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Kvalitní servis pro naše zákazníky je samozřejmostí.

Zaměřujeme se nejen na kvalitní produkty, ale také se snažíme poskytnout našim zákazníkům 
servis, který zabezpečí rychlé vyřízení objednávky a zároveň poskytne informace k daným 
produktům.

Naše firma zajišťuje balení koření do plastových nebo papírových obalů. Nabízéme také široký 
doplňkový sortimetn, kde je možno zakoupit plastové dózy nebo kbelíky pro gastro provozovny.

Kompletní nabídku najdete na internetových stránkach www.profikoreni.cz s přehledným a Kompletní nabídku najdete na internetových stránkach www.profikoreni.cz s přehledným a 
uživatelsky přívětivým rozhraním. Zboží dodáváme standartně do tří dnů po celé České republice a 
Slovensku.

Zabývame se dovozem, výrobou, distribucí koření, kořenících směsí, čajů, přidatných látek a dalších 
surovin pro potravinářské podniky a domací použití. Naším cílem je nabídnou kvalitní suroviny za 
výhodných podmínek nejen pro velké závody ale i malé obchodníky a také pro malospotřebtitele. 
Našim cílem je spokojený zákazník. Mezi naše přednosti patří rychlý a osobitý přístup, široká nabíd-
ka, skladové zásoby a rychlé vykrytí objednávek.  

úvod
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Anýz celý
Anýz mletý
Badyán celý
Badyán mletý
Bazalka sušená
Bobkový list celý
Bobkový list mletýBobkový list mletý
Chilli drcené
Chilli mleté
Chilli mleté EXTRA pálivé
Chilli papričky MINI 1-3 cm
Chilli papričky celé 4-6 cm
Citronová kůra drcená hrubá
Citronová kůra drcená jemnáCitronová kůra drcená jemná
Estragon
Fenykl celý
Fenykl mletý
Hřebíček celý
Hřebíček mletý
Jalovec celý
Jalovec mletýJalovec mletý
Kakao tmavé
Kardamon celý
Kardamon mletý
Kardamon zrno
Kmín celý
Kmín drcený
Kmín mletýKmín mletý
Kmín černý - černucha
Kopr
Koriandr celý
Koriandr mletý
Koriandr mletý extra
Kurkuma mletá
MajoránkaMajoránka
Majoránka Extra
Majoránka mletá
Medvědí česnek
Muškátový květ celý
Muškátový květ mletý
Muškátový ořech celý
Muškátový ořech mletýMuškátový ořech mletý
Máta sušená
Nové koření celé
Nové koření mleté
Oregano
Oregano extra
Paprika pálivá ASTA 100

Paprika pálivá ASTA 120
Paprika pálivá ASTA 200
Paprika sladká ASTA 80
Paprika sladká ASTA 100
Paprika sladká ASTA 120
Paprika sladká ASTA 140
Paprika sladká ASTA 180Paprika sladká ASTA 180
Paprika sladká ASTA 200
Paprika sladká UZENÁ
Paprika zelená granulovaná
Paprika zelená plátky sušená
Paprika červená granulovaná
Paprika červená plátky sušená
Papričky HabaneroPapričky Habanero
Papričky Habanero mleté
Papričky Jalapeňo zelené
Papričky Jalapeňo červené
Pepř barevný
Pepř bílý celý
Pepř bílý mletý
Pepř cayennskýPepř cayennský
Pepř kubebový
Pepř sečuánský
Pepř zelený celý
Pepř zelený celý v láku
Pepř černý celý
Pepř černý mletý
Pepř červený celýPepř červený celý
Pomerančová kůra drcená hrubá
Pomerančová kůra drcená jemná
Pískavice celá
Pískavice mletá
Rozmarýn
Rozmarýn drcený
Saturejka naťSaturejka nať
Skořice celá 8 cm
Skořice ceylonská celá
Skořice ceylonská mletá
Skořice drcená
Skořice mletá
Skořice mletá speciál
SumahSumah
Tymián sušený krájený
Vanilka mletá
Zázvor celý
Zázvor mletý
Římský kmín celý
Římský kmín mletý
ŠalvějŠalvěj
Šafrán

jednodruhové koření
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Chia semínka
Semínka vhodná do jogurtů, musli, pečiva. Jsou vydatným zdrojem vlákniny, vápníku. Vhodné pro 
diabetiky, sportovce. 
Dýňová semínka
Do pečiva, salátů, směsí s ovocem, moučníků. Pomáhají při nachlazení, urychlují hojení.
Hořčice bílá celá a mletá
Pro výrobu hořčice, do zavařenin. Zvyšuje látkovou výmenu, podporuje trávení.Pro výrobu hořčice, do zavařenin. Zvyšuje látkovou výmenu, podporuje trávení.
Hořčice černá celá
Pro výrobu hořčice, do zavařenin. Zmírňuje bolesti zubů, zlepšuje funkci střev.
Konopné semínko loupané, neloupané
Do salátů, pečiva, cereálií. Snižuje cholesterol, omlazuje pleť, posiluje imunitu, podporuje laktaci, 
vhodná potravina pro celiaky.
Kukuřice zrno-popkorn
Zrna vhodná pro výrobu popkornu. Působí příznivě proti stresu, zlepšují kvalitu vlasů, nehtů.Zrna vhodná pro výrobu popkornu. Působí příznivě proti stresu, zlepšují kvalitu vlasů, nehtů.
Lněné semínko
Do salátů, jogurtu, dresinků, pečiva, pro výrobu oleje. Působí poti nádorovým onemocněním,  
chorobám srdce, zánětů střev, nemoci jater.
Loupaná slunečnice
Do salátů, jogurtu, dresinků, pečiva, pro výrobu oleje. Snižují krevní tlak, cholesterol.
Mák bílý, modrý
Vhodný do koláčů, pečiva, cukroví. Snižuje vnímání bolesti, tlumí kašel.Vhodný do koláčů, pečiva, cukroví. Snižuje vnímání bolesti, tlumí kašel.
Quinoa bílá
Do polévek, kaší, salátů. Vhodná pro diabetiky a celiaky. Zlepšuje spánek.
Sezamové semínko bílé, černé a pražené
K přípravě pasty, polévek, salátů, pečiva. Prospívá cevám a srdci, zlepšuje imunitu.
Slzovka obecná
K výrobě mouky, do polévky jako náhrada krup, do sekané, pomazánek. Podporuje funkci sleziny, K výrobě mouky, do polévky jako náhrada krup, do sekané, pomazánek. Podporuje funkci sleziny, 
detoxikuje, pomáhá trávit tuky a při žaludečních potížích.
Sojové boby
K výrobě mouky, sýrů, omáček, tofu. Mají pozitivní vliv na nervy.

semena

Celer kostka sušený
Cibule mletá extra
Cibule smažená
Cibule smažená bezlepková
Cibule sušená drcená 3x3
Cibule sušená plátky extra
Červená řepa mletáČervená řepa mletá
Česnek granulát
Česnek mincovaný
Česnek mletý
Česnek plátky
Křen sušený mletý
Libeček

Mrkev kostka sušená
Mrkev mletá sušená
Pastinák kostka sušený
Pastinák drcený
Pažitka sušená
Pažitka sušená extra
Petržel drcená 2x2Petržel drcená 2x2
Petržel nať sušená
Pórek drcený
Pórek krájený
Pórek krájený 2-4 mm
Rajčata celá slazená
Rajčata sušená plátky
Rajčatový prášekRajčatový prášek

sušená zelenina
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Adžika
směs na kuře, ryby, jehněčí, luštěniny, zeleninové pokrmy
Americké brambory
pro dochucení brambor
Asafoetida Čertovo lejno s pískavicí
silně aromatické koření do čalamád, rýže, luštěnin
Baby gril Baby gril 
směs koření na grilovaná masa vhodná pro děti
Bigos 
pro polské tradiční jídlo, do kapusty i zelí
Bylinkové máslo - směs 
skvělé dochucení polévek, omáček, salátů, pomazánek, másla, brambor
Citrónový pepř 
na ryby, mořské plody, salátové zálivky, steaky, pečená masana ryby, mořské plody, salátové zálivky, steaky, pečená masa
Citrónový pepř typ II 
na ryby, mořské plody, salátové zálivky, steaky, pečená masa
Čaraka 
houbová směs do guláše, polévek, omáček
Čubrica červená
koření balkánské kuchyně k dochucení mletého masa, zeleniny, luštěnin
Čubrica zelenáČubrica zelená
nepálivá směs bylinek na mleté maso, pomazánky, polévky, rožněná masa
Fish masala
dochucení pečeným či grilovaných ryb, rybích polévek a omáček
Garam masala
pikantní směs indické kuchyně na zeleninu, ryby, drůbež, rýži
Grilovací koření
všestranné koření na masa, ryby, zeleninuvšestranné koření na masa, ryby, zeleninu
Grilovaná kolena 
speciální směs na grilovaná kolena, steaky, špízy
Grilovaná kuřata
pro vylepšení chuti grilovaných a pečených kuřat
Gulášové koření speciál
dochucení bramborových, vepřových gulášů, polévek
HarissaHarissa
tuniská pikantní směs na maso, omáčky, těstoviny, rýži, kuskus
Houbové koření
do omelet, houbových pokrmů, zeleninových polévek, na maso
Chimichuri 
koření pro přípravu argentinské omáčky ke grilovanému masu 
Chlebové koření 
směs sezamu, lněného semínka, kmínů a slunečnice pro domácí pečivosměs sezamu, lněného semínka, kmínů a slunečnice pro domácí pečivo
Chmeli suneli
gruzínská směs bylin a koření do masných výrobků, jelit, kebabu, dušeného masa
Chutná zelenina
koření na saláty, grilovanou zeleninu

kořenící směsi bez glutamanu
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Jablka s cibulí
smažená cibulka s jablky k přípravě škvarkové pomazánky
Jägermett-dekorační koření
dekorativní směs na rolády, sekané, steaky, nádivky
Kajunské koření 
pikantní koření pro přípravu salsy, na maso, ryby
Kari anglické, indické, jávské, thajský typ, Kari Madras, Kari typ IIKari anglické, indické, jávské, thajský typ, Kari Madras, Kari typ II
směs až 20 druhů koření k dochucení rýže, polévek, omáček, pokrmům asijské kuchyně
Kebab 
pro ochucení masového pokrmu turecké a arabské kuchyně
Kentucky 
typická směs na kuře
Koření 5 vůní
do těstíček na obalování, drůběž, vepřové maso, čínská jídlado těstíček na obalování, drůběž, vepřové maso, čínská jídla
Koření na bramborák 
základní směs koření pro výborný domácí bramborák
Koření na gyros 
grilovaná a pečená masa, gyros
Koření na kapra 
k dochucení kapra a jiných druhů ryb
Koření na kuře Koření na kuře 
směs koření na maso, převážně kuřecí
Koření na pizzu 
kombinace bylinek a koření na pizzu, těstoviny, slané koláče
Koření na ryby 
na sladkovodní i mořské ryby, polévky a omáčky z nich
Koření na ryby červené 
na sladkovodní i mořské ryby, polévky a omáčky z nichna sladkovodní i mořské ryby, polévky a omáčky z nich
Koření na svíčkovou 
k přípravě svíčkové omáčky a masa
Koření na šašlik 
marinované maso grilované na špízu
Krkovička 
směs koření s cibulí a kmínem pro skvěle dochucenou krkovičku
Kuře na bylinkách Kuře na bylinkách 
šťavnaté kuře na rozmarýnu a bazalce
Nebeská krůta 
vhodné pro pečenou krůtu, kačenu nebo kuřecí maso
Orientální koření 
sypká směs s kousky koření a zeleniny na marinovaná masa a mořské plody
Panadello Crispy 
kořeněná panáda na obalování masa, zeleniny, syrůkořeněná panáda na obalování masa, zeleniny, syrů
Panadello žluté 
kořeněná panáda na obalování masa, zeleniny, syrů
Pátý element 
netradiční směs koření k ochucení vepřového, drůbežího nebo skopového masa

 

kořenící směsi bez glutamanu
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Pepř bylinný 
pepř doplněný o majoránku, saturejku, tymián, koriandr aj., na omáčky a masa
Pepř dekor mix 
barevná směs pepře a koření na rolády a pečená masa
Perníkové koření 
do perníku, vánoček, sušenek
Perníkové koření EXTRA Perníkové koření EXTRA 
silně aromatické koření do perníku, vánoček, svařeného vína
Pečeně na rožni 
pro pečeni, grilované sele, grilované koleno, sekanou, žebírka, bůček
Pomerančový pepř 
k přípravě grilovaných mas, salátů, ryb a mořských pokrmů
Provensálské koření 
bylinky k dochucení krůtího, jehněčího, skopového nebo králičího masabylinky k dochucení krůtího, jehněčího, skopového nebo králičího masa
Směs na mořské plody 
originální směs koření a bylinek na mořské plody
Směs na svařené víno 
tradiční směs k přípravě svařáku
Směs na špagety 
k dochucení oblíbených špaget a jiných těstovin
Steak Steak 
hrubá směs koření na růzé druhy masa
Steakový pepř pestrý 
směs pepřů pro dokonalý steak
Svařené víno 
kousky jablka, hřebíček, cukr a skořice pro výrobu svařeného vína
Thajský gril 
orientální směs na speciality asijské kuchyně, zeleninové a rýžové pokrmyorientální směs na speciality asijské kuchyně, zeleninové a rýžové pokrmy
Tzatziky 
koření na saláty, tzatziky, zeleninové polévky, ryby
Vega bez glutamanu 
zeleninová směs k dochucení polévek a omáček
Vega bez glutamanu extra 
zeleninová směs s vitamínem B k dochucení polévek a omáček
Vega s hlívou ústříčnou Vega s hlívou ústříčnou 
polévková směs doplněná o sušenou hlívu 

kořenící směsi bez glutamanu
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kořenící směsi s glutamanem
Adamovo žebro medové 
kořenící směs  s medovým aroma na vepřovou pečení a žebra
Americký steak 
k dochucení steaků a různých druhů mas
Andělská křidélka 
pikantní koření na grilovaná křidélka, kachny, pikantní žebírka
Argentina Argentina 
směs vhodná k přípravě hovězího, vepřového, jehněčího, skopového i drůběžího masa
Argentina GRIL 
skvěle se hodí na minutky, grilovaná masa, marinády, steaky
Asádo 
na marinování, grilování ryb, na zeleninu, luštěniny
Aztécký poklad 
pro přípravu minutek, zeleniny, sojového masa, zapečených brambor a těstovinpro přípravu minutek, zeleniny, sojového masa, zapečených brambor a těstovin
Bylinkové máslo 
k ochucení majonézy, másla, polévek, omáček, salátů
Chalupářská směs 
ideální pro nakládaná a marinovaná masa
Country - směs koření 
směs koření na grilovaná masa, steaky, klobásy
Čarodějka Čarodějka 
kouzelná směs s vůní skořice do omáček, salátů, na maso
Česnekový pepř 
kombinace chutí pepře a česneku k všestrannému užití
Čevabčiči 
kořenící přípravek balkánské kuchyně k dochucení mletého masa
Čína 
vhodná ke kořenění minutek, rožnění kuřat, ryb, guláševhodná ke kořenění minutek, rožnění kuřat, ryb, guláše
Domácí sekaná 
do každého masového pokrmu, sekané, jitrnic, játrových knedlíčků, paštik
Ďábelská směs 
pikantní směs koření na zeleninu, maso, omáčky
Grilovací koření MAKRELA 
směs na obalování a nakládání ryb
Grilovací koření speciál Grilovací koření speciál 
na grilování, pečení a smažení všech druhů mas, ryb a zeleniny
Grilovací s medvědím česnekem 
pro grilovaná, pečená i smažená kuřata, zapékané pokrmy
Gulášové koření 
k dochucení gulášů, polévek, slepice či králíka na paprice
Gyros speciál 
originální řecké koření na vepřové, skopové, kuře nebo králíkaoriginální řecké koření na vepřové, skopové, kuře nebo králíka
Havana gril 
kořenící směs s kouřovým aroma na grilovaná masa
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kořenící směsi s glutamanem
Hungaria 
maďarská dekorační směs do gulášů, steaků, klobás, zapékaných brambor
Italia směs 
koření na saláty, pizzu nebo těstoviny
Koření na rybu od mlynářky 
vhodná k obalování, nakládání a grilování ryb
Koření na steak Koření na steak 
směs na masové speciality, rolády, steaky, kolena a drůbeží speciality
Koření na zvěřinu 
na různě upravenou zvěřinu
Liang - směs na čínu 
na exotická jídla z masa a ryb, do polévek a omáček
Maďarský guláš 
do guláše, omáček, polévekdo guláše, omáček, polévek
Mexiko 
pikantní směs pro přípravu masa, zeleniny a luštěnin
Nasi goreng 
indonézská směs k dochucení rýže, masa, zeleniny, polévek
Obalovací směs klasik  a pikant 
směs mouky a koření na obalení masa i křidélek
Párty - směs koření Párty - směs koření 
pro jemně pikantní grilovaná a pečená masa
Salátové koření 
hrubá směs koření a bylinek do salátů
Skopové a králičí 
k ochucení skopového a králičího masa
Směs na hranolky 
okořenění brambor, kroket, hranolekokořenění brambor, kroket, hranolek
Směs na vepřové maso 
na grilované, pečené vepřové, mletá masa
Škvarková pomazánka 
kořenící přípravek k výrobě škvarkové pomazánky
Tandoori masala 
marinované vepřové, kuřecí, jehněčí maso, zeleninové pokrmy
Virginia Virginia 
na minutky, vařená a dušená drůbež, hovězí maso
Zeleninová směs extra 
k přípravě bujónů, omáček, polévek
Zeleninová směs speciál 
k přípravě bujónů, omáček, polévek
Zlaté kuře 
směs na grilovaná a pečená kuřata, do marinádsměs na grilovaná a pečená kuřata, do marinád
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Česnekové pasty s 10% a 50% soli
Červené zlato lahůdkové 200g
Červené zlato pálivé 200g
Česnekový krém 160g 
Cibulový krém 160g
Gulášový krém pálivý 160g
Krém na špagety 70g Krém na špagety 70g 
Pasta červené chilli 240ml
Grill krém se zeleným kořením 160g 
Chilli omáčka 280g
Chutney koriandrové SWAD 300g
Chutney mátové 330ml
Édes Anna 200g

Eros paprika krájená červená 215g
Eros paprika krájená zelená 215g
Erös Pista 2,6 kg
Erös Pista 200g
Grill krém extra pálivý 160g
Grill krém maďarský 160g
Pasta Rogan Josh 250mlPasta Rogan Josh 250ml
Pasta Zelené chilli SWAD 300g
Tandoori pasta 250ml
Tikka pasta 250ml
Zázvorová pasta 210 g
Zázvorová pasta 250ml
Zázvorovo-česneková pasta 300g

pasty a krémy

Drůbeží vývar
Hovězí vývar
Zeleninový vývar
Čirý vývar
Houbový vývar
Použití: příprava polévek či omáček

Jíšky ve formě granulekJíšky ve formě granulek
světlá a tmavá

Omáčky:
Rajská a Smetanová

Dipy
Dip - sauce Fruit 
Dip - sauce Red Pepper
Dip - sauce Honey-GarlicDip - sauce Honey-Garlic

K přípravě namáčecí omáčky, k masu, zálivka salátů, zeleniny, podáváme ke grilovacím klobásám, 
grilovanému masu, smaženým kuřecím nebo krůtím nugetkám.

vývary a jíšky, omáčky a dipy



www.profikoreni.cz
11

Fleur de Sel  
Je nazývána královnou všech solí nebo také kaviárem mezi solemi. Vyskytuje se velice zřídka, sbírá se 
ručně. Obsahuje cenné minerály, díky čemuž je nesmírně zdravá a hlavně chutná. Řadí se mezi jeden z 
největších požitků gurmánů.

Mořská sůl - hrubá, jemná
Přírodní produkt z čisté mořské vody, vzniklý pouze přirozeným odpařováním. Bez jakýchkoliv umělých Přírodní produkt z čisté mořské vody, vzniklý pouze přirozeným odpařováním. Bez jakýchkoliv umělých 
příměsí.

Mořská sůl citronová 

Mořská sůl s medvědím česnekem

Mořská sůl uzená

Mořská sůl s chilli

Himalájská sůl růžová hrubá,jemná
Čistá přírodní ručně těžená a ručně praná sůl té nejvyšší kvality.  Pomáhá bojovat s celulitidou a Čistá přírodní ručně těžená a ručně praná sůl té nejvyšší kvality.  Pomáhá bojovat s celulitidou a 
zabraňuje nadměrnému zadržování vody v těle.

Dusitanová sůl bez jodu, s jodem
Nakládací sůl používaná v masném průmyslu k úpravě a konzervaci masa a masných výrobků. Má 
rychlý konzervační účinek.

soli do kuchyně a výroby

10g sušených hub vydá za cca 100 - 140 g čerstvých hub

Hlíva ústřičná sušená 
houba s všestranným využitím, do polévek, omáček. Posiluje imunitní systém, snižuje cholesterol, 
uvolňuje ztuhlost svalů.

Hřibovitá směs sušená ( hřib hnědý, křemenáč, kozák)
do polévek, omáček, k masu, do rizota. 

Shii-take sušené neboli Houževnatec jedlý Shii-take sušené neboli Houževnatec jedlý 
do masitých pokrmů, rizota, polévek. Tato tzv. houba dlouhověkosti snižuje cholesterol, posiluje 
organismus proti virům.

Ucho Jidášovo sušené neboli Boltcovitka bezová
vhodná do čínské kuchyně, polévek, salátů, zeleninovách pokrmů. Pomáhá při bolestech břicha a 
žaludku, snižuje krevní tlak, zlepšuje kvalitu vlasů, nehtů a pleti.

Žampiony sušené 
jedlá houba s všestranným využitím. Působí proti alergiím, obsahuje vysoké množství vitamínu B1, jedlá houba s všestranným využitím. Působí proti alergiím, obsahuje vysoké množství vitamínu B1, 
B2, draslíku, fosofru, železa a kyseliny listové.

sušené houby
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sušené ovoce

ořechy a plody

doplňky stravy

Banán chips s medem
Brusinky sušené
Datle bez jader
Fíky Baby
Fíky sušené
Jablka kroužky
Jahody v jogurtuJahody v jogurtu
Kiwi plátky
Meruňky sušené
Moruše bílé sušené

Rozinky Amber zlaté jumbo
Rozinky Korintky
Rozinky sultánky
Rozinky světlé
Rozinky v jogurtu
Rozinky velké Thomson
Tropická směsTropická směs
Třešně v hořké čokoládě
Švestka Ashlock

Arašídy v jogurtu
Arašídy v mléčné čokoládě
Arašídy v ďábelském koření
Arašídy ve wasabi
Fitness směs
rozinky, brusinky, kešu, mandle, lískové ořechy, para ořechy atd.
Goji - Kustovnice čínskáGoji - Kustovnice čínská
vynikající doplněk obsahující celou řadu prospěšných látek (vitamín C, B), posiluje imunitu, zrak, 
příznivě působí na činnost jater a ledvin. Vhodné do müsli,rýžových kaší, zeleninových pokrmů.
Kešu ořechy nepražené
Kešu ořechy pražené solené
Mandle natural, loupané
Para ořechy celé
obsahují až 70% tuků, 15% bílkovin, 7% sacharidů, vysoký obsah vitamínů. Příznivě působí na depobsahují až 70% tuků, 15% bílkovin, 7% sacharidů, vysoký obsah vitamínů. Příznivě působí na dep-
rese, ztrátu paměti, špatnou koncetraci. Jsou součástí cukroví nebo výživných tyčinek.
Pistácie pražené solené JUMBO

Rakytník plod
má 10x více vitamínu C než pomeranč a mnoho dalších léčivých látek. Vhodné jako doplněk stravy 
pro sportovce i děti.

Psyllium husk neboli Jitrocel indický
zdroj čisté přírodní vlákniny. Velice účinný při nadváze, omezuje pocit hladu, zlepšuje pleť, pomáhá 
při alergii, skvěle očišťuje trávící trakt. 

Včelí pylVčelí pyl
Vynikající pramen energie v zimě a na jaře. Je plný vitaminů, enzymů, antioxidantů a minerálů. 
Jako přísada do jogurtu, musli, ranních cereálií, zmrzliny, dezertů, nápojů. 
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Pudingy 
vanilka, čokoláda, jahoda, ale i netradiční lískový oříšek, čokoláda+višeň.

Vanilkový a skořicový cukr
Vynikající do pečení

cukry a pudingy

Výběr kvalitních čokolád vynikající chuti ve formě peciček.

Belgická čokoláda 67%
Mléčná čokoláda 32%
Tmavá čokoláda 61%
Nugátová čokoláda 32%
Bílá čokoláda VANINI

GRANELLAGRANELLA
hrubá kakaová drť z pražených kakaových bobů
Vhodné k obohacení čokolády, krémů a náplní, jako dekorace.

Tmavá a bílá poleva 
vhodná k přípravě fondue do čokoládových fontán.

čokolády a polevy

Kvetoucí čaje
s jasmínem, růží, lilií, citronovým či broskvovým aroma. 

Jasmínový zelený čaj
KOTVIČNÍK zemní - bylinný čaj 
Ovocný čaj - Ranní probuzení
Ovocný čaj - Tropic
Ovocný čaj - Višňová zahrada
PU-ERH černý čaj
Řecký horský čajŘecký horský čaj
SENCHA - zelený čaj

ASSAM FANNINGS-černý čaj
Bylinný čaj - Horská louka
Bylinný čaj - Středozemní moře
CEYLON OP1 - černý čaj
DARJEELING - černý čaj
GUNPOWDER-zelený čaj pravý
Honeybush Honeybush 
Rooibos

Vybraný sortiment sypaných černých, zelených a bylinných čajů, doplněný o čaje ovocné. 

sypané a kvetoucí čaje
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Askorban sodný
Antioxidant a vitamín C. Vhodný k rychlému vyuzení masa, stabilizuje barvu masa.
Citronan sodný
Tavící sůl důležitá k výrobě tavených sýrů, k úpravě kyselosti a zachování bublinek perlivých nápojů.
Glutaman sodný
Látka dodávající výraznější chuť pokrmům, využivaná v asijské kuchyni.
Kyselina askorbováKyselina askorbová
Vitamín C, potravinový doplněk pro pekárenský a masný průmysl.
Kyselina citronová
Konzervant zabraňující žluknutí tuků, reguluje kyselost. Použití při výrobě nápojů, majonéz, marme-
lád, kandovaného ovoce.
Phos-rot
Fosfátový přípravek do kůtru k výrobě masných výrobků se zvýšeným emulgačním a vybarvovacím 
efektem.

přídatné látky

Agar 850,  Agar 900
Želatina získávaná z mořských řas. Bohatý zdroj vápníku, júodu, železa. Vhodné k výrobě džemů, 
zákusků, aspiků, rybích či drůbežích výrobků.
Arabská guma
Zahušťovadlo i stabilizátor vyskytující se v pryskyřici různých druhů akácií. Využití při výrobě cuk-
rovinek, polev, sýrů, žvýkaček, želé, zmrzlin.
Citrusový pektin
Přírodní zahušťovadlo z citrusových plodů potřebné k výrobě marmelád a džemů.
Jablečný pektin
Přírodní zahušťovadlo z dřeně a slupek jablek potřebné k výrobě marmelád a džemů.
Želatina 260 bloom
Želatina živočišného původu, složená převážně z kolagenu. Vhodná k výrobě masových a rybích spe-
cialit v želé, do aspiků, tlačenek.
Bramborový škrob
Nativní škrob bez lepku potřebný k zahuštění omáček, polévek, k přípravě dezertů.
Kukuřičný škrob
Škrob získávaný z kukuřičných zrn využívaný v čínské kuchyni, při přípravě dortů, omáček, dezertů.

želírující přípravky a škroby
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Řeznické provázky
Potřebné na vázání tlačenek, salámů, uzeného masa, špekáčků, ptáčků nebo rolád.
Provázky o síle 4 až 10, v návinu 250g nebo 500g.

Řeznické síťky
Různé průměry, velikosti ok, délka dle potřeby od 1 do 50 m.
Vhodné na uzení, vaření, pečení při teplotách do 125°C.

Profesionální nože německé značky DICKProfesionální nože německé značky DICK
Řeznické, vykrvovací, vykošťovací, kuchařské, filetovací nože, ocílky a další.
Nože s ergonomickou rukojetí, ohebné, s různou délkou čepele.

Síťky, motouzy, profesionální 
nože DICK

Kabanos - Parma fajn
Maďarská klobása
Ostravská klobása
Poltermax EU 50 - pro výrobu šunky
Selský salám
Směs ořechů a zeleniny
Vysočina - směs kořeníVysočina - směs koření
Vídeňské párky
Špekáčky

Ardénská májka
Bacon - směs na slaninu
Bílá klobása - vinná
Ceylona Budapešť
Chorizo Mediterran
Cikanský salám
Debrecínské párkyDebrecínské párky
Diamant - směs na játrovku
Domácí sekaná
Jablka s cibulí

Kořenící směsi pro masnou výrobu

Střívka přírodní a umělá
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