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Len to NAJLEPŠIE JE dosť DOBRÉ!



Spotrebitelia sa stále viac a  viac zaujímajú nielen o kvalitu jedla, ktoré konzumujú v  reštaurácii či jedálni, ale 

aj o  kvalitu celého stravovania, vrátane prevádzky. Vnímajú trendy a  porovnávajú to čo už vyskúšali, niekde 

videli alebo od niekoho počuli. Viac ako inokedy je dôležité pripravovať pokrmy, ktoré uspokoja ich nároky nielen 

po chuťovej, ale aj estetickej a nutričnej stránke. Nové nápady, nové postupy, zaujímavé kombinácie chutí, esteticky 

naaranžovaný pokrm a v neposlednom rade konzistentná kvalita a chuť pokrmov – to sú veci, ktoré spotrebiteľ 

vníma a oceňuje a do vašej prevádzky sa vždy rád vráti.

Sme s vami vo vašich prevádzkach, snažíme sa odhaliť veľké veci alebo aj drobnosti, pri ktorých vám môžeme byť 

nápomocní a uľahčiť vašu prácu. Sme tu preto, aby sme vám pomohli. Aby sme boli súčasťou vášho tímu a časť 

práce ste prenechali na partnera, ktorý má dlhoročné skúsenosti. Spoločne s vami hľadáme nové nápady, ktoré 

pomôžu obohatiť chuť, či vzhľad vašich pokrmov, nové komponenty vašich menu, ktoré rozšíria ponuku smerom 

k vašim spotrebiteľom. Zjednodušenie, skrátenie, či zlacnenie práce, ktorú každý deň vykonávate v mnohokrát 

neľahkých podmienkach, vám uvoľní ruky aj hlavu pre to, na čo sa musíte zamerať najviac.

Nestlé Professional ponúka sortiment osvedčených výrobkov i originálnych riešení renomovaných značiek MAGGI, 

CHEF, NESTLÉ Docello™, NESTLÉ a NESCAFÉ. Naše výrobné závody v Českej republike a na Slovensku sú zárukou, 

že dobre poznáme špecifi ká slovenskej kuchyne a naše výrobky tak prispejú k autentickej chuti vašich pokrmov. 

Celosvetová pôsobnosť spoločnosti Nestlé Professional je potom cenným zdrojom inšpirácií, ktoré nám umožňujú 

rozšíriť ponuku špecifi ckých kuchýň vďaka celosvetovo úspešným produktom.

Pre aktuálnu tému, ktorá sa týka požiadavky na produkty bez pridaného glutamanu, máme tiež riešenie – tieto 

produkty sú v našom portfóliu jasne označené. Sme vám pripravení poskytnúť komplexné riešenie – od raňajkového 

menu, nápojov, cez polievky, hlavné jedlá až po dezerty.

Sme radi, že ste si vybrali nás ako svojho partnera v oblasti gastronómie. Náš tím šéfkuchárov, výživových poradcov 

aj obchodných reprezentantov je plne k dispozícii pre ďalší rozvoj ako vás samotných, tak vášho podnikania.

Váš tím

Co je skutocne dôležité? 
Vaša vášen pre varenie.
ˇ ˇ

ˇ

Nestlé Professional



Ponúkame vám:

•  výrobky vyvinuté našimi kuchármi zo starostlivo vybraných a kontrolovaných surovín, ktoré zodpovedajú najvyšším 

nárokom na hygienu a bezpečnosť; úzky kontakt so špičkovými odborníkmi nám poskytuje spätnú väzbu pre ďalšie 

skvalitňovanie našich výrobkov

• značky, na ktoré sa môžete už niekoľko rokov spoľahnúť

•  spoľahlivú distribúciu na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom siete našich obchodných poradcov 

a preverených veľkoobchodov a obchodných partnerov

• kuchársky servis formou seminárov a školení v našich kuchárskych štúdiách alebo priamo vo vašej kuchyni

•  aktuálne informácie prostredníctvom našich webových stránok, kde nájdete vždy aktuálne a podrobné informácie 

o našich výrobkoch, službách a akciách: www.nestleprofessional.sk

Nestlé Professional 
– váš profesionálny partner v gastronómii



Sme tu pre vás a vašich pracovníkov. Profesionálni kuchári z nášho tímu zaisťujú prezentácie, školenia a semináre 

na  aktuálne témy, spracovávajú receptúry, poskytujú odborné konzultácie. Úzky kontakt so špičkovými 

odborníkmi nám poskytuje spätnú väzbu pre ďalšie skvalitňovanie našich výrobkov a služieb pre vás.

Náš tím príde na  vyžiadanie za  vami a  poskytne priamo vo vašej kuchyni rovnako kvalitné služby, ako 

v niektorom z našich školiacich centier vybavených špičkovou technológiou. Naše služby sú individuálne, vždy 

ich pripravujeme v spolupráci s vami, tak aby sa maximálne zamerali na vaše požiadavky.

Pripravíme vám na mieru školenie napríklad na:

• moderné trendy v kuchyni

• zahraničnú kuchyňu vo vašom menu

• rozšírenie menu o dezerty v rôznych variáciách

• výhody a prípravu bezmäsitých jedál a ďalšie.

Spýtajte sa na možnosti školenia vášho obchodného reprezentanta.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Kuchársky servis
Nestlé Professional
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TIP

Značka Garden Gourmet vám už viac ako 30 rokov prináša rozmanitú 

ponuku vegetariánskych produktov, ktoré vynikajú nielen svojou skvelou chuťou, 

ale aj nutričnými hodnotami a kvalitnými ingredienciami. 

Vyberte sa s nami do fascinujúceho sveta bezmäsitej kuchyne a urobte niečo 

dobrého nielen pre seba, ale aj pre prírodu a svoje okolie.

Výhody produktov Garden Gourmet

• vysoký obsah proteínov a vlákniny

• rýchla a zdravá príprava pokrmu

• vhodné ako plnohodnotná náhrada mäsa
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Kód produktu: 12412657 

GARDEN GOURMET 
TOSKÁNSKE CARRÉ
Naše vegetariánske Toskánske Carré je kombináciou šťavnatých cherry 
paradajok, vegetariánskeho mäkkého syru, mozzarelly, bazalky a tymiánu. 
Zažite delikátnu chuť Talianska.

Energia 189 kcal/791 kJ | Tuk 9,0 g z toho nasýtené mastné kyseliny 2,0 g | 
Sacharidy 17,0 g z toho cukry 3,5 g | Vláknina 3,0 g | Bielkoviny 8,5 g | 

Soľ 0,9 g

Kód produktu: 12412705 

GARDEN GOURMET 
VEGGIE RONDO ŠPENÁT A SYR
Naše vegetariánske Rondo špenát a syr spája zdravý špenát, krémový syr 
a jemný nádych bazalky. Servírujte s cestovinami alebo rizotom pre pravú 
chuť Talianska.

Energia 230 kcal/959 kJ | Tuk 12,0 g z toho nasýtené mastné kyseliny 4,5 g | 
Sacharidy 18,0 z toho cukry 0,6 g | Vláknina 4,9 g | Bielkoviny 10,0 g | 

Soľ 1,1 g

6,5 kg 1 ks sáčok 80 g 80 porcií 6 kg 1 ks sáčok 90 g 60 porcií
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2 kg 3 ks sáčok 113 g 53 porcií  ø 9,5 cm
7,5 kg 1 ks sáčok 100 g 75 porcií

Kód produktu: 12412707 

GARDEN GOURMET 
GRILOVANÉ REZANČEKY
Naše vegetariánske grilované rezančeky sú natoľko univerzálne, že sú 
vhodnou prísadou do veľkého množstva receptov. Sú skvelou náhradou 
kuracieho mäsa v najrôznejších omáčkach, stir-fry zmesiach alebo 
zeleninových šalátoch.

Energia 226 kcal/994 kJ | Tuk 11,0 g z toho nasýtené mastné kyseliny 1,1 g | 
Sacharidy 3,3 g z toho cukry 2,1 g | Vláknina 8,0 g | Bielkoviny 24,5 g | 

Soľ 1,3 g

Kód produktu: 12447211 

GARDEN GOURMET 
SENSATIONAL BURGER
Náš Sensational Burger je celý vyrobený 
z rastlín a má rovnako neuveriteľnú 
šťavnatosť ako hovädzí burger. Vegánsky 
burger, ktorý vyzerá, pripravuje sa, vonia a chutí tak, ako by mal chutiť 
burger pripravený z mäsa.

Energia 198 kcal/824 kJ | Tuk 13,3 g z toho nasýtené mastné kyseliny 3,8 g | 
Sacharidy 3,2 g z toho cukry 1,1 g | Vláknina 3,9 g | Bielkoviny 14,4 g | 

Soľ 0,78 g
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TIP

TIP
Výhody produktov Garden Gourmet

• rýchla a zdravá príprava pokrmu 

• k šalátom, k zelenine

• do wrapov, sendvičov, tortíl a toastov

ourmett

mmmmmmu u uu uuu u u
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Výhody produktov Garden Gourmet

Môže sa použiť ako plnohodnotná náhrada do pokrmov, 
pri ktorých sa používa klasické mleté mäso ako napríklad:

• chilli con carne

• bolonské špagety

• lazane a ďalšie



99999999999

Kód produktu: 12408145 

GARDEN GOURMET 
VEGGIE NUGETY
Naše vegetariánske nugetky sú tak chutné, že ich snáď nikdy nemôžete 
mať dosť! Zvonku chrumkavé, zvnútra šťavnato jemné a tak voňavé, 
ako jednoducho nugetky majú byť. Sezamové zrniečka zväčšujú pôžitok 
zo zahryznutia a prepožičiavajú chrumkavej strúhanke rafi novanosť. 
Bez mäsa, zato so 100 % chuťou nugetiek!

Energia 226 kcal/945 kJ | Tuk 10,0 g z toho nasýtené mastné kyseliny 1,1 g | 
Sacharidy 14,0 g z toho cukry 2,6 g | Vláknina 6,0 g | Bielkoviny 17,0 g | 
Soľ 1,25 g

Kód produktu: 12424115 

GARDEN GOURMET 
VEGGIE MLETÉ
Paleta pokrmov, ktoré môžete pripraviť s naším Garden Gourmet Veggie 
mletým, je naozaj pestrá. Či už sa rozhodnete pre klasické bolonské špagety, 
obľúbené lazane alebo výdatné Chilli con Carné, s našim Veggie mletým 
vykúzlite behom chvíľky vegánsku alternatívu Vašich obľúbených pokrmov, 
bežne pripravovaných z mletého mäsa. Bez kompromisov – pre jedinečný 
chuťový zážitok!

Energia 151 kcal/634 kJ | Tuk 3,0 g z toho nasýtené mastné kyseliny 0,4 g | 
Sacharidy 7,0 g z toho cukry 4,0 g | Vláknina 8,0 g | Bielkoviny 20,0 g | 
Soľ 0,4 g

Kód produktu: 12449565

GARDEN GOURMET
VEGÁNSKE GUĽÔČKY
Naše 100% vegánske guľôčky majú 
vzhľad, chuť a štruktúru na nerozoznanie 
od mäsa. Výhodou je aj vysoký obsah proteínov a vlákniny.

Energia 154 kcal / 646 kJ | Tuk 4,5 g z toho nasýtené mastné kyseliny 0,5 g | 
Sacharidy 7,0 g z toho cukry 1,0 g | Vláknina 7,5 g | Bielkoviny 17,7 g | 
Soľ 1,4 g

Kód produktu: 12447201 

GARDEN GOURMET
SENSATIONAL SAUSAGE
Náš Sensational Sausage je výnimočný 
svojou výraznou chuťou korenia. Svojím 
vzhľadom, chuťou a štruktúrou je 
na nerozoznanie od mäsa a neustále si zachováva svoju šťavnatosť.

Energia 176 kcal / 732 kJ | Tuk 10,0 g z toho nasýtené mastné kyseliny 4,6 g | 
Sacharidy 4,4 g z toho cukry 0,7 g | Vláknina 4,6 g | Bielkoviny 14,85 g | Soľ 1,1 g

Kód produktu: 12449584 

GARDEN GOURMET
VEGÁNSKE REZANČEKY
Naše 100% vegánske rezančeky majú 
všestranné použitie do akéhokoľvek 
pokrmu namiesto kuracieho mäsa. Dajú sa grilovať, piecť, restovať aj dusiť 
a predsa si zachovajú dokonalú štruktúru. Samozrejmosťou je vysoký obsah 
proteínov a vlákniny.

Energia 157 kcal / 655 kJ | Tuk 4,7 g z toho nasýtené mastné kyseliny 0,4 g | 
Sacharidy 1,2 g z toho cukry 0,1 g | Vláknina 9,8 g | Bielkoviny 22,5 g | 

Soľ 0,63 g

2 kg 2 ks sáčok 100 g 20 porcií
2 kg 2 ks sáčok 100 g 20 porcií

2 kg 2 ks sáčok 100 g 20 porcií

2 kg 2 ks sáčok 100 g 20 porcií

2 kg 3 ks sáčok 100 g 20 porcií

eeeeeee 
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Značka THOMY s vedúcou pozíciou na nemeckom a švajčiarskom 

trhu ponúka svojim zákazníkom výrobky pre teplú i studenú kuchyňu 

výnimočnej kvality. Od roku 2016 predstavuje spoločnosť Nestlé značku 

THOMY tiež na českom a slovenskom trhu. Veríme, že produkty THOMY 

Vám zachutia a stanú sa všestrannou ingredienciou Vašich pokrmov.

Výhody produktov THOMY

• značka THOMY vo svojich produktoch využíva predovšetkým 
repkový olej z kvalitných surovín

• jemná chuť

TIP

Kód produktu: 12451381 

THOMY Barbecue omáčka
Unikátna omáčka, ktorá spája chuť šťavnatých rajčín a vybraných korenín, 
so sladkosťou údených sliviek a karamelu. Táto kombinácia zdokonaľuje 
chuť jedál a dodáva im charakter. Thomy BBQ omáčka vďaka svojej chuti 
a vôni, rovnako ako hustej a hladkej štruktúre, je ideálna pre ochutenie 
všetkých druhov grilovaných pokrmov (mäsových aj vegetariánskych).

Energia 131 kcal/555 kJ | Tuk 0,5 g z toho nasýtené mastné kyseliny 0,1 g | 
Sacharidy 31,0 g z toho cukry 24,0 g | Vláknina 0,5 g | Bielkoviny 0,5 g | 
Soľ 1,2 g

3,4 kg 1 ks vedro --- xxx porcií
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Kód produktu: 12313188 

THOMY Combifl ex
99% repkový olej s maslovou príchuťou. Ideálne pre použitie 
na panvici aj v konvektomate. Neprepaľuje sa ani pri vysokých teplotách 
(až do 210 °C). Vhodný pre slané i sladké pokrmy. Bez pridanej soli 
na použitie aj pre vegetariánov.

Energia 828 kcal/3404 kJ | Tuk 92,0 g z toho nasýtené mastné kyseliny 6,4 g | 
Sacharidy < 0,1 g z toho cukry < 0,1 g | Vláknina < 0,1 g | Bielkoviny < 0,1 g | 
Soľ < 0,1 g

Kód produktu: 12325313 

THOMY Americká Horčica
THOMY Americká Horčica má výraznú farbu vďaka podielu hnedých 
horčičných semien, vyvážený podiel svetlých semien zase zaisťuje jemnú 
a príjemne sladkastú chuť. Hustá konzistencia umožňuje využitie horčice 
aj pre základ slovenských pokrmov. Je vhodná na ochutenie mletého mäsa 
a tatárskych biftekov a tiež pre dresingy a zálievky, pretože má schopnosť 
spájať olej. Neobsahuje žiadne umelé konzervačné látky ani umelé farbivá.

Energia 146 kcal/614 kJ | Tuk 5,3 g z toho nasýtené mastné kyseliny 0,2 g | 
Sacharidy 18,8 g z toho cukry 16,2 g | Vláknina 2,7 g | Bielkoviny 4,5 g | 
Soľ 2,0 g

Kód produktu: 12395848 

THOMY Mayonnaise Delicate
Nová majonéza krémovej konzistencie, ideálna v kombinácii s čerstvou 
zeleninou. Použiť ju možno ako dip alebo ako súčasť pokrmu, ktorého chuť 
jemne zvýrazní, avšak nedominuje nad chuťou jednotlivých ingrediencií.

Energia 418 kcal/1724 kJ | Tuk 42,6 g z toho nasýtené mastné kyseliny 3,4 g | 
Sacharidy 7,8 g z toho cukry 4,8 g | Vláknina < 0,1 g | Bielkoviny 1,0 g | 
Soľ 1,3 g

Kód produktu: 12325314 

THOMY Kečup jemný
THOMY Kečup jemný má výraznú tmavú farbu vyzretých rajčín a ich bohatú 
sladkú chuť. Vhodný je napríklad pre zvýraznenie základu rajčinového suga 
či passaty, výborný je však aj pre moderné fastfood produkty (burger, hot 
dog, panini, ribs). Hustá krémová konzistencia umožňuje použiť kečup 
aj ako rajčinový pretlak do omáčok a rajčinovej polievky. 100 g THOMY 
Kečupu je vyrobených minimálne zo 144 g rajčín.

Energia 112 kcal/478 kJ | Tuk 0,1 g z toho nasýtené mastné kyseliny 0,0 g | 
Sacharidy 25,3 g z toho cukry 21,5 g | Vláknina 1,0 g | Bielkoviny 1,3 g | 
Soľ 2,3 g

3000 ml 1 ks vedro --- 200 porcií

3000 ml 1 ks vedro --- 200 porcií3000 ml 1 ks vedro --- 200 porcií

2 l 6 ks plechovka --- ---

a
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V každej kuchyni musí niekto veliť. Tím kuchárov vedie šéfkuchár, udáva smer 
a zodpovedá za kvalitu. Značka CHEF plní práve túto funkciu. Vznikla v kolíske 

svetovej gastronómie – vo Francúzsku – a dnes udáva smer v modernej špičkovej 
gastronómii. Zloženie receptúr a použitých surovín vychádza z tradičnej kuchyne 

a zodpovedá najvyšším požiadavkám na kvalitu. Prirodzená farba, chuť a konzistencia 
sú pojmy, ktoré u značky CHEF nenesú kompromisy. Produkty značky CHEF už dávno 
prekročili hranice nielen Francúzska, ale i Európy, a úspešne dobývajú renomované 

reštaurácie prakticky na všetkých kontinentoch. Sú to špičkové výrobky pre 
skutočných odborníkov, ktorí ocenia a zhodnotia ich kvalitu.

Výhody tetrapakových omáčok CHEF

TIP
• Zo základných omáčok pripravíte celú radu variantov, napr. z Holandskej omáčky Bernskú 

omáčku, Mušelínovú, Maltézsku, Choron, Foyot, z Bešamelu šampiňónovú, bylinkovú, 
chrenovú, brokolicovú, kôprovú, atď. a vždy iba v potrebnom množstve.

• Penová konzistencia omáčok pri použití espumy dodá novú dimenziu chuti.

Kód produktu: 12383184 

CHEF Holandská omáčka
Jemná krémová omáčka s vyváženou chuťou masla,
citrónu a bieleho vína v praktickom balení, pripravená
k okamžitému použitiu. Stačí ohriať a môžete podávať.
Omáčka je taktiež vhodná i pre bezmäsitú stravu.
Môžete použiť taktiež k zapekaniu a gratinovaniu 
pokrmov. Bez pridaného glutamanu sodného.

Energia 234 kcal/984 kJ | Tuk 23,0 g z toho nasýtené mastné kyseliny 7,9 g | 
Sacharidy 5,0 g z toho cukry 1,6 g | Vláknina 0,2 g | Bielkoviny 0,8 g | Soľ 1,22 g

Kód produktu: 12383106 

CHEF Hubová omáčka
Klasická krémová hubová omáčka vo vysokej kvalite.
Receptúra s varenými šampiňónmi (12,2 %) a tónmi
lesných húb v praktickom tetrapakovom balení,
pripravená k okamžitému použitiu. Stačí ohriať a môžete
podávať. Omáčka je taktiež vhodná i pre bezmäsitú
stravu. Bez pridaného glutamanu sodného.

Energia 63 kcal/261 kJ | Tuk 3,8 g z toho nasýtené mastné kyseliny 1,8 g | 
Sacharidy 5,3 g z toho cukry 1,7 g | Vláknina 0,4 g | Bielkoviny 1,6 g | Soľ 0,84 g

Kód produktu: 12382953 

CHEF Omáčka s korením
Klasická krémová omáčka s korením vo vysokej kvalite.
Receptúra s dobre vyváženou chuťou čierneho korenia 
a mäsa v praktickom tetrapakovom balení, pripravená
k okamžitému použitiu. Stačí ohriať a môžete podávať.
Bez pridaného glutamanu sodného.

Energia 86 kcal/358 kJ | Tuk 6,5 g z toho nasýtené mastné 
kyseliny 2,7 g | Sacharidy 5,5 g z toho cukry 2,6 g | Vláknina 0,5 g | 
Bielkoviny 1,2 g | Soľ 1,1 g

Kód produktu: 12383186 

CHEF Roquefortová omáčka
Klasická krémová roquefortová omáčka vo vysokej
kvalite. Receptúra s obsahom viac ako 13 %
originálneho syru Roquefort v praktickom
tetrapakovom balení. Stačí ohriať a môžete podávať.
Omáčka je taktiež vhodná i pre bezmäsitú stravu.
Bez pridaného glutamanu sodného.

Energia 114 kcal/471 kJ | Tuk 9,0 g z toho nasýtené mastné kyseliny 5,4 g | 
Sacharidy 4,0 g z toho cukry 1,4 g | Vláknina 0,2 g | Bielkoviny 3,6 g | Soľ 1,1 g

1 l 6 ks tetrapak --- 1 l

1 l 6 ks tetrapak --- 1 l

1 l 6 ks tetrapak --- 1 l

1 l 6 ks tetrapak --- 1 l

• šetria čas, energiu a pracovnú silu 
pri príprave pokrmov

• stabilné vo vodnom kúpeli i mikrovlnnej rúre

• k okamžitému použitiu

• veľmi krátka doba prípravy

• hladká krémová konzistencia

• jemná chuť, ktorá neobmedzuje kuchárov 
pri rôznych variantoch použitia

• praktické balenie pre pohodlné a nenáročné 
skladovanie
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Kód produktu: 12437093 

CHEF Demi Glace
Základná hnedá omáčka mimoriadnej kvality, 
pomocou ktorej ľahko pripravíte širokú škálu 
hnedých omáčok, napr. loveckú, burgundskú, 
či omáčku z korenia, a mnohé ďalšie.

Energia 329 kcal/1390 kJ | Tuk 6,0 g z toho nasýtené mastné kyseliny 0,6 g | 
Sacharidy 56,4 g z toho cukry 8,9 g | Vláknina 2,6 g | Bielkoviny 11,1 g | 
Soľ 18,7 g

Kód produktu: 12352019 

CHEF Quattro Formaggi
Smotanovo krémová omáčka s výraznou chuťou 
a vôňou vyzretých syrov. Použite na prípravu 
cestovín, rizota a ďalších špecialít talianskej kuchyne.

Energia 218 kcal/908 kJ | Tuk 38,5 g z toho nasýtené mastné kyseliny 21,8 g | 
Sacharidy 34,3 g z toho cukry 10,8 g | Vláknina 1,1 g | Bielkoviny 14,5 g | 
Soľ 6,3 g

Kód produktu: 12436459 

CHEF Bratenjus
Tmavá minútková šťava s vynikajúcim chuťovým 
profi lom. Dodá vašim minútkovým pokrmom, 
omáčkam a šťavám požadovanú farbu, chuť a silu. 
Na použitie v medzinárodnej i domácej kuchyni.

Energia 461 kcal/1922 kJ | Tuk 28,2 g z toho nasýtené mastné kyseliny 16,7 g | 
Sacharidy 43,9 g z toho cukry 6,2 g | Vláknina 0,9 g | Bielkoviny 7,1 g | 
Soľ 16,33 g

Kód produktu: 12441882 

CHEF Bešamel
Základná biela omáčka, jemne dochutená hydi-
novým vývarom a muškátovým orieškom. Najmä 
v minútkovej kuchyni oceníte možnosť prípravy 
priamo do horúcej tekutiny. Doba varu len 30 sekúnd. 
Vhodná aj na prípravu polievok a ragú.

Energia 559 kcal/2323 kJ | Tuk 40,3 g z toho nasýtené mastné kyseliny 23,7 g | 
Sacharidy 42,0 g z toho cukry 6,4 g | Vláknina 1,3 g | Bielkoviny 6,3 g | 
Soľ 6,3 g

1 kg 6 ks eurotainer --- 11 l
1,15 kg 6 ks eurotainer --- 15,6 l

0,85 kg 6 ks eurotainer --- 14,6 l
0,84 kg 6 ks eurotainer --- 4 l

|

e.e.e.e.ee.
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CHEF
Pastovité fondy

Fondy využívame k zosilneniu a zvýrazneniu chuti štiav a omáčok najmä

v minútkovej kuchyni. Fondy sú však neodmysliteľnou súčasťou každej kuchyne,

či už tradičnej, alebo modernej.

V čom sú Premium Fondy CHEF® výnimočné?

• Majú prirodzenú, krémovú textúru, ktorá umožňuje ľahké dávkovanie a prípravu.

• Obsahujú vysoký podiel mäsových extraktov a ďalších starostlivo vybraných 
čerstvých surovín, ktoré sú zdrojom bohatého chuťového zážitku.

• Môžete ich skladovať pri bežnej teplote. Po otvorení ich skladujte v chladničke. 

• Prichádzajú do vašej kuchyne v praktickom balení so skrutkovým uzáverom.
Padnú presne do ruky, v sklade nezaberajú miesto.

TIP
Fond je silný extrakt, získaný pomalým varom 

a zredukovaním silného vývaru z netučných surovín (rôzne 
druhy mäsa alebo rýb, zeleniny a aromatických zložiek).

Pri prudkom vare riskujeme stratu nielen väčšiny 
aromatických látok, ale i prirodzenej farby, ktorá je 

u fondov tak dôležitá.

Kód produktu: 12307286 

CHEF Pastový fond teľací
Teľací fond má silu tradičného dlho redukovaného 
vývaru, ktorá sa spája s jemnou teľacou chuťou, 
zabezpečí optimálnu chuť Vašich receptúr. Jeho 
krémová hebká textúra umožňuje jednoduché 
a okamžité použitie. Vhodný ako základ k príprave 
všetkých hnedých omáčok, k dotiahnutiu výpekov, 
k príprave základných omáčok, na varenie 
a podlievanie duseného mäsa, taktiež je vhodný 
na prípravu studených jedál.

Energia 333 kcal/1397 kJ | Tuk 14,0 g z toho 
nasýtené mastné kyseliny 1,3 g | Sacharidy 40,0 g z toho cukry 3,9 g | 
Vláknina 0,5 g | Bielkoviny 11,0 g | Soľ 8,3 g

Kód produktu: 12307287 

CHEF Pastový fond rybací
Rybací fond je pripravený z ušľachtilých, 
starostlivo vybraných prísad s chuťou bielych rýb 
a mušlí sv. Jakuba. Jeho krémová hebká textúra 
umožňuje jednoduché a okamžité použitie. 
Vhodný na prípravu omáčok, k rybám a morským 
plodom, k zvýrazneniu chuťového profi lu rybacích 
polievok, k ochuteniu rybacích galantin aj aspikov 
a taktiež ho môžeme využiť k zvýrazneniu chuti 
zeleninových pokrmov.

Energia 267 kcal/1124 kJ | Tuk 7,9 g z toho 
nasýtené mastné kyseliny 0,8 g | Sacharidy 40,0 g z toho cukry 8,3 g | 
Vláknina 0,5 g | Bielkoviny 9,0 g | Soľ 11,0 g

600 g 6 ks plastová 
dóza

--- 12 l 630 g 6 ks plastová 
dóza

--- 15 l
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CHEF 
Tekuté koncentráty

Pri príprave pokrmov, ktoré vedú ku kulinárskej dokonalosti, musia šéfkuchári 

riešiť celý rad faktorov ako nedostatok času, zmenu chutí zákazníkov, dostupnosť 

surovín. Preto sme vyvinuli nový rad tekutých koncentrátov CHEF®. Pomôžu vám 

dodať pripravovanému pokrmu chuť v akejkoľvek fáze, od počiatočnej prípravy, 

až po servírovanie. Cieľom tohto radu nie je iba úspora času. Koncentráty, ktoré 

zodpovedajú tým najvyšším štandardom kvality, pomôžu rozvinúť fantáziu 

a kreativitu.

Výhody CHEF®  Tekutých koncentrátov
• tekutina vhodná pre studenú i teplú kuchyňu

• žiadne konzervačné látky

• bez umelých farbív a chutí

• bez obsahu lepku

• široké použitie v akejkoľvek fáze prípravy

Kód produktu: 12399655 

CHEF Tekutý koncentrát hubový
Charakteristická aróma húb s jemnými tónmi 
šampiňónov, húb šitake a maslových hríbov. 
Vhodný ako základ na polievky a omáčky, 
k doladeniu chuti dresingov, studených omáčok 
a emulzií, na zjemnenie marinád. Ideálny k doladeniu 
chuti v poslednej fáze prípravy pokrmu. Použitie 
za tepla aj za studena.

Energia 151 kcal/508 kJ | Tuk 0,6 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 0,1g | Sacharidy 17,0 g z toho 
cukry 3,0 g | Vláknina 1,2 g | Bielkoviny 11,0 g | Soľ 20,8 g

Kód produktu: 12399654 

CHEF Tekutý koncentrát ázijský
Jemné tóny citrónovej trávy, ďumbiera a kurkumy. 
Vhodný ako základ na polievky a omáčky, 
k doladeniu chuti dresingov, studených omáčok 
a emulzií, na zjemnenie marinád. Ideálny 
k dodaniu chuti v poslednej fáze prípravy 
pokrmov. Použitie za tepla i za studena.

Energia 152 kcal/645 kJ | Tuk 0,1 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 0,0 g | Sacharidy 35,7 g 
z toho cukry 5,8 g | Vláknina 0,6 g | Bielkoviny 1,5 g | 
Soľ 19,0 g

Kód produktu: 12327312 

CHEF Tekutý koncentrát zeleninový
Čistá chuť zeleniny so stopou cibule a petržlenovej 
vňate. Dokonalé pre stredné a vysoké tóny chuti. 
Obsahuje 49 % zeleninového koncentrátu.

Energia 79 kcal/334 kJ | Tuk 0,5 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 0,1 g | Sacharidy 15,2 g z toho 
cukry 12,0 g | Vláknina 1,4 g | Bielkoviny 2,7 g | Soľ 22,8 g

Kód produktu: 12327195 

CHEF Tekutý koncentrát hovädzí
Skvelý základ pre prípravu chutných mäsových 
pokrmov s tónmi hovädzej pečienky. Obsahuje 
67 % hovädzieho koncentrátu.

Energia 60 kcal/257 kJ | Tuk 0,1 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 0,1 g | Sacharidy 9,3 g z toho 
cukry 4,0 g | Vláknina 0,5 g | Bielkoviny 5,3 g | Soľ 23,8 g

Kód produktu: 12327194 

CHEF Tekutý koncentrát kurací
Tóny chuti pečeného kurčaťa s ľahkou a jemnou 
arómou. Ideálne pre tmavé omáčky a ragú. 
Obsahuje 66 % kuracieho koncentrátu.

Energia 62 kcal/265 kJ | Tuk 0,2 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 0,1 g | Sacharidy 9,4 g z toho 
cukry 3,6 g | Vláknina 0,5 g | Bielkoviny 5,5 g | Soľ 24,4 g

gg

gg

gg gg

1 l 4 ks fľaška --- 34 l1 l 4 ks fľaška --- 34 l

1 l 4 ks fľaška --- 34 l

1 l 4 ks fľaška --- 34 l1 l 4 ks fľaška --- 34 l
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Vývary a bujóny predstavujú základné stavebné prvky v kuchyni. Bez nich 

sa jednoducho varenie nezaobíde. Tvoria základy polievok a omáčok, 

používame ich k podlievaniu mäsa, dochucovaniu pokrmov a pod. 

Dobre vieme, koľko času, námahy a priestoru venujete príprave vývarov. 

Preto vám prinášame najširšiu ponuku vývarov na trhu. Už sa nemusíte 

obmedzovať. Vyberte si vývar, ktorý najlepšie zodpovedá vašim potrebám. 

Riaďte sa chuťou, cenou a veľkosťou balenia. Naša ponuka uspokojí všetky 

vaše potreby.Výhody vývarov a bujónov MAGGI

• silná a vyvážená chuť

• variabilita veľkosti obalov 

– vhodné pre každú kuchyňu

• výborný pomer kvality a ceny

• niektoré výrobky sú vhodné 

aj pre vegetariánsku kuchyňu

• pri nespotrebovaní celého obsahu balenia 

stačí dobre uzavrieť a použiť nabudúce

Vývary a bujóny

Kód produktu:  1 kg / 12352077 | 3,5 kg / 11390708
| 8 kg / 11390709

MAGGI Slepačí vývar
Vývar zlatej farby s typickou chuťou slepačieho mäsa, ale 
menej tučný. Je vhodný pri príprave, na zosilnenie chuti 
pokrmov z hydinového mäsa, rizota a pod. 
V ponuke sú praktické balenia do každej kuchyne (1 kg), 
ekonomické balenie šetrí vaše náklady 
(3,5 kg), balenie vhodné pre veľké kuchyne (8 kg).

Energia 251 kcal/1051 kJ | Tuk 13,7 g z toho nasýtené mastné kyseliny 7,0 g | 
Sacharidy 22,0 g z toho cukry 2,0 g | Vláknina 0,3 g | Bielkoviny 9,6 g | 
Soľ 52,0 g

1 / 3,5 
/ 8 kg

6 / 4 
/ 1 ks

eurotainer / krabica 
/ vedro 

1 porcia 250 ml 191 / 608 
/ 1392 porcií

TIP

• Originálny MAGGI Údený vývar s príjemnou chuťou a vôňou údeného 
mäsa sa hodí k príprave klasických i krajových polievok. Môžete ho 

použiť pri príprave zeleniny, strukovín, cestovín alebo sójového mäsa.

• Hodí sa do zapekaných pokrmov – francúzskych zemiakov, lasagní, 
gratinovaných cukiet a baklažánu.

Kód produktu: 12449843 

MAGGI tekutý bujón zeleninový
Nový pasterizovaný zeleninový vývar MAGGI je silný 
esenciálny vývar s polotekutou konzistenciou, ktorý 
dokonale zvýrazní chuť jedál v ponuke.

Energia 5 kcal / 19 kJ | Tuk 0,1 g z toho nasýtené mastné 
kyseliny 0 g | Sacharidy 0,6 g z toho cukry 0,4 g | 
Vláknina 0 g | Bielkoviny 0,2 g | Soľ 0,77 g

Kód produktu: 12449784 

MAGGI tekutý bujón slepačí
Nový MAGI pasterizovaný slepačí vývar je hustý 
a esenciálny vývar s polotekutou konzistenciou, 
ktorý dokonale zvýrazní chuť jedál podávaných 
vo vašej reštaurácii.

Energia 6 kcal / 23 kJ | Tuk 0,3 g z toho nasýtené mastné 
kyseliny 0,1 g | Sacharidy 0,5 g z toho cukry 0,4 g | 
Vláknina 0 g | Bielkoviny 0,2 g | Soľ 0,76 g

585 g 4 ks sklenená 
dóza

--- 13 l
585 g 4 ks sklenená 

dóza
--- 13 l
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Kód produktu: 12307333 

MAGGI Polievkový základ 
v paste
Pastovitý bujón na prípravu výdatných 
desiatových polievok. Je silný a číry, 
s kúskami zelených vňatí. Balenie 
je vhodné pre veľkokapacitné kuchyne.

Energia 410 kcal/1715 kJ | Tuk 24,5 g z toho nasýtené mastné kyseliny 15,5 g | 
Sacharidy 40,8 g z toho cukry 4,2 g | Vláknina 1,3 g | Bielkoviny 6,0 g | 
Soľ 18,65 g

Kód produktu: 12352052 

MAGGI Cesnakový vývar
Klasický vývar vhodný na dochutenie a zvýraznenie 
cesnakovej chuti rôznych polievok a omáčok. 
Je tiež ideálny na dochutenie zapekaných 
cestovinových, zemiakových a zeleninových jedál. 
Praktické balenie pre každý typ kuchyne.

Energia 248 kcal/1040 kJ | Tuk 10,0 g z toho 
nasýtené mastné kyseliny 6,0 g | Sacharidy 34,0 g z toho cukry 4,0 g |
Vláknina 0,3 g | Bielkoviny 6,0 g | Soľ 48,0 g

Kód produktu:  1 kg / 12436690 | 8 kg / 11390706 

MAGGI Jemný 
zeleninový vývar
Zeleninový vývar s typickou chuťou koreňovej 
zeleniny oceníte pri príprave zeleninových polievok 
a pokrmov. Vývar je vhodný aj pre vegetariánov. 
Praktické balenie pre všetky typy kuchýň 
(1 kg), prípadne pre veľké kuchyne (8 kg).

Energia 290 kcal/1210 kJ | Tuk 18,0 g z toho 
nasýtené mastné kyseliny 11,0 g | Sacharidy 24,0 g 
z toho cukry 3,1 g | Vláknina 1,7 g | Bielkoviny 7,6 g | 
Soľ 46,1 g

Kód produktu: 12436467 

MAGGI Údený vývar
Originálny vývar s príjemnou chuťou údeného mäsa. 
Oceníte pri príprave krajových polievok, zapekaných 
cestovín, či na ochutenie zemiakovej kaše. Praktické 
balenie 
pre každý typ kuchyne.

Energia 258 kcal/1084 kJ | Tuk 10,7 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 5,3 g | Sacharidy 29,6 g z toho cukry 2,1 g | Vláknina 0,7 g | 
Bielkoviny 10,5 g | Soľ 45,63 g

Kód produktu:  1 kg / 12352074 | 3,5 kg / 11390702 

| 8 kg / 11390703 

MAGGI Hovädzí vývar
Bez hovädzieho vývaru sa nezaobíde žiadna kuchyňa. 
Ponúkame vám silný vývar s typickou chuťou, arómou 
a príjemnou farbou. Vyváženú chuť a farbu oceníte pri 
dochucovaní pokrmov, štiav a omáčok aj pri príprave 
polievok. K dispozícii je praktické balenie do každej ku-
chyne (1 kg), ekonomické balenie šetriace vaše náklady 
(3,5 kg), balenie vhodné pre veľké kuchyne (8 kg).

Energia 266 kcal/1113 kJ | Tuk 15,0 g z toho nasýtené mastné kyseliny 9,0 g | 
Sacharidy 22,4 g z toho cukry 1,0 g | Vláknina 0 g | Bielkoviny 10,0 g | 
Soľ 50,0 g

Kód produktu: 11390836 

MAGGI Bujox
Univerzálny bujón k zosilneniu každej polievky,
či omáčky. Ponúka vám vyváženú chuť 
a nízku cenu, čo si skoro obľúbite.

Energia 206 kcal/864 kJ | Tuk 9,6 g z toho 
nasýtené mastné kyseliny 4,7 g | Sacharidy 20,2 g 
z toho cukry 1,5 g | Vláknina 0,2 g | Bielkoviny 9,5 g | 
Soľ 58,00 g

Kód produktu: 12307486 

MAGGI Karpatský bujón
Základný pastovitý bujón na dochutenie 
a zosilnenie vašich polievok, štiav 
a omáčok.

Energia 337 kcal/1396 kJ | Tuk 27,1 g z toho 
nasýtené mastné kyseliny 18,4 g | Sacharidy 13,5 g 
z toho cukry 0,6 g | Vláknina 1,1 g | Bielkoviny 8,8 g | 
Soľ 47,33 g

Kód produktu: 12352057 

MAGGI Hubový vývar
Huby, ktoré nemusíte pracne hľadať. Tento bujón 
dokreslí chuť a arómu každej polievky, šťavy 
alebo omáčky, kde chcete chuť húb zvýrazniť. 
Skúste ho pridať do halušiek alebo cestovín. 
Praktické balenie pre každý typ kuchyne.

Energia 257 kcal/1079 kJ | Tuk 10,8 g z toho 
nasýtené mastné kyseliny 7,0 g | Sacharidy 29,0 g z toho cukry 5,1 g | 
Vláknina 1 g | Bielkoviny 10,5 g | Soľ 45,0 g

7 kg 1 ks vedro 1 porcia 200 ml 875 porcií

8 kg 1 ks vedro 1 porcia 250 ml 1455 porcií10 kg 1 ks vedro 1 porcia 200 ml 2272 porcií

g
5 g |

1 / 8 kg 6 / 1 ks eurotainer 
/ vedro

1 porcia 250 ml 191 / 1392 
porcií1 / 3,5 

/ 8 kg
6 / 4 / 1 ks eurotainer / krabica 

/ vedro 
1 porcia 
250 ml

191 / 608 
/ 1392 
porcií

1 kg 6 ks eurotainer 1 porcia 250 ml 200 porcií

1,1 kg 6 ks eurotainer 1 porcia 200 ml 200 porcií

1,1 kg 6 ks eurotainer 1 porcia 250 ml 220 porcií
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Ponúkame vám tiež riešenie pri požiadavkách na výrobky bez pridaného 

glutamanu – všetky naše výrobky zo série MAGGI ZO ZAHRÁDKY túto 

požiadavku spĺňajú. Chuť je tak prírodná, ako ju príroda stvorila. Samozrejme 

nepoužívame ani konzervanty. Z použitých surovín sme jednoducho odstránili 

vodu. Vy ju opäť pridáte a prebudíte tak ich prirodzenú silu a chuť.

Výhody vývarov MAGGI zo Záhradky
• silná a vyvážená chuť

• výborný pomer kvality a ceny

• niektoré výrobky sú vhodné aj pre vegetariánsku kuchyňu

• pri nespotrebovaní celého obsahu balenia stačí dobre uzavrieť 
a použiť nabudúce

• 0 % pridaného glutamanu sodného

Vývary MAGGI 
zo Záhradky

Kód produktu: 12219251 

MAGGI zo Záhradky Slepačí vývar
Lahodný hydinový vývar vyrobený bez pridaného 
glutamanu sodného. Vývar je vhodný pre všetky 
vekové kategórie.

Energia 285 kcal/1207 kJ | Tuk 9,1 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny < 0,1 g | Sacharidy 47,2 g z toho 
cukry 8,3 g | Vláknina 0,5 g | Bielkoviny 3,4 g | Soľ 34,56 g

Kód produktu: 12219252 

MAGGI zo Záhradky Zeleninový 
vývar
Svieži zeleninový vývar, ktorý dodá vašim 
polievkám a pokrmom vyváženú chuť kvalitnej 
zeleniny. Vývar je vyrobený bez pridaného 
glutamanu sodného a je vhodný pre všetky 
vekové kategórie.

Energia 236 kcal/994 kJ | Tuk 6,2 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 1,6 g | Sacharidy 39,5 g z toho cukry 8,5 g | Vláknina 1,7 g | 
Bielkoviny 4,5 g | Soľ 39,73 g

3 kg 4 ks krabica 1 porcia 250 ml 480 porcií

3 kg 4 ks krabica 1 porcia 250 ml 480 porcií

3 kg 4 ks krabica 1 porcia 250 ml 520 porcií

Kód produktu: 12219250 

MAGGI zo Záhradky Hovädzí 
vývar
Silný hovädzí vývar je vyrobený bez pridaného 
glutamanu sodného a je vhodný pre všetky 
vekové kategórie.

Energia 293 kcal/1230 kJ | Tuk 10,7 g z toho 
nasýtené mastné kyseliny 4,6 g | Sacharidy 44,3 g 
z toho cukry 7,4 g | Vláknina 0,3 g | Bielkoviny 4,6 g | 
Soľ 36,55 g
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Polievka je grunt. Tiež vám babičky vtĺkali do hlavy túto starú 

múdrosť? Škoda, že sa na ňu pomaly zabúda. Polievka by mala 

byť súčasťou poludňajšieho menu. Pripraví žalúdok na ďalšiu 

konzumáciu, príjemne zahreje a mierne zasýti. Tiež dodá potrebné 

tekutiny. Naša ponuka predstavuje príjemné spestrenie jedálnička 

pre vašich stravníkov. Rad výrobkov MAGGI zo Záhradky 

je pripravený poskytnúť riešenie požiadaviek prípravy polievok 

bez pridaného glutamanu.

Výhody polievok MAGGI
• rýchlosť prípravy

• príprava presného počtu porcií, žiadne zbytočné
odpady a zvyšky

• pri nespotrebovaní celého obsahu balenia stačí dobre 
uzavrieť a použiť nabudúce

Polievky

Kód produktu: 11390742 

MAGGI Francúzska polievka
Najobľúbenejšia polievka z našej ponuky. Príjemnú 
vyváženú chuť polievky dopĺňa typická vložka 
cestovín v tvare mušličiek, mäsové halušky
a jemná zelenina.

 

Energia 347 kcal/1460 kJ | Tuk 8,8 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 5,0 g | Sacharidy 52,2 g 
z toho cukry 3,0 g | Vláknina 3,9 g | Bielkoviny 12,7 g | 
Soľ 15,58 g

2,5 kg 4 ks krabica 1 porcia 250 ml 142 porcií

TIP
• Aj takto pripravené polievky dávajú príležitosť vašej kreativite, umožňujú 

servírovať hosťom nevšedný zážitok – obyčajné pridanie smotany 
do krémových polievok zmení ich vnímanie, bohatosť polievok môžete 

podporiť pridaním závariek, ku všetkým krémovým polievkam 
sa maximálne hodia a stravníci to ocenia.

• Vyžiadajte si u svojho obchodného reprezentanta brožúrku Polievkové 
pohladenie – pomocníka, ktorý posunie vaše polievkové menu ďalej.
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Uvarte si polievku podľa vašich predstáv a vytvorte si ju podľa vašej fantázie 

s využitím širokej ponuky MAGGI vývarov a rôznych vložiek. Na knedličky 

do polievok sme skutoční špecialisti. Dodávame ich na všetky trhy

 Európskej únie. Aj tu vám ponúkame riešenie pri požiadavkách na výrobky 

bez pridaného glutamanu.

Výhody závariek a vložiek MAGGI
• odpadá prácna príprava (zmesi, tvarovanie)

• krátka doba prípravy

• stabilné vo vodnom kúpeli

• dobre držia tvar, nerozvaria sa

Závarky a vložky

TIP
• Kombinácia knedličiek vo vývare s ďalšími vložkami 
(napr. cestoviny, zelenina a pod.) znižujú dávkovanie 

knedličiek a z jedného balenia pripravíte 
výrazne viac porcií.

• MAGGI smažený hrášok alebo krutóny možno použiť 
do všetkých typov vývarových polievok ako zaujímavú 

ozdobu zahustených polievok alebo ako netradičné 
vložky do šalátov.
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Kód produktu: 11339136 

MAGGI Smažený hrášok
Guľôčky z jemného cesta do zlatista opečené 
s prírodnou ľahko slanou chuťou, ktoré môžete 
použiť do všetkých typov vývarových polievok 
ako zaujímavú ozdobu zahustených polievok 
alebo ako netradičné krutóny do šalátov.

Energia 555 kcal/2313 kJ | Tuk 35,0 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 16,8 g | Sacharidy 50,0 g 
z toho cukry 2,0 g | Vláknina 4,0 g | Bielkoviny 8,0 g | 
Soľ 2,0 g

Kód produktu: 12247665 

MAGGI Cesnakovo-bylinkové 
krutóny
Stredne veľké cesnakovo-bylinkové krutóny 
do polievok vývarového typu aj do hustejších 
variantov. Krásne si drží chrumkavú konzistenciu. 
Krutóny je možné používať aj do šalátov. 
Neobsahujú pridaný glutaman sodný.

Energia 518 kcal/2162 kJ | Tuk 30,0 g z toho nasýtené mastné kyseliny 14,4 g | 
Sacharidy 52,0 g z toho cukry 4,0 g | Vláknina 4,0 g | Bielkoviny 8,0 g | 
Soľ 1,5 g

Kód produktu: 11390749 

MAGGI zo Záhradky
Šunkové knedličky
Stredne veľké krupicové knedličky s kúskami pravej 
šunky spestria aj krémové polievky. Bez pridaného 
glutamanu sodného.

 

Energia 478 kcal/2000 kJ | Tuk 22,7 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 13,0 g | Sacharidy 49,2 g z toho cukry 4,3 g | 
Vláknina 3,3 g | Bielkoviny 17,5 g | Soľ 2,53 g

Kód produktu: 41805

MAGGI Fridátové rezance
Obľúbená vložka do polievok pripravená z jemného 
palacinkového cesta sa výborne hodí do vývarových 
aj zahustených polievok. Rezance si zachovávajú 
typickú chuť východzieho cesta a sú jemne 
osmažené.

Energia 555 kcal/2323 kJ | Tuk 37,0 g z toho 
nasýtené mastné kyseliny 17,76 g | Sacharidy 40,0 g 
z toho cukry 3,0 g | Vláknina 4,5 g | Bielkoviny 14,0 g | 
Soľ 2,50 g

Kód produktu: 12247767 

MAGGI Semolínové krúžky
Netradičná a chutná vložka obohatí každý 
druh polievky.

Energia 514 kcal/2150 kJ | Tuk 26,0 g z toho 
nasýtené mastné kyseliny 12,48 g | Sacharidy 56,0 g 
z toho cukry 1,7 g | Vláknina 4,0 g | Bielkoviny 12,0 g | 
Soľ 1,0 g

Kód produktu: 11390138 

MAGGI Pečeňové knedličky
Obľúbené pečeňové knedličky do polievky, ktoré sú 
kedykoľvek k dispozícii. Príprava v priebehu 5 minút. 
Môžete kombinovať s cestovinami.

Energia 449 kcal/1883 kJ | Tuk 17,3 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 10,2 g | Sacharidy 51,3 g z toho cukry 3,8 g | 
Vláknina 3,4 g | Bielkoviny 20,2 g | Soľ 3,3 g

Kód produktu: 12038532 

MAGGI zo Záhradky
Krupicové knedličky
Veľké krupicové knedličky pre vaše polievky. 
Uvaríte v priebehu 3 minút! Vynikajúce aj ako 
príloha. Bez pridaného glutamanu sodného.

Energia 448 kcal/2041 kJ | Tuk 25,1 g z toho 
nasýtené mastné kyseliny 15,5 g | Sacharidy 47,9 g 
z toho cukry 0,8 g | Vláknina 2,6 g | Bielkoviny 16,3 g | Soľ 4,08 g

|

hhh h

|

2 kg 4 ks krabica --- ---

1,6 kg 4 ks krabica --- ---1,6 kg 4 ks krabica --- ---

1 kg 4 ks sáčok --- ---1 kg 4 ks sáčok --- ---

1 kg 4 ks sáčok --- ---

1 kg 4 ks sáčok --- ---
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Omáčky a šťavy patria bezpochybne k vrcholom kuchárskeho umenia. Koľko 

času trávili naši predchodcovia restovaním výpeku, či preváraním zahusťovaných 

omáčok, a koľko omáčok sa pritom pripálilo. To všetko je minulosť. Vieme od 

vás, že pridávate naše zmesi do výpeku a vydusenín získaných počas tepelnej 

úpravy, aby ste docielili optimálnu chuť a silu. Snažíme sa, aby sme vám ponechali 

dostatok priestoru pre vaše vlastné doladenie fi nálnej omáčky alebo šťavy podľa 

vašich predstáv. Sme radi, že vám môžeme pomôcť.

Výhody základov, štiav a omáčok MAGGI
• úspora práce, času, energie

• zvýšenie hygieny prevádzky

• stála kvalita (výťažnosť, farba, chuť)

• výrobok je kedykoľvek po ruke a okamžite k použitiu

• výrobok je stabilný vo vodnom kúpeli

• základy možno s výhodou využiť na dotiahnutie požadovanej farby
a chuti vlastných omáčok a štiav

Základy,
št¹avy a omáčky

TIP
• Omáčky môžete zjemniť smotanou alebo maslom.

• Syrovú omáčku môžete ozvláštniť pridaním špecifi ckého syru, 
bielym vínom, strekom pálenky a pod.

• So základom tak môžete vytvoriť celý rad chuťových variantov.
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Kód produktu: 12352078 

MAGGI Šťava ku kuraťu
Skvelá šťava k pečenému a grilovanému kuraťu. 
Môžete použiť aj na doplnenie minútkových
pokrmov z hydiny (kura, morka a pod.).

Energia 323 kcal/1363 kJ | Tuk 7,6 g z toho 
nasýtené mastné kyseliny 2,2 g | Sacharidy 53,0 g 
z toho cukry 5,3 g | Vláknina 1,7 g | Bielkoviny 10,0 g | Soľ 22,0 g

Kód produktu: 12123176 

MAGGI Syrová omáčka
Jemná krémová omáčka s lahodnou syrovou chuťou 
sa snúbi ideálne s cestovinami, ale aj ako omáčka 
k mäsám a k pokrmom talianskej proveniencie.

Energia 456 kcal/2289 kJ | Tuk 40,7 g z toho 
nasýtené mastné kyseliny 22,9 g | Sacharidy 35,1 g 
z toho cukry 7,7 g | Vláknina 1,0 g | Bielkoviny 10,2 g | 
Soľ 7,68 g

Kód produktu: 12352079 

MAGGI Šťava k bravčovému mäsu
Prírodná šťava k bravčovému mäsu. Zmiešajte 
s výpekom a dostanete vynikajúcu šťavu. Alebo 
pripravte omáčku k dusenému mäsu – 
na hubách, na rasci atď. K dispozícii je ekonomické 
balenie pri zachovanej špičkovej kvalite.

Energia 327 kcal/1381 kJ | Tuk 7,4 g z toho nasýtené mastné kyseliny 3,0 g | 
Sacharidy 53,0 g z toho cukry 9,2 g | Vláknina 3,5 g | Bielkoviny 9,8 g | 
Soľ 19,8 g

2,5 kg 4 ks krabica --- 12,5 porcií

0,7 kg 6 ks eurotainer --- 14,5 l

0,7 kg 6 ks eurotainer --- 16 l
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Niekedy možno potrebujete pripraviť niečo špeciálne, ale nemáte na to 

potrebné suroviny alebo know-how. Môžete začať zháňať recept, potom 

suroviny a následne rovnako riskujete, že výsledok bude iný, než ste 

očakávali. To sa vám s fi xami MAGGI nestane. Všetky potrebné suroviny 

sú už obsiahnuté v zmesi a príprava je tak jednoduchá, že ju zvládne aj ten, 

kto to robí prvýkrát. Nebojte sa nových vecí a vyskúšajte celú škálu našej 

ponuky. Spoznáte nové pokrmy aj novú dimenziu tých tradičných.

Výhody fi xov MAGGI
• so zmesami pripravíte pestrú paletu pokrmov

• pripravované jedlá majú vyváženú chuť a konzistenciu

• šetrí čas a prácu personálu – odpadá príprava základov, zmesi 
nahrádzajú čiastkové suroviny

• použitie zmesi vylúči z procesu rizikové vajcia

• máte istotu, že pripravované jedlá budú mať rovnakú chuť 
pri výdaji ako prvého, tak posledného jedla

Fixy

TIP
• MAGGI Fix na vyprážanie Diablito dodá vašim pokrmom nový rozmer. 

Špecifi cká chuť obalených kúskov kuracieho mäsa alebo tyčiniek surimi 
umožní podávanie aj za studena ako chuťoviek.

• Pre prípravu minútkového pokrmu použite kvalitné mäso (bravčové 
stehno, bravčové kotlety), pre použitie v inštitúciách je vhodnejšie 

mäso podusiť, lepšie sa tak uchová počas dlhšieho výdaja.

3 kg 4 ks krabica --- 270 porcií

2 kg 5 ks sáčok --- 266 porcií

Kód produktu: 12291164 

MAGGI Fix Boloňská omáčka
Zmes k príprave bolonskej omáčky. Pridáte 
len mleté mäso a získate klasickú taliansku 
pochúťku. Odporúčame podávať 
so špagetami MAGGI.

Energia 340 kcal/1439 kJ | Tuk 7,9 g 
z toho nasýtené mastné kyseliny 4,7 g | Sacharidy 55,6 g 
z toho cukry 19,9 g | Vláknina 7,7 g | Bielkoviny 7,7 g | Soľ 12,38 g

Kód produktu: 12404219 

MAGGI NÁPADY Kura 
Šampiňóny & Smotana
Obľúbený fi x na prípravu zapekaných kuracích 
plátkov so smotanou a šampiňónmi. Jemná 
krémová konzistencia a príjemná hubová chuť. 
Zmes môžete použiť i na prípravu zapekanej zeleniny, 
rýb alebo ďalších druhov mäsa.

Energia 347 kcal/1466 kJ | Tuk 5,6 g z toho nasýtené mastné kyseliny 
0,4 g | Sacharidy 66 g z toho cukry 4,7 g | Vláknina 108 g | Bielkoviny 
7,2 g | Soľ 11,8 g

,,,,,
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Kód produktu: 12308194 

MAGGI Fix na mleté mäso
Kompletná zmes na prípravu šťavnatých fašírok, 
sekanej, náplní do paprík a pod. Jednoducho rozmiešate 
so studenou vodou a mletým mäsom. Vhodné na smaže-
nie, dusenie i pečenie. Výborne viaže a skvelo chutí.

Energia 380 kcal/1608 kJ | Tuk 7,1 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 2,2 g | Sacharidy 61,9 g z toho cukry 8,0 g | 
Vláknina 6,1 g | Bielkoviny 14,3 g | Soľ 4,95 g

Kód produktu: 12291165 

MAGGI Fix na čínske špeciality
Zmes zeleniny, čiernych húb a korenín na prípravu 
pokrmov ázijského typu. Použite rôzne druhy mäsa 
(kuracie, bravčové, morčacie) a pridajte sezónnu 
zeleninu. Získate veľa rýchlych a jednoduchých 
variantov.

Energia 380 kcal/1606 kJ | Tuk 9,2 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 5,1 g | Sacharidy 64,6 g z toho cukry 12,2 g | 
Vláknina 5,2 g | Bielkoviny 6,9 g | Soľ 6,87 g

Kód produktu: 12307640 

MAGGI Fix na zapekanie
Jemne dochutená originálna zmes k príprave 
zapečených cestovín, zeleniny, zemiakov a pod. 
Môžete vylúčiť z vašej kuchyne rizikové vajcia 
a dosiahnete ešte lepšieho výsledku.

Energia 345 kcal/1458 kJ | Tuk 4,1 g z toho 
nasýtené mastné kyseliny 1,0 g | Sacharidy 57,3 g 
z toho cukry 5,0 g | Vláknina 0,9 g | Bielkoviny 19,0 g | Soľ 7,93 g

Kód produktu: 12319565 

MAGGI Zlatá obaľovacia zmes Sezam
Vynikajúca obaľovacia zmes na rôzne druhy 
vyprážaných pokrmov, ktorým dodá chrumkavý obal 
a lákavú zlatistú farbu so žiarivo bielymi sezamovými 
semienkami. Pripravované suroviny stačí len namočiť 
v ľahko osolenej studenej vode, obaliť v zmesi 
a usmažit klasicky na panvici alebo v konvektomate.

Energia 377 kcal/1586 kJ | Tuk 9,3 g z toho nasýtené mastné kyseliny 2,0 g | 
Sacharidy 57,4 g z toho cukry 5,3 g | Vláknina 7,1 g | Bielkoviny 12,3 g | 
Soľ 5,25 g

Kód produktu: 12291735 

MAGGI Fix Ázijská panvica
Kompletná zmes na prípravu ázijských pokrmov. 
Veľké kúsky zeleniny, čiernych húb a príjemne 
zlatistá omáčka s príchuťou kari vám zaručí 
úspech u stravníkov.

Energia 365 kcal/1535 kJ | Tuk 7,4 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 4,5 g | Sacharidy 65,4 g z toho cukry 19,0 g | 
Vláknina 4,7 g | Bielkoviny 6,0 g | Soľ 9,77 g

Kód produktu: 12305189 

MAGGI Fix na obaľovanie Diablito
Buďte diabolsky originálny. Obaľte obyčajné kuracie 
krídelká v našej zmesi a vysmažte. Diablito chutí 
skvele aj na rybe alebo na tyčinkách surimi.

Energia 324 kcal/1375 kJ | Tuk 1,2 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 0,1 g | Sacharidy 59,9 g z toho cukry 9,0 g | 
Vláknina 4,3 g | Bielkoviny 16,3 g | Soľ 11,16 g

Kód produktu: 12291997 

MAGGI Fix na guláš
Cibuľovo-paprikový základ k príprave gulášov. 
Zmes v priebehu tepelnej úpravy pokrm zahustí 
do požadovanej konzistencie.

Energia 355 kcal/1493 kJ | Tuk 11,8 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 6,5 g | Sacharidy 51,2 g 
z toho cukry 10,8 g | Vláknina 8,7 g | Bielkoviny 6,9 g | 
Soľ 13,66 g

2,5 kg 4 ks krabica --- 175 porcií

3,5 kg 4 ks krabica --- 350 porcií

2,5 kg 4 ks krabica --- 125 porcií
2 kg 4 ks krabica --- 145 porcií

2 kg 4 ks krabica --- 147 porcií

2,6 kg 4 ks krabica --- 126 porcií

2,8 kg 4 ks krabica --- 250 porcií

eeeeeeee 
------

g |

g |
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Prílohy dopĺňajú väčšinou mäsitý pokrm, ale môžu rovnako dobre 

plniť funkciu hlavného jedla, či sladkého dezertu. Sú bohatým 

zdrojom zložitých sacharidov, a preto sú nevyhnutnou súčasťou 

nášho jedálnička. S výrobkami MAGGI pripravíte ľahko a pohodlne 

vždy čerstvé prílohy a pokrmy tradičnej slovenskej kuchyne. Nebojte 

sa nových kombinácií. Pridajte do zemiakovej kaše napr. zeleninu, 

bylinky, osmaženú cibuľku či orestovanú slaninku. Pripravte 

zemiakové knedle s jarnou zeleninou či špenátom. Podávajte 

Svätomartinskú hus s knedľami a zaraďte halušky do vášho 

jedálnička. Je toľko možností ako uspokojiť vašich stravníkov.

Výhody príloh MAGGI
• jednoduchá a rýchla príprava, žiadny odpad, šetrí čas

• široké použitie

• stabilné pri výdaji – nemení konzistenciu ani pri dlhšom výdaji

• výborná chuť a konzistencia

• prirodzená zemiaková chuť

Prílohy

TIP
• Halušky nikdy nepreplachujte studenou vodou.

• Prekvapte hostí malými zemiakovými knedličkami 
plnenými rumovými pralinkami alebo inými 

nezvyčajnými náplňami – zeleninovou zmesou 
či údeným lososom.
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Kód produktu: 12119159 

MAGGI Zemiaková kaša – Komplet
Ideálne riešenie pre malé aj veľké prevádzky. 
Kompletná zmes pre prípravu zemiakovej kaše 
iba s vriacou vodou. Pridaním masla kašu samozrej-
me ešte vylepšíte. Kaša si zachová svoju konzistenciu 
aj pri dlhšom uchovaní počas výdaja.

Energia 358 kcal/1512 kJ | Tuk 3,8 g z toho nasýtené mastné kyseliny 2,8 g | 
Sacharidy 68,7 g z toho cukry 4,9 g | Vláknina 5,7 g | Bielkoviny 9,3 g  | 
Soľ 3,0 g

Kód produktu: 11390622 

MAGGI Zemiakové cesto
Dobré zemiakové cesto je základom mnohých 
sladkých i slaných pokrmov. Vďaka hladkej a vláčnej 
konzistencii sa s cestom dobre pracuje a jeho chuť 
dáva viac vyniknúť použitým surovinám.

Energia 343 kcal/1454 kJ | Tuk 2,0 g z toho nasýtené mastné kyseliny 0,3 g | 
Sacharidy 70,3 g z toho cukry 0,6 g | Vláknina 4,8 g | Bielkoviny 8,6 g | 
Soľ 1,8 g

Kód produktu: 12455466

MAGGI Zemiaková kaša
Vločková zemiaková kaša s podielom zemiakov 99 %. 
Kaša je s veľmi nízkym obsahom soli a je vhodná 
pre všetky vekové kategórie. Hotová kaša je stabilná 
pri výdaji a je vhodná na zachladenie i zamrazenie.

Energia 346 kcal/1468 kJ | Tuk 0,7 g z toho 
nasýtené mastné kyseliny 0,5 g | Sacharidy 74,3 g 
z toho cukry 2,9 g | Vláknina 6,6 g | Bielkoviny 7,4 g | Soľ 0,08 g

Kód produktu: 11390599 

MAGGI Slovenské halušky
Kuchári si obľúbili MAGGI Halušky vďaka ľahkej 
a rýchlej príprave. Stravníci si ich obľúbili pre ich 
jedinečnú chuť. Halušky môžete podávať ako prílohu 
alebo ako samostatný pokrm napr. s bryndzou alebo 
s kapustou.

Energia 359 kcal/1519 kJ | Tuk 1,9 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 0,1 g | Sacharidy 73,5 g z toho cukry 0,5  | 
Vláknina 5,1 g | Bielkoviny 9,3 g | Soľ 3,98 g

3,5 kg 4 ks krabica 260 g 35 porcií

2,5 kg 6 ks sáčok 200 g 76 porcií

5 kg 2 ks sáčok 200 g až 190 porcií

4,5 kg 2 ks sáčok 215 g 46 porcií

5 |



28

Môžete mať na poličke desiatky druhov korenia. Bude to pekne 

vyzerať, ale niektoré menej používané druhy vám budú starnúť 

a strácať kvalitu. Zaujímali sme sa, ktoré druhy korenia používate 

najčastejšie a pripravili sme pre vás najobľúbenejšie zmesi korenín 

a ochucovadiel, ktoré využijete denne. Vyvážený pomer jednotlivých 

druhov korenia, byliniek a soli vám uľahčí ochucovanie polievok, 

omáčok, pokrmov či šalátov. Máme s ochucováním jedál skúsenosť 

cez 130 rokov. Môže to o sebe povedať niektorý kuchár?

Výhody korenia MAGGI
• originálne tradičné dochucovadlá

• vyvážená chuť

• jednoduché použitie

Korenie

TIP
• Využite menších balení MAGGI polievkového 
korenia (768 ml alebo 165 ml), ktoré môžu byť 

k dispozícii stravníkom priamo na stoloch.
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Kód produktu: 12117835 

MAGGI Polievkové korenie
MAGGI Polievkové korenie nie je potrebné predstavo-
vať. Tekuté ochucovadlo s výraznejšou mäsovou chu-
ťou využijete najmä do mäsitých pokrmov – polievok, 
omáčok a štiav, ale napr. aj do rizota. Hodí sa do teplej 
aj studenej kuchyne na použitie pri príprave pokrmov 
aj pre ich dochutenie pri podávaní. Má vyvážený 
chuťový profi l, ktorý dochutí vaše polievky a pokrmy, 
ale neprekryje ostatné suroviny.

Energia 20 kcal/85 kJ | Tuk < 0,1 g z toho nasýtené mastné kyseliny < 0,1 g  | 
Sacharidy 2,2 g z toho cukry 0,9 g | Vláknina < 0,1 g | Bielkoviny 2,8 g | 
Soľ 22,8 g

Kód produktu: 12101197 

MAGGI Harmónia chuti 200 g
Menšie balenie novej receptúry obľúbenej koreniacej 
zmesi v podobe trojfarebných granuliek s výraznejšou 
zeleninovou chuťou a atraktívnejším vzhľadom. Hodí sa 
na dochutenie polievok, vývarov, cestovín, ryže, zelenino-
vých pokrmov, na zapekanie i do šalátov.

Energia 109 kcal/459 kJ | Tuk 1,8 g z toho nasýtené mastné kyseliny 0,2 g | 
Sacharidy 16,2 g z toho cukry 11,5 g | Vláknina 2,1 g | Bielkoviny 5,9 g | 
Soľ 72,75 g

Kód produktu: 12427501 

MAGGI Harmónia chuti trojfarebná
Nová receptúra originálnej granulovanej zmesi
10 druhov zeleniny, byliniek, korenín a chuťových 
prísad s výraznejšou zeleninovou chuťou
v trojfarebných granulkách. Ideálna na dochutenie 
polievok, vývarov, pokrmov z cestovín a ryže, 
na zapekanie i do šalátov.

Energia 109 kcal/459 kJ | Tuk 1,8 g z toho nasýtené mastné kyseliny 0,2 g | 
Sacharidy 16,2 g z toho cukry 11,5 g | Vláknina 2,1 g | Bielkoviny 5,9 g | 
Soľ 72,75 g

Kód produktu: 11390638 

MAGGI Vegga
Vyvážená zmes korenia s kúskami zeleniny 
a vňate. Vynikajúce najmä na ochutenie polievok, 
vývarov, zeleninových pokrmov a pod.

Energia 148 kcal/625 kJ | Tuk 0,3 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 0,1 g | Sacharidy 26,3 g
z toho cukry 19,0 g | Vláknina 2,6 g | Bielkoviny 8,6 g | 
Soľ 60,53 g

Kód produktu: 12107976 

MAGGI Vegga Natur
Obľúbené ochucovadlo s kúskami zeleniny a vňate 
doplnené starostlivo vybranou zmesou korenia teraz 
vo variante bez pridaného glutamanu sodného, 
hodí sa aj pre stravovanie v školských jedálňach 
a zdravotníckych zariadeniach.

Energia 113 kcal/481 kJ | Tuk 0,2 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 0,1 g | Sacharidy 24,8 g z toho cukry 
21,8 g | Vláknina 2,4 g | Bielkoviny 1,9 g | 
Soľ 68,00 g

2,25 kg 2 ks eurotainer --- ---

3,5 kg 1 ks vedro --- ---

3,5 kg 1 ks vedro --- ---

6 kg 2 ks kanister --- ---

0,2 kg 12 ks sáčok --- ---

Kód produktu: 12366983 

MAGGI Sójová omáčka
Omáčka je vyrobená fermentáciou s jemnou sladkastou 
chuťou. Neobsahuje žiadne umelé farbivá, príchute ani 
konzervačné látky. Chuťový profi l je vhodný pre európsku 
aj ázijskú kuchyňu. Je vhodná pre marinovanie mäsa, 
zeleniny a tofu. Možné použitie za tepla aj za studena.

Energia 73 kcal/312 kJ | Tuk 0,0 g z toho nasýtené mastné 
kyseliny 0,0 g | Sacharidy 16,2 g z toho cukry 14,7 g | 
Vláknina 0,0 g | Bielkoviny 2,1 g | Soľ 9,5 g

500 ml 6 ks fľaška --- ---



Nie je rajčina, ako rajčina. Tie naše rajčiny dozrievajú pod horúcim 

španielskym slnkom a z poľa putujú rovno do skvelých omáčok, 

ktoré vám prinášame. Výborná výťažnosť, stabilná kvalita a cena 

po celý rok sú hlavnými argumentami pre rajčinové omáčky MAGGI. 

Nesústreďte sa len na tradičnú českú a slovenskú kuchyňu. 

S prémiovými rajčinovými omáčkami MAGGI môžete smelo vstúpiť 

do kuchyne talianskej, mexickej či francúzskej. Ostatní kuchári 

na týchto trhoch používajú práve tieto omáčky každý deň.

Výhody rajčinových výrobkov MAGGI
• vyrobené zo zrelých španielskych rajčín, čo zaručuje intenzívnu 

farbu a prírodne rajčinovú chuť

• prírodná chuť ponecháva priestor pre kreatívu kuchára

• rovnaká kvalita po celý rok bez sezónnych výkyvov

• rovnaká cena po celý rok, čo uľahčuje kalkuláciu pokrmov

Výrobky z rajčín

TIP
• MAGGI rajčinové výrobky použite na prípravu polievok, omáčok, originálnych 

príloh a pokrmov etnických kuchýň (talianskej, francúzskej, 
mexickej, španielskej atď.).

• MAGGI Sugo Pepperoni sa výborne hodí k príprave pikantnej omáčky k rybám.

• MAGGI Tomatový základ môžete využiť aj na prípravu lahodného 
tomatového nápoja – podávajte dobre vychladené.
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Kód produktu: 12115016 

MAGGI Sugo Pepperoni
Lahodná rajčinová omáčka s kúskami žltých 
a červených paprík. Vhodná ako príloha 
k mäsu, hydine aj morským plodom. Je ideálna 
k príprave cestovín, pikantných omáčok 
a mexických pokrmov.

Energia 51 kcal/212 kJ | Tuk 2,8 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 0,4 g | Sacharidy 5,0 g z toho 
cukry 3,7 g | Vláknina 0 g | Bielkoviny 0,9 g | Soľ 0,55 g

Kód produktu: 12114824 

MAGGI Drvené rajčiny
Dužina z rajčín v tomatovej šťave bez akýchkoľvek 
ďalších prísad. Dochutenie závisí len od vás. 
Po celý rok rovnaká cena a kvalita. 
Ľahko sa kalkuluje, ľahko sa používa.

Energia 31 kcal/132 kJ | Tuk 0,4 g z toho 
nasýtené mastné kyseliny 0,1 g | Sacharidy 5,1 g 
z toho cukry 3,9 g | Vláknina 1,0 g | Bielkoviny 1,3 g | 
Soľ 0,02 g

Kód produktu: 12114825 

MAGGI Tomatový základ
Dužina z olúpaných rajčín v rajčinovej šťave, 
mierne ochutená a zahustená. Chutí výborne 
najmä k cestovinám a na pizzu. Zaručená kvalita 
po celý rok.

Energia 61 kcal/257 kJ | Tuk 2,8 g z toho 
nasýtené mastné kyseliny 0,4 g | Sacharidy 7,1 g 
z toho cukry 5,7 g | Vláknina 1,1 g | Bielkoviny 1,4 g | 
Soľ 0,56 g

k k k k kkk

| g |

3 kg 6 ks plechovka 50 ml 60 porcií 3 kg 6 ks plechovka 50 ml 60 porcií

3 kg 6 ks plechovka 50 ml 60 porcií
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Je len málo tak univerzálnych potravín ako sú cestoviny. Môžete ich 

použiť ako hlavné jedlo, prílohu aj dezert, môžete ich zapekať, plniť, 

pripraviť z nich chutné a svieže šaláty, použiť ako vložku do polievky, atď. 

Je až prekvapujúce, ako tvar cestovín dokáže ovplyvniť chuť pokrmu. Ak 

chcete mať istotu, že vaše cestoviny si zachovajú svoj tvar po celú dobu 

spracovania až na tanier stravníkov, potom voľte len cestoviny vyrobené 

zo 100% semoliny (tvrdej pšenice). Správne uvarené al dente cestoviny 

sa nelepia, nelámu a chutia úplne najlepšie.

Výhody cestovín MAGGI
• cestoviny MAGGI sú vyrobené zo 100% tvrdej pšenice (semoliny)

• sú bezvaječné a držia preto dobre tvar, nelepia sa a nerozvaria sa

• sú vynikajúce pre použitie v teplej kuchyni, aj do studených šalátov

Cestoviny

TIP
• Pri varení veľkého množstva počítajte s tým, že cestoviny ešte dôjdu (aj vďaka 

veľkej tepelnej zotrvačnosti kotlov), skráťte preto primerane 
dobu varu (šetríte tiež náklady).

Kód produktu: 12446680

MAGGI Tarhoňa 
Tarhoňa je cestovina v tvare malých guľôčok. Obľúbená je 
v slovenskej a maďarskej kuchyni, hlavne ako príloha k mäsu 
a rôznym omáčkam. Možno ju použiť ako vložku do polievok 
alebo na prípravu zeleninového rizota, v studenej kuchyni ako 
základ do rôznych šalátov. Tarhoňa je vyrobená zo 100 % 
tvrdej pšenice/semolíny, dobre drží tvar, nelepí sa a nerozvára.

Energia 348 kcal/1458 kJ | Tuk 1,1 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 0,4 g | Sacharidy 73,5 g z toho cukry 1,0 g | 
Vláknina 5,3 g | Bielkoviny 9,8 g | Soľ 0,0 g

Kód produktu: 12446639 

MAGGI Cestovinová ryža
Cestovinová ryža je vynikajúca príloha k hlavným jedlám 
a omáčkam. Dá sa použiť aj ako vložka do polievok alebo 
pripraviť ako samostatné hlavné jedlo na spôsob rizota. 
V studenej kuchyne môžeme použiť do rôznych šalátov. 
Cestovinová ryža je vyrobená zo 100 % tvrdej pšenice/
semolíny, dobre drží tvar, nelepí sa a nerozvára.

Energia 348 kcal/1458 kJ | Tuk 0,1 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 0,0 g | Sacharidy 74 g z toho cukry 0,1 g | 
Vláknina 0,5 g | Bielkoviny 10 g | Soľ 0,0 g

5 kg 2 ks sáčok 100 g 50 porcií

5 kg 2 ks sáčok 100 g 50 porcií

ddddddddddddláláláláláláláláámmmmmmmmmmm
alalalalalalala ebebebebebebebbbbbboo o o o 

zozozoooootatatatataat . . .. 
áááááááátototototototototoootov.v.v.v.v.v.v.v.  
cececeeececeececcec /////////

á áá á á á á á á á jejejejejejejejeee 
kkkkkkkk mmmmmmmmmäsäsäsääsäsäsäsääsääsä uuuuuuuuuu
oooooolililililililll evevevevevevevevokokokokokokokokk 
ynynynynynynynynny i iii i ii i akakakakakakakako oo o oooo oo

0 0 0  0 % % % % % % % % %
rororororooroorororozvzvzvzvzvzvzvzvz áráráárárárárárárrra.a.a.aaa.aaa.aa.
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Kód produktu: 12036973 

MAGGI Kolienka
Kolienka sprevádzajú už celé 
generácie stravníkov. Pre 
svoj obľúbený tvar doplnený 
elegantným hrebienkom sú 
ideálnou prílohou k mäsitým 
pokrmom s omáčkami, ale 
rovnako dobre ich môžete 
pripraviť aj nasladko.

Energia 343 kcal/1437 kJ | Tuk 1,8 g z toho nasýtené mastné kyseliny 0,5 g | 
Sacharidy 71,9 g z toho cukry 2,9 g | Vláknina 4,0 g | Bielkoviny 12,6 g | 
Soľ 0,00 g

Kód produktu: 12119982 

MAGGI Špagety
Špagety sú obľúbené ako 
príloha, ale aj ako samostatný 
pokrm. Špagety MAGGI 
sa nelepia a ľahko sa namotávajú. 
Sú vhodné ku všetkým paradajkovým 
či smotanovým omáčkam.

Energia 343 kcal/1437 kJ | Tuk 1,8 g z toho nasýtené mastné kyseliny 0,5 g | 
Sacharidy 71,9 g z toho cukry 2,9 g | Vláknina 4,0 g | Bielkoviny 12,6 g | 
Soľ 0,00 g

Kód produktu: 12036974 

MAGGI Turbánky
Turbánky sú absolútnym 
hitom v našej ponuke a ich 
obľuba ďalej rastie. Dodávajú 
pokrmom nádych nevšednosti, 
či už ich podáte ako prílohu, 
alebo v zmesi šalátov.

Energia 343 kcal/1437 kJ | Tuk 1,8 g z toho nasýtené mastné kyseliny 0,5 g | 
Sacharidy 71,9 g z toho cukry 2,9 g | Vláknina 4,0 g | Bielkoviny 12,6 g | 
Soľ 0,00 g

Kód produktu: 12138102

MAGGI Penne
Optimálna veľkosť a dynamický 
šikmý rez poteší každého 
milovníka dobrého jedla. Jemne 
vrúbkovaný povrch sa ideálne 
snúbi s omáčkami, ale rovnako 
dobre vynikne aj v šalátoch.

Energia 343 kcal/1437 kJ | Tuk 1,8 g z toho nasýtené mastné kyseliny 0,5 g | 
Sacharidy 71,9 g z toho cukry 2,9 g | Vláknina 4,0 g | Bielkoviny 12,6 g | 
Soľ 0,00 g

Kód produktu: 12124405 

MAGGI Vlnité fl iačky
Vlnité fľaky sú ideálne pre 
zapekané pokrmy. Obľúbená 
je aj úprava na sladko, či 
do zeleninových šalátov. Vďaka 
svojmu špeciálnemu tvaru 
sa pri spracovaní nelepia 
a vytvoria požadovaný objem.

Energia 343 kcal/1437 kJ | Tuk 1,8 g z toho nasýtené mastné kyseliny 0,5 g | 
Sacharidy 71,9 g z toho cukry 2,9 g | Vláknina 4,0 g | Bielkoviny 12,6 g | 
Soľ 0,00 g

Kód produktu: 12119936 

MAGGI Vretená
Vretená MAGGI patria v našej 
ponuke medzi osvedčené 
výrobky. Svojím tvarom 
výborne viažu rajčinové aj 
smotanové omáčky. Rovnako 
dobre oživia aj cestovinové 
šaláty či zapekané cestoviny.

Energia 343 kcal/1437 kJ | Tuk 1,8 g z toho nasýtené mastné kyseliny 0,5 g | 
Sacharidy 71,9 g z toho cukry 2,9 g | Vláknina 4,0 g | Bielkoviny 12,6 g | 
Soľ 0,00 g

vavavavavavavavaavajújújújújújújújújújújú........
ýýýýýý

3 kg 3 ks sáčok 150 g 40 porcií 5 kg 3 ks sáčok 150 g 67 porcií

5 kg 3 ks sáčok 150 g 67 porcií

5 kg 3 ks sáčok 150 g 67 porcií

5 kg 3 ks sáčok 150 g 67 porcií 4 kg 3 ks sáčok 150 g 54 porcií
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V Nestlé Professional sa už viac ako 50 rokov venujeme príprave receptúr 

dezertov, v ktorých spájame naše najlepšie znalosti o čokoláde, káve, mlieku 

a smotane, aby sme vám mohli ponúknuť dezertové riešenie – rad 

produktov NESTLÉ Docello™. 

S tímom profesionálnych cukrárov a kuchárov používame práve tie 

najobľúbenejšie lokálne receptúry. Vďaka tomuto dedičstvu je chuť našich 

dezertov bohatšia, konzistencia krémovejšia a arómou intenzívnejšia. Môžete sa 

spoľahnúť, že vďaka radu NESTLÉ Docello™ stačí len chvíľka, aby ste sa mohli 

kedykoľvek a kdekoľvek pochváliť dokonalým dezertom. Na začiatku sú kvalitné 

suroviny, na konci dezerty s vašim jedinečným podpisom. Výrobky NESTLÉ 

predstavujú vynikajúci základ pre prípravu reštauračných dezertov.

Výhody dezertov NESTLÉ Docello™
• umožňujú ľahkú a rýchlu prípravu originálnych a ľahkých dezertov a krémov

• majú výbornú chuť a konzistenciu

• poskytujú neobmedzenú možnosť ochutenia a vytvorenia 
chuťových a farebných variánt

• eliminujú riziká zrazenia pri príprave krémov

TIP
• Súčasným trendom sú minidezerty.

• Na ochutenie a ozdobenie dezertov využite NESTLÉ Docello™ Topping 
(čokoládový, karamelový, jahodový).

• Cukrárske piškóty namočené v silnej nesladenej káve (NESCAFÉ Classic) 
dodajú dezertom ďalšiu vynikajúcu chuť.

• Požiadajte o ďalšie tipy a nápady svojho obchodného zástupcu. Ten vám rád
poskytne materiály s inšpiratívnymi receptúrami.

Dezerty

Kód produktu: 12200165 

NESTLÉ Docello™ Topping jahoda
Dezertná omáčka v atraktívnom praktickom balení s výraznou 
farbou a chuťou jahôd. Nemusíte skladovať v chladničke.

Energia 347 kcal/1473 kJ | Tuk 0,1 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny < 0,1 g | Sacharidy 85,2 g z toho 
cukry 62,2 g | Vláknina 1,0 g | Bielkoviny 0,3 g | 
Soľ 0,01 g

1 kg 6 ks fľaška --- ---

Kód produktu: 12200162 

NESTLÉ Docello™ Topping čokoláda
Dezertná omáčka z tmavej horkej čokolády. Môžete 
podávať pri izbovej teplote aj v teplom variante.

Energia 397 kcal/1670 kJ | Tuk 9,3 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 7,6 g | Sacharidy 72,6 g z toho 
cukry 58,7 g | Vláknina 4,9 g | Bielkoviny 3,0 g | 
Soľ 0,23 g

1 kg 6 ks fľaška --- ---
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Kód produktu: 12402353 

ORION Nugeta Arašidová
Jedinečná arašidová nátierka Nugeta vhodná 
napríklad k palacinkám a inému sladkému pečivu.

Energia 515 kcal/2152 kJ | Tuk 27,0 z toho nasýtené 
mastné kyseliny 6,9 g | Sacharidy 57,0 g z toho cukry 
57,0 g | Vláknina 4,1 g | Bielkoviny 9,9 g | Soľ 0,09 g

Kód produktu: 12406747 

ORION Kakao na varenie
Hodí sa pre výrobu kakaových poliev, na pečenie 
i do parížskeho krému. Kakao môžete pridávať 
do piškótového cesta. Využijete ho pri príprave cesta 
na čajové pečivo i dezerty.

Energia 300 kcal/1250 kJ | Tuk 10,5 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 6,4 g | Sacharidy 9,9 g 
z toho cukry 0,6 g | Vláknina 32 g | Bielkoviny 22,5 g | 
Soľ 0,2 g

1 kg 1 ks vedro --- ---

1 kg 8 ks sáčok --- ---

Kód produktu: 12203936 

NESTLÉ Docello™ Topping karamel
Jantárovo zlatá a číra karamelová omáčka.

Energia 431 kcal/1831 kJ | Tuk < 0,1 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny < 0,1 g | Sacharidy 107,7 g z toho 
cukry 107,7 g | Vláknina < 0,1 g | Bielkoviny < 0,1 g | 
Soľ 0,01 g

1 kg 6 ks fľaška --- ---

Kód produktu: 12202817 

NESTLÉ Docello™ Bavorský krém
Jemný základný krém penovej konzistencie 
s nižším obsahom tuku ako bežné krémy. 
Do základnej zmesi môžete primiešať sušené, 
tekuté i pevné ingrediencie ako tvaroh, zakysané 
výrobky, džúsy, ovocie aj alkohol, vďaka čomu 
môžete dezert pripraviť aj vo forme kokteilu.

Energia 456 kcal/1922 kJ | Tuk 13,1 g z toho nasýtené 
mastné kyseliny 11,9 g | Sacharidy 75,1 g z toho cukry 60,5 g | Vláknina 0,1 g | 
Bielkoviny 9,4 g | Soľ 0,4 g

1 kg 6 ks krabica 65 g 85 porcií

Kód produktu: 12202810 

NESTLÉ Docello™ Čokoládová 
pena
Ľahká a krémová pena z mliečnej čokolády 
s lahodnými čokoládovými lupienkami. Ideálne 
pre prípravu reštauračných dezertov. Hodí 
sa aj na plnenie rolád či zdobenie piškót.

Energia 446 kcal/1869 kJ | Tuk 16,5 g z toho 
nasýtené mastné kyseliny 13,9 g | Sacharidy 58,6 g 
z toho cukry 50,5 g | Vláknina 8,9 g | Bielkoviny 10,5 g | Soľ 0,25 g

Kód produktu: 12202793 

NESTLÉ Docello™ Krém Tiramisu
Inovovaná receptúra lahodného a jemného 
krému pre prípravu najobľúbenejšieho 
talianskeho dezertu a jeho ďalších variantov. 
Pena je jemnej žltej farby a má výborný nášľah.

Energia 414 kcal/1751 kJ | Tuk 7,2 g z toho 
nasýtené mastné kyseliny 4,7 g | Sacharidy 85,3 g 
z toho cukry 45,9 g | Vláknina 0,7 g | Bielkoviny 1,7 g | Soľ 0,07 g

1 kg 6 ks krabica 100–150 g 50 porcií
0,8 kg 6 ks krabica 50 g 56 porcií
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Začnite svoj deň lahodnou šálkou bielej kávy pripravenej z čerstvého 

mlieka a kávovinovej cereálnej zmesi CARO, či ľahkou zmesou kávy 

a kávovín RICORÉ. Kakaový nápoj GRANKO je obľúbený naprieč všetkými 

generáciami. Svoje uplatnenie nájde aj pri príprave dezertov a múčnikov. 

Čaje NESTEA chutia po celý rok, pretože ich môžete pripraviť ako v teplom, 

tak studenom variante.

Výhody nápojov od NESTLÉ
• známe a obľúbené chute

• teplé aj studené varianty

• použitie nielen ako nápoje, ale aj ako ochucovadlá 
rôznych dezertov

• súčasť celkového riešenia vášho nápojového menu

Teplé nápoje 
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Kód produktu: 12345007 

NESTEA Lemon
Instantný ľadový čaj s príchuťou citrónu 
a obohatený o vitamíny, dobre rozpustný 
v studenej vode. Sladený rozpustný nápoj 
s extraktom čaju a príchuťou citrónu. 
Možno použiť do víričov. Môžete podávať 
aj ako horúci nápoj.

Kód produktu: 12273324 

ORION GRANKO
GRANKO je tradičný granulovaný instantný 
kakaový nápoj. Jeho príprava je veľmi jednoduchá:
do hrnčeka stačí pridať 4 – 6 lyžičiek GRANKA, 
ktoré zalejeme teplým mliekom a výborný
kakaový nápoj je na svete.

Kód produktu: 12340134 

NESQUIK Lacté 
Rozpustný kakaový nápoj, ktorý už obsahuje 
mlieko. Zdokonalená receptúra umožňuje 
pridať iba vodu a vychutnať si lahodný nápoj 
z certifi kovaných kakaových bôbov.

Kód produktu: 11366163 

NESQUIK
Rozpustný kakaový nápoj, obohatený o vitamíny 
a minerálne látky, ktorý pripravíte pridaním 
mlieka.

Kód produktu: 12231930 

RICORÉ Pouch
Rozpustná zmes praženej kávy a kávoviny. 
Obsahuje 34,4 % kávy, 33 % vlákniny 
a 30,8 % rozpustnej kávoviny (čakanka).

Kód produktu: 11895074 

CARO Instant
Caro je prírodný cereálny nápoj bez kofeínu vhodný 
nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Stačí len zaliať 
horúcou alebo studenou vodou či mliekom.

450 g 15 ks krabica 200 ml 50 porcií

áááááááááááá::::::

0,5 kg 12 ks sáčok 150 ml 220 porcií 0,5 kg 10 ks sáčok 200 ml 250 porcií

1 kg 10 ks sáčok 200 ml 83 porcií

1 kg 10 ks sáčok --- 50 porcií0,8 kg 12 ks sáčok 200 ml 40 porcií
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NESCAFÉ je celosvetovo najpredávanejšou značkou kávy. Každú sekundu si ľudia na celom svete vychutnajú neuveriteľných 

4698 šálok NESCAFÉ. Aj v Slovenskej republike je NESCAFÉ najznámejšou značkou kávy. Vyberte si z našej špeciálnej ponuky 

pre konzumáciu mimo domova. S NESCAFÉ sa stretnete pri hotelových raňajkách či na hotelovej izbe, NESCAFÉ vám ponúknu 

keď požiadate o kávu bez kofeínu. NESCAFÉ vás bude sprevádzať na palube lietadla aj v autobuse, na golfe aj vo vašej 

kancelárii. NESCAFÉ ponúka riešenie pre každú príležitosť.

Kód produktu: 12178024 

NESCAFÉ GOLD DECAF 
Stick
Instantná káva bez kofeínu v praktickom 
a hygienickom balení, zvlášť pre každú 
šálku. Optimálna odpoveď na individuálne 
požiadavky klientov. Vhodná pre hotelové izby.

Kód produktu: 12360343 

NESCAFÉ Gold Signature
Jemná chuť a bohatú arómu robí túto kávu
ideálny pre všetky špeciálne príležitosti.
Prémiová káva v praktickom balení.

Kód produktu: 11337396 

NESCAFÉ CLASSIC
Rozpustná pražená 100% káva lahodnej chuti
a príjemnou arómou. Obľúbená a používaná káva
na Slovensku.

Kód produktu: 11336984 

NESCAFÉ Classic 3in1
NESCAFÉ CLASSIC 3in1 ponúka perfektne vyváženú 
chuť pravej kávy, mlieka a cukru, ktorá poteší
aj povzbudí.

Kód produktu: 11338449 

NESCAFÉ CLASSIC 
Stick 100 x 2 g
NESCAFÉ Classic – ikonická 
značka na trhu rozpustnej 
kávy je späť v praktickom 
balení pre jednu šálku. 
Nezameniteľne silná a plná 
kávová chuť s príjemnou arómou – kombinácia, ktorá vždy povzbudí. 
Optimálne riešenie individuálnych požiadaviek všetkých zákazníkov.

Kód produktu: 12365909 

NESCAFÉ Frappe Vanilloccino
Rozpustná zmes na prípravu teplého alebo studeného 
kávového nápoja s príchuťou vanilky.

hohohohoo 

1 kg 10 ks sáčok 300 ml 58 porcií

0,5 kg 10 ks sáčok 200 ml 250 porcií

1 kg 10 ks sáčok 150 ml 58 porcií

2 g 100 ks kartón 150  –200 ml 100 porcií

Teplé nápoje

275 g 6 ks sáčok 200 ml 150 porcií

2 g 12 x 25 ks kartón 200 ml 12 x 25 porcií



Viac na www.nestleprofessional.sk

V Nestlé Professional už viac ako 50 rokov zbierame skúsenosti, aby sme Vám dnes mohli predstaviť unikátne 

riešenie dezertov.

Doprajte si radosť z práce s novým radom značkových dezertov, tvorivých nápadov a inšpirácie od známych

kuchárskych osobností a vytvorte si svoj jedinečný sladký podpis.

Nestlé Docello™
Váš sladký podpis



Naše výrobky a služby vám najlepšie sprostredkujú naši obchodní reprezentanti.

Môžete ich ľahko kontaktovať prostredníctvom telefónu a dohodnúť si schôdzku

v dobe, kedy vám to najlepšie vyhovuje. Sme tu pre vás!

Kontakty na obchodných
reprezentantov

Kontakt: Regiony

0908 678 255 Bratislava, Malacky, Myjava, Pezinok, Senica, Trnava

0905 662 836
Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, 

Považská Bystrica, Púchov, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina

0907 893 313 Vysoké Tatry

0905 209 157
Bánovce nad Bebravou, Hlohovec, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Prievidza, 

Topoľčany, Trenčín, Turčianske Teplice, Zlaté Moravce, Žarnovica

0908 770 789 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Senec, Šaľa 

0915 595 256
Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Revúca, 

Rimavská Sobota, Rožňava, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom

0905 212 398

Bardejov, Humenné, Kežmarok, Košice, Košice a okolie, Levoča, Medzilaborce, Michalovce, 

Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, 

Trebišov, Vranov nad Topľou

Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza

infolinka: 0800 135 135
Nestlé Professional CZ & SK


