200 g

650 g

500 g

520 g

200 g

500 g

400 g

1030 g

500 g

300 g

710 g

500 g

300 g

100 g

220 g

700 g

500 g

25 g

60 g

260205200000

220205200000

250205200000

260221000000

220221000000

250221000000

260204050000

220204050000

250204050000

260208650000

220208650000

250208650000

260208805000

220208805000

250208805000

260220200000

250220200000

260208500000

220208500000

250208500000

260205305000

220205305000

ŠPAGETY - CESTOVINY

TANDOORI MASÁLA GURMEKO

ÚDENÁ SOĽ

VICTORIA UNIVERZÁL

WOK

TASMÁNSKE BBQ

VARIANT DEKOR

ŠTVORO KVIETKOV 
(JEDLÉ KVETY)

 1, 9    25 %   

 81 %   

 10    45 %   

 1, 6    23 %   

 17 %   

 10      

      

Talianska zmes byliniek a korenín vhodná na prípravu obľúbenej mäsovej náplne, 

ktorú podávate na špagetách a iných cestovinách. Obsahuje: papriku, koriander, 

oreganp, čierne korenie, petržlen, rozmarín, bazalku, cesnak, rascu.

Zmes s vôňou rímskej rasce s krásne červenou farbou vhodná na prípravu marinád na 

ražnenie, grilovanie a pečenie mäsa. Obsahuje: koriander, soľ, rímsku rascu, papriku, 

cibuľu, chilli, cesnak, škoricu, červenú repu, ďumbier, senovku, zeler, arómu, čierne korenie, 

klinčeky, bobkový list, muškátový orech, kardamóm, extrakt korenia, citrónovú kôru.

Typická dymová vôňa a slaná chuť pre netypické dochutenie pokrmov, ktorým dodáva 

jedinečnú zaúdenú príchuť. Obsahuje: soľ, cukor, papriku, dymovú arómu, rastlinný olej.

Pikantná kombinácia cibule, papriky a čierneho korenia je skvelá na grilovanie 

a pečenie rozmanitých druhov mäsa. Obsahuje: soľ, papriku, cibuľu, čierne 

korenie, horčicu, koriander, paštrnák, cesnak, rastlinný olej, tymián.

Zmes korenín a zeleniny na prípravu wok pokrmov. Obsahuje: soľ, cesnak, trstinový 

cukor, cibuľu, koriander, citrónovú kôru, citrónovú trávu, kardamóm, kurkumu, 

sójovú omáčku, ďumbier, chilli, citrónovú vlákninu, škoricu, sumach, klinček.

Originálnou kombináciou rôznych druhov horského korenia a údených chilli papričiek vznikla 

prémiová koreniaca zmes , ktorú si obľúbite pri príprave netradičných steakov, hamburgerov, 

rebierok a grilovanie zeleniny. Obsahuje: čierne korenie, soľ, trstinový cukor, chilli, bourbonské 

korenie, papriku, paradajky, sumach, Tasmánske horské korenie, rastlinný olej, cukor, dymovú arómu.

Pikantná, nahrubo mletá dekoratívna zmes sa najčastejšie používa na grilovanie 

a pečenie všetkých druhov mäsa alebo pri príprave obaľovacích zmesí. Obsahuje: 

papriku, horčicu, čierne korenie, cibuľu, rascu, koriander, rastlinný olej.

Pestrá zmes farieb je určená najmä na dekoráciu a prezentáciu 

pokrmov. Obsahuje: kvety nevädze, nechtíka, ruže a slnečnice.

KORENINOVÉ ZMESI A KORENINOVÉ PRÍPRAVKY 
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Veľmi široké uplatnenie v kuchyni nachádza aj pikantná 

zmes tandoori masála. Ide o pikantnú indickú zmes korenia 

s výraznou rascovou vôňou, ktorá sa používa na prípravu 

známeho receptu kurča Tandoori z Indie a Pakistanu, kde 

sa kuracie mäso nakladá do zmesi korenia, bieleho jogurtu 

a potom sa pečie v peci tandoori alebo na bežnom

grile. Výborne  sa hodí aj na prípravu minútok,

zeleniny, strukovín a do indických omáčok

s kuracím, bravčovým aj jahňacím mäsom.

ŠTVORFAREBNÉ KORENIE GurmEko patrí medzi to najlepšie, 

čo je na trhu k dispozícii. Obsahuje čierne, biele, zelené 

korenie a ružové bobule. Zelené korenie sú nedozreté 

a rýchlo vysušené plody Piper nigrum. Čierne korenie vznikne 

fermentovaním a vysušením zelených bobuliek. Biele korenie 

získame olúpaním šupky dozretých bobúľ čierneho 

korenia. Ružové bobule sú sušené červené plody tropického 

stromu zo strednej a južnej Ameriky, majú ovocnú arómu 

a dodávajú pokrmom dekoratívny vzhľad. Gurmeko 

ponúka verziu celých aj drvených plodov.



minidóza

dóza

fólia

dóza

fólia

minibox

340 g

860 g

500 g

650 g

500 g

2800 g

260209000000

220209000000

250209000000

220207500000

250207500000

230207500000

ZAZIKY

ZELENINOVÁ ZMES 
DO POLIEVOK

 33 %   

9     

Kôprová vôňa a cesnakovo-kôprová chuť je nevyhnutná na prípravu 

originálneho gréckeho pokrmu, zeleninových šalátov a veľmi chutných 

dipov. Obsahuje: cesnak, cibuľu, soľ, čierne korenie, kôpor, kurkumu.

Univerzálna zeleninová zmes bez soli,  pripravená podľa tradičnej receptúry. 

Obsahuje: karotku, cesnak, paštrnák, cibuľu, zeler, kurkumu,  ligurček.
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Originálnu receptúru   koreniacej zmesi 

na populárne grécke tzatziky sme pre 

zákazníkov zjednodušene nazvali ZAZIKY. 

Zmes uľahčuje nielen rýchlu prípravu tohto 

obľúbeného predjedla, ale poskytuje aj 

priestor pre vlastnú fantáziu. Dochutenie 

šalátov alebo dipov  touto zmesou dlhodobo 

obohacuje ponuku našich zákazníkov.

ZELENINOVÁ ZMES
DO POLIEVOK
Poctivá chuť bez chémie za dobrú cenu

✓ Bez glutamátu

✓ Bez éčok a farbív

✓ Bez konzervantov

✓ Bez soli

Vyskúšajte 

zeleninovú zmes

za uvádzaciu cenu

NOVINKA

DózaDóza .......... ..........  650 g 650 g

Fólia Fólia  .......... ..........  500 g 500 g

Box Box  .......... ..........  2800 g 2800 g

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALÓG
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KONVENIENCIE
Pomocníka na jednoduchú a rýchlu prípravu pokrmov 

nájdete v produktom rade konveniencií, ktoré spĺňajú 

najvyššie nároky súčasnej gastronómie. Sortiment 

produktov bez obsahu glutamátu neustále rozširujeme. 

Sú obsahom našej ponuky. 
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BUJÓNY A VÝVARY

TEKUTÉ OCHUCOVADLÁ

minidóza

dóza

fólia

box

minidóza

dóza

fólia

box

pet

minidóza

dóza

fólia

box

minidóza

dóza

fólia

box

pet

kanister

minidóza

dóza

fólia

box

pet

kanister

minidóza

dóza

fólia

box

minidóza

dóza

fólia

box

pet

kanister

minidóza

dóza

fólia

box

minidóza

dóza

fólia

box

pet

kanister

minidóza

dóza

fólia

box

sklo

kanister

380 g

1000 g

3000 g

4500 g

450 g

1000 g

3000 g

4500 g

1 l

450 g

1100 g

3000 g

4500 g

450 g

950 g

3000 g

4000 g

1 l

5 l

450 g

1100 g

3000 g

4500 g

1 l

5 l

500 g

1000 g

3000 g

4500 g

450 g

1000 g

3000 g

4500 g

1 l

5 l

450 g

1000 g

3000 g

4500 g

450 g

950 g

3000 g

4000 g

1 l

5 l

450 g

1100 g

3000 g

4500 g

0,725 l

4,3 l

460403600000

420403600000

450403600000

430403600000

460402050000

420402050000

450402050003

430402050001

610610300001

460402110000

420402110000

450402110003

430402110001

460403100000

420403100000

450403100000

430403100001

430403100001

610610500002

460402160000

420402160000

450402160003

430402160001

610610100000

610610100005

460403700000

420403700000

450403700003

430403700001

460402060000

420402060000

450402060003

430402060001

610610400001

610610400002

460402120000

420402120000

450402120000

430402120001

460403200000

420403200000

450403200000

430403200001

610610620000

610610620005

460402170000

420402170000

450402170000

430402170001

610615000000

610615000005

ČÍRY MÄSOVÝ VÝVAR

ZELENINOVÝ VÝVAR

SÓJOVÁ OMÁČKA HUBOVÁ

VÝVAR S HOVÄDZOU 
PRÍCHUŤOU

HUBOVÝ VÝVAR

SÓJOVÁ OMÁČKA TMAVÁ

VÝVAR SO SLEPAČOU 
PRÍCHUŤOU

POLIEVKOVÉ KORENIE

GURMEX

ZELENINOVÝ VÝVAR BEZ 
PRIDANÉHO GLUTAMÁTU

SÓJOVÁ OMÁČKA SVETLÁ

VÝVAR S HOVÄDZOU 
PRÍCHUŤOU BEZ 
PRIDANÉHO GLUTAMÁTU

ÚDENÝ VÝVAR

WORCESTEROVÁ OMÁČKA

VÝVAR SO SLEPAČOU 
PRÍCHUŤOU BEZ 
PRIDANÉHO GLUTAMÁTU

SLADKÁ CHILLI 
OMÁČKA NA KURČA

 1, 3, 9    51 %      

 6, 9    46 %      

 6    21 %   

 6, 9    51 %      

 9    44 %      

 1, 6    21 %   

 6, 9    51 %      

 6    16 %       

 6    67 %      

 6, 9    46 %

 1, 6    20 %   

 6, 9    51 %

 6, 7    50 %      

    6 %   

 6, 9    52 %

 4 %   

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALÓG



ZÁKLADY OMÁČOK

KORENINOVÉ MARINÁDY

KONVENIENCIE
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minidóza

dóza

fólia

box

dóza

minidóza

dóza

fólia

box

dóza

dóza

minidóza

dóza

fólia

box

dóza

dóza

dóza

320 g

800 g

3000 g

3000 g

700 g

320 g

850 g

3000 g

4000 g

700 g

700 g

350 g

830 g

3000 g

4000 g

700 g

700 g

500 g

460402900000

420402900000

450402900000

430402900001

610602000000

460402400000

420402400000

450402400000

430402400001

610602400000

610602100000

460402200000

420402200000

450402200000

430402200000

610602400000

610602300000

610602600000

DEMI GLACE

MARINÁDA GRIL

TMAVÁ OMÁČKA

MARINÁDA MEDOVÁ

MARINÁDA BARBECUE

MINÚTKA ŠŤAVA K MÄSU

MARINÁDA GYROS

MARINÁDA MEXIKO

MARINÁDA BYLINKOVÁ

 6, 7    24 %       

 3, 6, 7, 9    15 %       

 1, 7    10 %       

 6, 7, 9    15 %       

 9    16 %       

 1, 6    20 %       

 6, 7, 9    16 %       

 7, 9    16 %       

 3, 6, 7, 9    15 %       
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OLEJE 
V súlade s trendom modernej gastronómie

a hľadaním nevšedných chutí vám prinášame 

nový rad netradičných olejov, ktoré sú 

vyrábané zo surovín od českých 

farmárov a pestovateľov. 

Všetky oleje sú lisované za studena pri 

teplote do 40 ºC. Vyskúšajte tieto vysoko 

kvalitné oleje pri príprave teplej a studenej 

kuchyne a s chuťou experimentujte.

TIP

TIP

TIP

RASCOVÝ OLEJ (50 ml)
630630010000

Unikátny olej tmavej farby, vyrobený z českej dvojročnej rasce  

s výraznou rascovou arómou a chuťou. V tomto oleji je vysoko 

koncentrovaný obsah silíc a to ho predurčuje na použitie v teplej

a studenej kuchyni aj pri nakladaní mäsa a zeleniny.

Pre veľmi silnú chuť je vhodné rascový olej riediť 

s iným za studena lisovaným olejom.

CHILLI OLEJ (250 ml)
630630040000

Obľúbený  olej s pikantnou chuťou  vzniká macerovaním 

vybraných chilli papričiek v repkovom, za studena lisovanom 

oleji, počas minimálne 3 mesiacov. Olej je možné používať 

v teplej a studenej kuchyni. Pokrmom dodá stále obľúbenejšiu 

pikantnú chuť. Je vhodný nielen na dochutenie pokrmov, ale aj na 

nakladanie mäsa a zeleniny, prípadne na vyprážanie. Mäso, pizza, 

bruschetta alebo cestoviny môžu teraz chutiť úplne inak.

Čerstvo opečený chlieb ľahko potrite chilli olejom. 

Pečivo tak získa zaujímavú a ľahko pikantnú príchuť.

BAZALKOVÝ OLEJ (250 ml)
630630030000

Olej vyrobený macerovaním bazalky v kvalitnom, 

za studena lisovanom repkovom oleji počas minimálne 

3 mesiacov. Olej je charakteristický intenzívnou vôňou a chuťou

bazalky. Je vhodný na použitie v teplej aj studenej kuchyni, 

najmä na dochutenie dresingov, omáčok, cestovín a steakov.

Do uvarených, ešte horúcich cestovín, vmiešajte 

kvapku bazalkového oleja a okamžite tým získate 

pokrm s jemnou vôňou bazalky. 

OLEJ Z BIELEHO MAKU  (250 ml)
630630020000

Olej svetlozlatej farby so sladkou orieškovou chuťou 

a s nezameniteľnou makovou vôňou. Výborne sa hodí ako 

doplnok do kuchyne, kde dokáže zvýrazniť chuť sladkých 

pokrmov alebo netradične dochutiť studené omáčky a šaláty. 

Olej je vyrobený z maku, ktorý je bohatým zdrojom 

množstva minerálnych látok a vitamínu E.

Potrite hotové palacinky alebo štrúdľu po 

vytiahnutí z rúry makovým olejom a získate novú

chuť a vôňu pripraveného pokrmu.

TIP

GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALÓG



HUBY
Naša ponuka zahŕňa široký výber húb 

pre tradičnú kuchyňu a navyše 

ponúka aj exotiku ázijských húb.
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fólia

fólia

fólia

fólia

250 g

250 g

250 g

100 g

710710602000

710710000000

710710850000

710111455000

ZMES LESNÝCH HÚB

HRÍB SMREKOVÝ

ZMES LESNÝCH 
A PESTOVANÝCH HÚB

JUDÁŠOVO UCHO SUŠENÉ

 12 

 12 

 12    0,2 % 

 12    0,3 % 



minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

600 g

1300 g

1000 g

250 g

1000 g

600 g

1400 g

1000 g

600 g

1400 g

1000 g

600 g

1300 g

460401335000

420401335000

450401335000

460403900000

420403900000

460401230000

420401230000

450401230000

460401330000

420401330000

450401330000

460401200000

420401200000

JEDLÁ SOĽ 
MORSKÁ HRUBÁ

CORNISH SEA SALT
(Morská soľ Cornish)

SOĽ 
HIMALÁJSKA - RUŽOVÁ

JEDLÁ SOĽ 
MORSKÁ JEMNÁ

JEDLÁ SOĽ HRUBÁ 
KRYŠTALICKÁ 
(0,8 - 2,3 mm)

 100 % 

 100 % 

 100 % 

 100 % 

 100 % 

SOLI
Soľ je neodmysliteľným základom každého jedla. Avšak aj medzi ponukou

solí môžeme vybrať typy rozdielnej chute, tvrdosti, veľkosti kryštálu, 

sfarbenia a ďalších charakteristík, ktoré zvyšujú 

variabilitu kulinárskeho umenia. 

33GURMEKO PRODUKTOVÝ KATALÓG
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minidóza

dóza

box

minidóza

dóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

krabica

PET

minidóza

dóza

minidóza

dóza

box

minidóza

fólia

minidóza

dóza

fólia

fólia

270 g

650 g

3200 g

420 g

900 g

500 g

200 g

650 g

100 g

1000 g

180 g

300 g

750 g

270 g

730 g

3500 g

600 g

1000 g

500 g

1500 g

250 g

500 g

460403400000

420403400000

430403400000

460400300000

420400300000

450400300000

460400100000

420400100000

450400100000

410401700000

410503100000

460401550000

420401550000

460400600000

420400600000

430400600000

460400200000

450400200000

460400900000

420400900000

450400900250

450400900000

ZMES NA OBAĽOVANIE 
SO SEZAMOM

GLUTAMÁT SODNÝ E621

AGAR-AGAR 700

ŽELATÍNA PLÁTKOVÁ

TEKUTÝ DYM

ŽELATÍNA BLOOM 220

KUKURIČNÁ MÚKA

DUSITANOVÁ SOLIACA 
ZMES E250

ZKREHČOVAČ

 1, 3, 11   7 %

3,1 % 99,4 % 

 7   

POTRAVINOVÉ PRÍPRAVKY
Pomocníci dnešnej kuchyne nielen pre špecialistov. 

Potravinové prípravky aj na denné použitie

na prípravu chutných pokrmov.
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ALGINÁT SODNÝ E401
100 g   fólia

5505060000

LAKTÁT VÁPENATÝ E327
100 g   fólia

550510180000

CITRÁT SODNÝ E331
100 g   fólia

550510210000

MALTODEXTRIN 
100 g   fólia

550500600000

GUMA GELLAN E418
100 g   fóla

550510220000

SÓJOVÝ LECITÍN E322
100 g   fólia

550510170000

 6

CHLORID VÁPENATÝ E509 
100 g   fólia

550510160000

XANTHANOVÁ GUMA E415
100 g   fólia

550403950000

MOLEKULÁRNA KUCHYŇA
Molekulárna kuchyňa pripravuje pokrmy z čerstvých a bežne dostupných surovín, 

mení iba ich skupenstvo, tvar, konzistenciu a farbu. Je na to potrebné mnoho pomocníkov 

cez tekutý dusík až po zahusťovadlá, emulgátory, stabilizátory.



Číselník alergénov:

Piktogramy:

1 - obilniny obsahujúce lepok

2 - kôrovce a výrobky z nich

3 - vajcia a výrobky z nich

4 - ryby a výrobky z nich

5 - arašidy a výrobky z nich

6 - sójové zrná a výrobky z nich

7 - mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy 

8 -  orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské 
orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, 
makadamové orechy a queenslandské orechy
a výrobky z nich 

9 - zeler a výrobky z neho

10 - horčica a výrobky z nej

11 - sezamové semená a výrobky z nich

12 -  oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších
ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l

13 - vlčí bôb a výrobky z neho

14 - mäkkýše a výrobky z nich 

zmesi vytvorené na základe originálnych národných receptúr

alergény soľ obsahuje glutamát sodný

36

Široká ponuka produktov dokonale

chránených spotrebiteľským obalom

Naše produkty sú dlhodobo charakteristické tým, že sú chránené nepriehľadným obalom. Týmto riešením sme schopní 

garantovať, že pri dodržiavaní štandardných podmienok skladovania zostávajú naše výrobky vôňou, chuťou a vzhľadom nezmenené 

po celú dobu ich minimálnej doby trvanlivosti. Balenie výrobkov do dóz aj fólií spĺňa najvyššie nároky na zachovanie kvality 

a zdravotnej nezávadnosti  výrobkov. 

Informácie uvedené pri jednotlivých výrobkoch sú iba informatívneho charakteru. Katalóg bol pripravený v decembri 2019. 

Prítomnosť alergénov a ďalšie špecifikácie výrobkov sa môžu meniť v dôsledku zmien receptúr a ďalších vplyvov s dopadom na technológiu a výrobu.
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Spoločnosť GurmEko je pre svojich zákazníkov jednoznačným garantom 

a zárukou bezpečnosti a najvyššej kvality. Postupy, ktoré uplatňujeme, podliehajú 

najvyšším medzinárodným štandardom kontroly kvality a bezpečnosti potravín. 

Sme už niekoľko rokov držiteľmi certifi kátov systému bezpečnosti a zdravotnej 

nezávadnosti potravín. V roku 2017 sme sa stali držiteľmi certifi kátu IFS. 

Našim certifi kačným orgánom je TÜV SÜD Czech s.r.o. 

 

V oblasti BIO potravín sme držiteľmi certifi kácie spoločnosti ABCERT.

 

GurmEko je členom ESA – EUROPEAN SPICE ASSOCIATION.

Riadenie a kontrola kvality sú našou 

každodennou samozrejmosťou

Chceme byť vaším partnerom vo svete korenín. Naši obchodní zástupcovia aj pracovníci zákazníckeho servisu vám pripravia 

individuálnu ponuku, ktorá dokonale uspokojí vaše požiadavky. Poradia vám so spôsobom použitia jednotlivých produktov. 

Budú vás informovať o našich novinkách. V dnešnom elektronickom svete si tak môžete vybrať, ako si výrobky objednáte, prípadne 

s kým sa o výbere poradíte.  Môžete využiť náš web, kontaktovať telefonicky alebo e-mailom zákaznícky servis, alebo sa obrátiť 

na obchodného zástupcu alebo spolupracujúce veľkoobchody vo vašom regióne. Je len na vás, aký spôsob komunikácie 

si vyberiete. Môžete si však byť istí, že vždy budete v správnych rukách.

Profesionálna podpora a dlhodobý individuálny 

vzťah so zákazníkmi sú našou prioritou
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Poznámky



Pre priaznivcov našich korenín, najmä z okruhu maloobchodných partnerov

a konečných spotrebiteľov, sme rozšírili našu ponuku o produktový rad maloobchodného balenia.

Nájdete tu výber 27 najlepších jednodruhových korenín a koreninových zmesí,

ktoré sú balené v atraktívnych plechových obaloch.

  Gramáž vhodná pre domácnosti a menšie prevádzky.

  Výber tých najlepších jednodruhových korenín, BIO korenín
 a koreninových zmesí z našej širokej ponuky.

  Obal, ktorý je možné opätovne naplniť, je z kvalitnej ocele s ochrannou 
vnútornou vrstvou. Je to preto, aby si výrobky zachovali vôňu,
 chuť a vzhľad po celú dobu minimálnej trvanlivosti.

  Atraktívny multifunkčný dávkovač.

  Možnosť priamej podpory predaja v maloobchode 
formou predajných stojanov.

  Možnosť realizácie darčekového balenia (vrátane adaptácie etikety).

  Možnosť rýchlej realizácie privátnej značky pre partnerov 
aj v menších výrobných sériách.

Plechovky je možné objednať u svojho obchodného zástupcu, telefonicky na čísle 0917 47 40 40

alebo prostredníctvom e-mailu koreniny@gurmeko.eu. Viac informácií o ponuke nájdete na www.gurmeko.sk.

ašich korenín, najmä z okruhu maloobc



SLOVENSKÁ REPUBLIKA

GurmEko s.r.o – organizačná zložka

Bystrická cesta 45, Ružomberok, 034 01

tel.: +421 917 47 40 40

koreniny@gurmeko.eu

 www.gurmeko.sk

eshop: www.dobrekoreniny.sk

ČESKÁ REPUBLIKA

GurmEko s.r.o. – obchodní úsek

Počernická 264, Radonice, 250 73

tel.: 283 880 066, 541 261 249, 800 100 377

objednavky@gurmeko.eu

www.gurmeko.cz

eshop: www.dobrekoreni.cz

MAĎARSKO

GurmEko – Magyarországi Fióktelepe

Magyarországi kirendeltség:

Puskaporosi út 10-10/A, 2921 Komárom

tel.: +36 30 7275 299

fuszerek@gurmeko.eu

www.gurmeko.hu

Zákaznícky servis: 0917 474 040
Všeobecné a dodacie podmienky nájdete na www.gurmeko.sk


