


Len to najlepšie je dosť dobré!

Kuchyňa je srdcom každej stravovacej prevádzky. Od kvality kuchyne sa odvíja spokojnosť 
stravníkov. Jedlo musí byť čerstvé, zdravé, lákavé vzhľadom i chuťou. Viac než kedykoľvek 
predtým je dôležité pripravovať pokrmy, ktoré uspokoja nároky stravníka nielen po chuťovej, 
ale i estetickej a nutričnej stránke.

Nestlé Professional ponúka sortiment osvedčených výrobkov i originálnych riešení. 
Zjednodušenie, skrátenie alebo zlacnenie práce, ktorú každý deň vykonávate v často 
neľahkých podmienkach, Vám dodá úľavu pre ruky i hlavu pre to, čo je skutočne dôležité.

Váš tím
Nestlé Professional

Metodika k MSN 

Materiálno – spotrebné normy a receptúry, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre 
školské stravovanie (aplikácia princípov) s účinnosťou od 01. 09. 2019.

Špecifi cké princípy a aplikácie

Na dochucovanie jedál možno používať koreniny a bylinky podľa regionálnych zvyklostí. Pre 
zvýraznenie chutí pokrmov používať ochucovadlá podľa MSN, ako zmesi výťažkov korenín, 
zeleniny alebo ovocia, zmesi na prípravu gulášov, mletých mias a polievkových základov 
bez glutamanu sodného, umelých farbív v skupine „D“ napr. v receptúrach č. 5.005, 5.127, 
5.030, 5.139.
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Čo si navarím, to si aj zjem!

Túto vetu si môžu povedať deti, s ktorými Nestlé a Slovenský zväz kuchárov a cukrárov kaž -
doročne realizujú zážitkové varenie pri príležitosti Medzinárodného dňa kuchárov. Počas 
celého popoludnia deti zábavnou formou pomáhajú pri príprave a ochutnávaní najrôznejších 
jedál. Pritom sa dozvedia, že chutné jedlo môže byť zároveň aj zdravé a výživné. Zistia viac 
o význame vitamínov, ovocia a zeleniny pre ich zdravie, z akých jedál môžu čerpať energiu, 
aký vplyv majú bielkoviny, sacharidy, tuky a vláknina na fungovanie organizmu a na čo si 
dávať pozor pri každodennom stravovaní. V neposlednom rade si užijú veľa zábavy a okrem 
jednoduchých návodov a receptov získajú aj užitočné skúsenosti, ako si môžu zdravé a výživ-
né jedlá pripraviť aj doma.

Podujatie sa koná v rámci programu Nestlé pre zdravie detí. Ide o globálnu iniciatívu spo-
ločnosti Nestlé zameranú na boj proti detskej obezite. Iniciatíva sa od roku 2009 postupne 
rozšírila do 84 krajín sveta a doposiaľ sa jej zúčastnilo viac ako 8 miliónov detí. Je zameraná 
na podporu a osvetu zdravého a vyváženého životného štýlu. Na Slovensku Nestlé realizuje 
uvedenú iniciatívu cez projekt s názvom „Viem, čo zjem“ v spolupráci s Úradom verejného 
zdravotníctva SR, ktorý je odborným garantom a partnerom projektu. Projekt je určený pre žia-
kov 3. až 7. ročníka. Deti si hravou formou osvojujú zásady zdravej a vyváženej životosprávy, 
zorientujú sa v zložení potravín, dozvedia sa, čo je to pitný režim, aké sú pravidlá správneho 
skladovania potravín. Súčasne spoznajú riziká, ktoré so sebou prináša nesprávna výživa a výz-
nam pravidelného pohybu pre zdravie človeka. 

Pridanou hodnotou projektu sú aj zábavné súťaže zamerané na podporu kreativity a v ne-
poslednom rade i pohybové aktivity. Projekt Viem čo zjem sa teší stále väčšiemu záujmu 
a každoročne priláka viac ako 10 000 detí z celého Slovenska. Viac informácií o projekte je 
dostupných na internetovej stránke www.viemcozjem.sk. 

Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko
Október 2019
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MAGGI Tomatový základ  3 kg

nestleprofessional.sk

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

polievka boršč s mäsom 5.001

polievka zeleninový boršč 5.002

polievka ruský boršč 5.003

polievka rajčiaková 5.065

polievka milánská 5.058

polievka minestrone 5.059

polievka rajčiaková so syrom 5.066

polievka portugalská 5.071

polievka rajčiaková 
so strúhanou mrkvou

5.074

polievka srbská čorba 5.086

polievka šarišská lušta 5.089

spišské hovädzie mäso 6.088

rybacie guľky v rajčiakovej 
omáčke

10.051

šošovicové ragú 17.065

rajčiaková omáčka 19.018

bravčové stehno podebradské 7.022

bravčové stehno po taliansky 7.017

hydinové guľky v rajč. omáčke 9.003

kuracie stehno poľovnícke 9.013

morčacie prsia poľovnícke 9.038

roštenka milánska 6.063

roštenka orientálna 6.067

hovädzí plátok s rajčiakovým 
pretlakom

6.018
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NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

polievka gulášová 5.025

polievka rybacia s lečom 5.078

bravčový rezeň belehradský 7.031

bravčová tatranská zmes 7.042

kotlíkový guláš 6.059

roštenka srbská 6.070

kuracie stehná s peperonátou 9.052

zapekané cestoviny s ratatouille 14.113

hovädzí plátok na leče 6.017

hovädzia pečienka srbská 6.040

roštenka srbská 6.070

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

lasagne so sójovou držou a zeleninou 14.105

rizoto s fazuľou a ajvarom 14.117

polievka minestrone bez mäsa 5.152

polievka šampiňónová krémová 5.156

hovädzia pečienka na rajčiakoch 6.032

hovädzie dusené na rajčiakoch 6.045

MAGGI SUGO PEPPERONI Drvené rajčiny 
s paprikami a zeleninou (cuketa, cibuľa, mrkva) 3 kg

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

pizza s kuracím mäsom a zeleninou 13.091

pizza s kuracím mäsom, zeleninou 
a lečom

13.092

pizza so šampiňónmi, párkami a lečom 13.093

pizza so zeleninou, šunkou a syrom 13.094

pizza so šunkovou salámou 13.095

pizza zeleninová 14.071

polievka benátska 5.146

špagety al Pomodoro s bazalkou a syrom 14.078

lenkine kuracie stehná 9.071

pečené rybie mäso s rajčiakmi a olivami 10.048

plnený baklažán 13.090

RAJČINOVÉ PRODUKTY

MAGGI Drvené rajčiny 3 kg
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CHEF FONDY

CHEF tekutý koncentrát 
kurací 1 l
Výťažnosť: 34 l fondu alebo 50 l vývaru

CHEF tekutý koncentrát 
hovädzí 1 l
Výťažnosť: 34 l fondu alebo 50 l vývaru

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

vývar hovädzí 5.142

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

boršč zeleninový 5.002

polievka ruský boršč 5.003

polievka brokolicová krémová 5.004

polievka brokolicová 5.005

vývar zeleninový 5.143

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

vývar slepačí 5.144

CHEF tekutý koncentrát 
zeleninový 1 l
Výťažnosť: 34 l fondu alebo 50 l vývaru
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CHEF FONDY

 Žiadne konzervačné látky

  Číra tekutina, nevyžaduje cedenie, 
či riedenie

 Bez umelých farbív a chutí

 Neobsahuje lepok

 Vysoký podiel koncentrátu

  Praktické balenie pre pohodlné 
a ľahké skladovanie

  Možnosť pridania v akejkoľvek 
fáze varenia

CHEF tekutý koncentrát hubový 0,98 l
Výťažnosť: 30 l fondu alebo 50 l vývaru

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

polievka šampiňónová 
so zeleninou

5.037

polievka kapustnica 
s klobásou a hubami

5.042

vývar hubový 5.145

hovädzí plátok na 
šampiňónoch

6.020

hovädzia pečienka na hubách 
(šampiňónoch)

6.030

hovädzie plátky na 
šampiňónoch a rajčiakoch

6.082

Výhody tekutých koncentrátov CHEF
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VÝVARY

MAGGI ZO ZÁHRADKY Hovädzí vývar 3 kg
Výťažnosť: 480 porcií/0,25 l

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

vývar hovädzí 5.142

MAGGI ZO ZÁHRADKY Slepačí vývar 3 kg
Výťažnosť: 480 porcií/0,25 l

MAGGI ZO ZÁHRADKY Zeleninový vývar 3 kg
Výťažnosť: 520 porcií/0,25 l

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

vývar zeleninový 5.143

MAGGII ZZO ZZÁÁHHRADKY Slleeppaačč
Výťažnososť:ť: 448080 ppororcicií/í/00,2525 ll

MAGGI ZO ZÁHRADKY Zelennin

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

vývar slepačí 5.144
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VÝVARY

MAGGI Cesnakový vývar 1,1 kg 
Výťažnosť: 200 porcií

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

polievka cesnaková       
so zemiakmi 

5.007

MAGGI Hubový vývar 1,1 kg
Výťažnosť: 200 porcií/0,25 l

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

vývar hubový 5.145

11



ZÁVARKY

nestleprofessional.sk

MAGGI Pečeňové 
knedličky 1,6 kg
Výťažnosť: 123 porcií

MAGGI zo záhradky 
Šunkové knedličky 1,6 kg
Výťažnosť: 180 porcií

kgg

MAGGI zo záhradky 
Krupicové knedličky 1,6 kg
Výťažnosť: 160 porcií

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

krupicové halušky 4.008

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

pečeňové halušky 4.010
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VLOŽKY DO POLIEVKY

nal.sk

OŽKY DO POLIIEEVVKKYY

MAGGI Fridátové 
rezance 1 kg
Výťažnosť: 50 porcií

MAGGI Semolínové 
krúžky 1 kg
Výťažnosť: 40 porcií

MAGGI Krutóny 
cesnak bylinky 1 kg
Výťažnosť: 65 porcií

MAGGI Smažený 
hrášok 1 kg
Výťažnosť: 50 porcií

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

opekaný chlieb, pečivo 4.016

krutóny s medvedím 
cesnakom

4.025

kg

LO
MY

6

5

é
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MAGGI NOVINKY

MAGGI Sójová omáčka 500 ml

  Vyrobená prírodnou fermentáciou 
sójových bôbov

 Jemná sladkastá chuť

  Chuťový profi l vhodný pre európsku 
aj ázijskú kuchyňu

  Vhodná na ďalšie ochutenie 
(obľúbená hubová sójová omáčka)

  Ideálna na marinovanie mäsa, 
zeleniny a tofu

  Bez umelých farbív, príchutí 
a konzervačných látok

  Jednoduchá a rýchla príprava – nevarí sa

  Sypká konzistencia výsledného pokrmu

  Ochutená príloha – bez práce a ďalších 
nákladov

  Moderné zdravé hlavné jedlo alebo 
aj ako príloha

  Vhodný pre bezmäsitú stravu

  Použitie v teplej i studenej kuchyni, 
k mäsu, rybám, zelenine a do šalátov

MAGGI Kuskus 
s rajčinami 2,6 kg
Výťažnosť: 43 porcií

MAGGI Kuskus 
so zeleninou 2,6 kg
Výťažnosť: 43 porcií Použí

nestleprofessional.sk

žitie v teplej i studenej ku
äsu, rybám, zelenine a d

Použ
k mä
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MAGGI zmes na mleté mäso bez glutamanu 2,5 kg
Výťažnosť: 217 porcií

Kompletná zmes na prípravu šťavnatých fašírok, sekanej, náplní do paprík a pod.

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

český guláš 6.079

polievka babičkina 5.151

polievka gulášová srbská 5.026

hovädzí guláš 6.004

hovädzí guláš balkánsky 6.005

hovädzí guláš bratislavský 6.006

hovädzí guláš hamburský 6.007

hovädzí guláš maďarský 6.008

hovädzí guláš mexický 6.009

hovädzí guláš milánsky 6.010

hovädzí guláš slovenský 6.011

hovädzí guláš so zeleninou 6.012

hovädzí guláš taliansky 6.013

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

hovädzí guláš znojemský 6.014

český guláš 6.079

hovädzí guláš s červenou 
fazuľou

6.080

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

holandské klopsy 13.086

karbonátok so zeleninou 
na tekvicovom bulgure

13.088

MAGGI FIX na guláš bez glutamanu 3,5 kg
Výťažnosť: 350 porcií

nestleprofessional.sk

FIXY
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MAGGI zmes čínske špeciality bez glutamanu 2,5 kg
Výťažnosť: 125 porcií

MAGGI zmes Ázijská panvica bez glutamanu 2 kg
Výťažnosť: 145 porcií

bez glutamanu 2,5 kg

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

bravčové karé po čínsky 7.005

kuracie po čínsky 9.012

ez glutamanu 2 kg

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

ázijská kuracia panvica 9.002

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

kuracie prsia zapekané 
so zemiakmi, cibuľou a pórom 

9.051

Kuracie prsia gratinované 
s pórom

9.050

MAGGI zmes na zapekanie bez glutamanu 2 kg
Výťažnosť: 166 porcií

FIXY

nestleprofessional.sk
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MAGGI zmes Boloňská omáčka bez glutamanu 3 kg
Výťažnosť: 270 porcií

MAGGI Obaľovacia zmes sezam 
bez glutamanu 2,6 kg
Výťažnosť: 109 porcií

áčka bez glutamanu 3 kgg

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

špagety s bolonskou omáčkou 13.075

gnocchi a la Bolognese 13.079

lasagne a la Bolognese 13.077

pečené rybie mäso s rajčiakmi 
a olivami

10.048

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

omáčka hubová 19.013

MAGGI NÁPADY Kura Šampiňóny & Smotana 2 kg
Výťažnosť: 266 porcií

ezzam 

FIXYFIXY

nestleprofessional.sk

ny & Smotana 2 kg
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NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

losos s bylinkami 10.025

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

omáčka syrová 19.005

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

omáčka syrová 19.005

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

omáčka slivková 19.016

CHEF Holandská 
omáčka tekutá 1 l

MAGGI Syrová omáčka 2,5 kg
Výťažnosť: 12,50 litrov

CHEF Bešamel 1,1 kg
Výťažnosť: 15,60 litrov

CHEF Bratenjus 1,1 kg
Výťažnosť: 11 litrov

CHEF Quattro Formaggi 
800 g
Výťažnosť: 4 litre

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

gnocchi s brokolicou 
a mortadellou 19.004

ŠTAVY A OMÁČKY

nestleprofessional.sk

g

nestleprofessio
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NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

guláš z rybieho mäsa 10.027

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

polievka boršč s mäsom 5.001

polievka cícerová 5.012

polievka z hlivy 5.022

polievka gazdovská 5.023

polievka hovädzia s mäsom 
a ryžou

5.029

polievka kuracia 5.083

polievka mrvenicová so šamp. 5.064

polievka pórová so zemiakmi 5.070

polievka rybacia s droždím 5.080

polievka zeleninová z mraz. 
hrášku

5.136

kurací paprikáš 9.006

morčací rezeň prírodný 9.035

študentský rezeň 7.054

losos v objatí zeleniny 10.050

MAGGI Vegga bez glutamanu  3,5 kg

MAGGI dochucovadlo Grand grill 1 kg

DOCHUCOVADLÁ

nestleprofessional.sk

zeleninový nákyp so zemiakmi 
a syrom

14.119

bulgur gril párty 14.096

lasagne so sójovou drťou 
a zeleninou

14.105

bulgur detský extra jemný 17.076

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY
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MAGGI Zemiaková 
kaša 5 kg
Výťažnosť: 190 porcií

Vločkova zemiaková kaša
s podielom zemiakov 99 %.

MAGGI Slovenské 
halušky 3,5 kg
Výťažnosť: 35 porcií/260 g

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

slovenské halušky 14.074

halušky zemiakové 17.047

MAGGI Zemiakové
cesto 4,5 kg
Výťažnosť: 46 porcií

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

šúľance 15.066

MAGGI Zemiaková kaša 
s mliekom komplet 2,5 kg
Výťažnosť: 75 porcií/200 g

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

zemiaková kaša s mliekom 17.044

zemiakovo-mrkvový krém 5.166

ZEMIAKOVÉ PRÍLOHY

nestleprofessional.sk
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MAGGI Vretená 5 kg
Výťažnosť: 63 porcií/80 g v surovom stave

MAGGI CESTOVINY 100% semolína

MAGGI Vlnité fl iačky 3 kg
Výťažnosť: 38 porcií/80 g v surovom stave

MAGGI Cestoviny 
turbánky 5 kg
Výťažnosť: 63 porcií/80 g v surovom stave

MAGGI Penne 4 kg
Výťažnosť: 50 porcií/80 g v surovom stave

MAGGI Cestoviny 
kolienka 5 kg
Výťažnosť: 63 porcií/80 g v surovom stave

MAGGI Špagety 5 kg
Výťažnosť: 63 porcií/80 g v surovom stave

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

heľpianske trhance 14.110

polievka fazuľová s fl iačkami 5.017

nestleprofessional.sk

CESTOVINY

21



Bavorský krém 1 kg
Výťažnosť: 85 porcií/65 g

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

Tiramisu krém s piškótou 
a ovocím

21.057

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

bavorský krém – dezert 23.012

piškótové rezy s tvaroh.
plnkou (Bavorský krém)

21.033

krém Tiramisu – dezert

pena s jogurtovou príchuťou 
(Bavorský krém)

23.016

karamelový krém 
(Bavorský krém a Karamelový 
topping)

23.013

tvarohovo-jogurtová pochúťka 
(Bavorský krém)

21.066

DEZERTY DOCELLO

nestleprofessional.sk

Krém Tiramisu 2 x 400 g
Výťažnosť: 56 porcií/50 g
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NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

mlieko ochutené – čokoláda 1.012

mlieko ochutené – jahoda 1.016

mlieko ochutené – karamel 1.015

NESTLÉ DOCELLO Topping 
čokoláda 1 kg, 

jahoda 1 kg,  

karamel 1 kg

DEZERTY DOCELLO

nestleprofessional.sk

1.012

1.016

1.015
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NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

kuracie stehná pečené 
so zemiakovým nákypom

9.061

cuketa a šampiňóny 
na rajčiakoch s tarhoňou

14.090

THOMY Combiflex 
olej, ktorý spája výhody repkového oleja a máslovej chuti!

 Jemná maslová príchuť

  Možno zahriať až do 210 °C, neprepaľuje sa ani pri vysokých teplotách  

  Ideálny pre použitie na panvici i v konvektomate

 Stále tekutý pre okamžité použitie

 Vhodný pre slané i sladké pokrmy

 Bez pridanej soli

 Vhodný pre vegánske pokrmy

Ideálna pre čerstvú zeleninu
THOMY Mayonnaise Delicate je ideálna pre použitie 
v kombinácii s čerstvou zeleninou, či už samostatne ako dip, 
alebo ako prísada do ľahkých letných šalátov.

Jemná chuť a krémová konzistenicia majonézy sa skvelo 
hodí k ľahkým letným pokrmom.

THOMY Mayonnaise Delicate zvýrazní prirodzenú 
chuť Vášho pokrmu a  vytvorí z  neho chuťovo harmonický 
celok. Nedominuje pritom nad chuťou jednotlivých ingrediencií.

THOMY 

ch

Mayonnaise
     Delicate



NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

horčica 2.093

hovädzí plátokna horčici 6.016

hovädzí plátok na slanine a horčici 6.019

bravčové stehno na horčici 7.006

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

hovädzie mäso s kečupom 6.051

THOMY 
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THOMY Americká Horčica 3,3 kg
Výťažnosť: 200 porcií/3 l

THOMY Kečup jemný 3,4 kg
Výťažnosť: 200 porcií/3 l

kg

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 konzervanty ani umelé farbivá. 

Použitie: Možno ju využiť na prípravu hlavných jedál, 

ale aj dipov a dresingov.

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. 100g THOMY Kečupu 

je vyrobených minimálne zo 144g rajčín. 

Použitie: Možné využiť na prípravu dipov a hlavných jedál.

á
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ORION Kakao 100 g
ORION Holandské kakao 100 g

ORION Kakao 1 kg

ORION na varenie 200 g

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

krupicová kaša s ovsenými 
vločkami

15.017

posýpka kakaová na buchty 16.007

poleva kakaová na buchty 16.006

posýpka kakaová na cestoviny 16.001

nestleprofessional.sk

ORION

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

mlieko kakaové             1.012

mlieko kakaové            1.012-1

g
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ORION NUGETA Arašidová 340 g
ORION NUGETA 1 kg
ORION NUGETA Arašidová 40 x 42 g 
ORION NUGETA  Lieskovooriešková 40 x 42 g

ORION
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ORION GRANKO 450 g 
Výťažnosť: 33 porcií

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

ryžový kopec s kompótom 15.040
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NÁPOJE

NESQUIK PLUS Instantné kakao 800 g
Výťažnosť: 56 porcií

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

ryžový kopec s kompótom 15.040

NESQUIK 
Lacté 1 kg
Výťažnosť: 50 porcií

NESTEA Lemon 1 kg
Výťažnosť: 107 porcií/16 l

CARO Instant 500 g
Výťažnosť: 227 porcií

NÁZOV JEDLA ČÍSLO 
NORMY

biela káva 1.001

mlieko s kávovinovou zmesou 1.019
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TYČINKY
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CEREÁLNE FITNESS

NESQUIK Cereálna tyčinka 25 g 

CINI-MINIS Cereálna tyčinka 25 g

CHOCAPIC Cereálna tyčinka 25 g

MUSLI Tyčinka višňa 35 g

MUSLI Tyčinka čokoláda a banán 35 g

MUSLI Tyčinka jahoda 35 g

MUSLI Tyčinka čokoláda 35 g 

FITNESS Cereálna tyčinka 
choco banana 23,5 g

FITNESS Cereálna tyčinka 
biela čokoláda 22,5 g

FITNESS Cereálna tyčinka 
mliečna čokoláda 22,5 g

FITNESS Cereálna tyčinka 
brusnica 23,5 g

CEREÁLNE MUSLI

FITNESS Cereálna tyčinka TNESS Cereálna tyčinka
hoco banana 23,5 g

TNESS Cereálna tyčinka TNESS Cereálna tyčinka

usnica 23,5 g
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FITNESS 
425 g

NESQUIK 
500 g

FITNESS 
čokoládové 425 g

NESQUIK DUO 
460 g

FITNESS 
jogurtové 425 g

CINI MINIS 
500 g

FITNESS 
ovocné 425 g

CINI MINIS 
jahodové 500 g 

CEREÁLIE

nestleprofessional.sk
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CHOCAPIC 500 g

CORN FLAKES 
kukuričné 500 g

CINI MINIS CRAZY 
CRUSH 350 g
náplň so škoricovou príchuťou

LION 500 g

CORN FLAKES kukuričné 
med a arašidy 450 g 

LION WILD CRUSH 35 g
náplň s karamelovo 
čokoládovou príchuťou

COOKIE CRISP 500 g

CORN FLAKES kukuričné 
čokoládové 450 g

NESQUICK COCOA 
CRUSH 350 g
náplň s kakaovou príchuťou

CHEERIOS 500 g

CEREÁLIE

nestleprofessional.sk
31



TEL. ČÍSLO OKRES

+421 908 678 255 Bratislava, Malacky, Myjava, Senica, Skalica

+421 908 770 789
Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Pezinok, 
Senec, Šaľa, Trnava, Zlaté Moravce

+421 905 209 157
Bán. n/Bebravou, Ilava, N. Mesto n/Váhom, Partizánske, Piešťany, Prievidza, 
Topoľčany, Trenčín, Turč. Teplice, Žarnovica

+421 905 662 836
Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Lipt. Mikuláš, Martin, Námestovo, 
Pov. Bystrica, Púchov, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina

+421 915 595 256
B. Štiavnica, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, 
Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom

+421 907 893 313 Vysoké Tatry

+421 905 212 398
Bardejov, Humenné, Kežmarok, Košice, Košice-okolie, Medzilaborce, Michalovce, 
Prešov, Sabinov, Snina, Sobrance, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, 
Vranov n/Topľou, Poprad, Spišská N. Ves, Levoča

Kontakt na obchodných zástupcov

Naše výrobky a služby Vám najlepšie sprostredkujú naši obchodní reprezentanti. 
Môžete ich ľahko kontaktovať prostredníctvom telefónu a dohodnúť si schôdzku 
v čase, kedy Vám to najlepšie vyhovuje. 

Sme tu pre Vás!
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Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, 
tel.: 0800 135 135


