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Speys. Dobrá kuchyně...
Značka SPEYS® zastřešuje rozsáhlou řadu výrobků, zahrnující vývary, polévky,
omáčky a štávy či sušenou zeleninu, ochucovadla nebo směsi pro přípravu
zdravých potravin z cizrnové mouky. Produkty SPEYS® si rychle získaly řadu
věrných odběratelů. Pozitivně přijímány a oceňovány jsou především pro svou
vyváženou chuť a jednoduchost přípravy.

Vývary
Hovězí vývar
Sypký dehydratovaný výrobek pro přípravu polévky.

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

Kód

Hmotnost / druh balení

Počet porcí / 1 porce

K301

4,7 kg / kbelík

784 / 250 ml

– /1 ks

K331

1,2 kg / dóza

201 / 250 ml

6 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

Čirý vývar
Sypký dehydratovaný výrobek pro přípravu polévky.

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

Kód

Hmotnost / druh balení

Počet porcí / 1 porce

K302

4,8 kg / kbelík

864 / 250 ml

– /1 ks

K332

1,2 kg / dóza

216 / 250 ml

6 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

Slepičí vývar
Sypký dehydratovaný výrobek pro přípravu polévky.

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

Kód

Hmotnost / druh balení

Počet porcí / 1 porce

K303

4,7 kg / kbelík

752 / 250 ml

– /1 ks

K333

1,2 kg / dóza

192 / 250 ml

6 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

Zeleninový vývar
Sypký dehydratovaný výrobek pro přípravu polévky.
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Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

Kód

Hmotnost / druh balení

Počet porcí / 1 porce

K304

4,8 kg / kbelík

801 / 250 ml

– /1 ks

K334

1,2 kg / dóza

201 / 250 ml

6 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

Omáčky, šťávy, sušené houby

Šťáva k masu
Sypký dehydratovaný výrobek pro přípravu šťávy k masu.

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

Kód

Hmotnost / druh balení

Počet porcí / 1 porce

K401

4,0 kg / kbelík

600 / 100 ml

– /1 ks

K431

0,95 kg / dóza

143 / 100 ml

6 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

Sýrová omáčka
Sypký dehydratovaný výrobek s příchutí goudy a eidamu pro přípravu jemné
sýrové omáčky. Omáčku lze připravit smícháním s mlékem, nebo s vodou
a smetanou.
Kód

Hmotnost / druh balení

Počet porcí / 1 porce

K402

2,5 kg / kbelík

156 / 100 ml

K432

0,8 kg / dóza

50 / 100 ml

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

– /1 ks
6 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

Rajčatový základ
Sypký dehydratovaný výrobek pro přípravu rajské polévky a omáčky.
Druh pokrmu

Hmotnost / druh bal.

K403

3,8 kg / kbelík omáčka
polévka

475 / 100 ml
190 / 250 ml

– /1 ks

K433

0,9 kg / dóza

113 / 100 ml
46 / 250 ml

6 ks /1 ks

omáčka
polévka

Počet porcí / obsah

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

Kód

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

Sušené houby
Lesní směs krájených sušených houbových plátků s podílem více jak
50 % hřibovitých hub.

Kód

Hmotnost / druh balení

K003

500 g / kbelík

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

– /1 ks
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Speys Premiante. Semolinové těstoviny.

Těstoviny

Semolinové (bezvaječné) těstoviny vynikají oproti klasickým těstovinám vyšším
obsahem minerálů (nutriční hodnotou) a zároveň nižším glykemickým indexem (GI).
Nízké hodnoty GI zaručují rovnoměrné vstřebávání cukrů z krve, čímž v těle nedochází
k jeho zbytečnému hromadění do zásoby. Potraviny s nižším GI, mezi které můžeme
zařadit i semolinové těstoviny SPEYS® PREMIANTE, zvyšují prevenci vůči obezitě,
netlumí organismus a nesnižují nárazově přirozenou duševní i fyzickou aktivitu.

Kolínka
Semolinové těstoviny Speys® Premiante kolínka neobsahují cholesterol
a mají vynikající varné vlastnosti. Nejsou lepivé a po uvaření si uchovávají
tvar i pevnou konzistenci.
Kód

Hmotnost / druh balení

K461

5 kg / pl. pytel

Váha za sucha
/ váha po uvaření

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

100 g / 223 g

3 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 36 měsíců

Vřetena
Semolinové těstoviny Speys® Premiante vřetena neobsahují cholesterol
a mají vynikající varné vlastnosti. Nejsou lepivé a po uvaření si uchovávají
tvar i pevnou konzistenci.

Kód

Hmotnost / druh balení

K462

5 kg / pl. pytel

Váha za sucha
/ váha po uvaření

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

100 g / 231 g

3 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 36 měsíců

Špagety
Semolinové těstoviny Speys® Premiante špagety neobsahují cholesterol
a mají vynikající varné vlastnosti. Nejsou lepivé a po uvaření si uchovávají
tvar i pevnou konzistenci.

Kód

Hmotnost / druh balení

K463

5 kg / pl. pytel

Váha za sucha
/ váha po uvaření

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

100 g / 297 g

3 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 36 měsíců

N

Semolinové těstoviny Speys® Premiante široké nudle neobsahují
cholesterol a mají vynikající varné vlastnosti. Nejsou lepivé a po uvaření
si uchovávají tvar i pevnou konzistenci.
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Kód

Hmotnost / druh balení

K464

5 kg / pl. pytel

Minimální trvanlivost: 36 měsíců

Váha za sucha
/ váha po uvaření

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

100 g / 307 g

2 ks /1 ks

VÉ

O

Široké nudle

Bezlepková zeleninová směs
v jemné tomatové omáčce.

Gombáš
Zeleninová bezlepková směs se žampiony.

Chutná zeleninová směs Gombáš, připomínající tradiční lečo,
obsahuje drcená rajčata, cibuli, papriky a plátky žampionů
v tomatové omáčce jemné chuti.
Gombáš lze podávat jednoduše jako variaci houbového leča,
uplatnit se ale může i jako výborná omáčka na těstoviny, směs na pizzu,
základ k masům, jako základ do výtečného rizota, k zapékání ryb,
jako směs do omelet, na topinky, jako základ pro čínskou kuchyni, apod.
Směs Gombáš je vhodná při šetřicí a bezlepkové dietě.
Směs Gombáš je tepelně zpracovaná a proto ji můžeme použít
v teplé i studené kuchyni. Výrobek se nemusí dále ochucovat
a je vhodný jak pro děti, tak i dospělou populaci.

Kód

Hmotnost / druh balení

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

K450

920 g / sklenice

6 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 24 měsíců

přirozeně
bezlepková
potravina

Sušená zelenina, smažená cibule, cizrna
Sušená zelenina (100% přírodní)
Sušená lisovaná zeleninová směs (mrkev, petržel, celer, kapusta, pór, cibule,
petrželová a celerová nať). Jedno balení plně nahradí 2 kg čerstvé zeleniny.
Neobsahuje sůl, glutamát ani žádné jiné přísady a aromata.
Kód

Hmotnost / druh balení

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

200 g / fólie

20 ks /1 ks

K001

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

Smažená cibule
Smažená, křupavá cibulka pro použití během vaření, do náplní různých mas,
pro minutkové základy, knedlíky, nádivky, na dochucení, ale také pro zdobení
hotových jídel.
Kód

Hmotnost / druh balení

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

K002

500 g / pl. sáček

20 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 8 měsíců

Cizrnová mouka
přirozeně
bezlepková
potravina

Přirozeně bezlepková 100% cizrna (extrudovaná) vhodná pro přípravu krémových
a zeleninových polévek, pomazánek, jíšek, k zahuštění omáček a dalších.
Kód

K101

Hmotnost / druh bal.

Druh pokrmu

Počet porcí / obsah

1 kg / alu sáček polévka
80 / 250 ml
pomazánka 153 / 30 g

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

9 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

Bramborák římský
přirozeně
bezlepková
potravina
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Sypká přirozeně bezlepková směs s extrudovanou cizrnou k přípravě hotových
pokrmů (smažené placičky, nákyp v konvektomatu, obalování mas apod.)
Kód

K102

Hmotnost / druh bal.

3 kg / krabice

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

Druh pokrmu

Počet porcí / obsah

placky
90 / 100 g
Buděj. bašta 46 / 350 g

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

9 ks /1 ks

Směs koření s maximálním
podílem zeleniny.

Zeleninová ochucující směs
Jemná chuť ve velkém balení.
Ochucující směs SPEYS® je vyváženým mixem sušené zeleniny,
koření a bylinek s minimalizovaným podílem soli.
Unikátní směs koření a sušené zeleniny SPEYS® byla připravena a namíchána
na základě mnohaletého sběru zkušeností. Naši potravinářští odborníci
a technologové dali v této originální receptuře vyniknout především zdravým
komponentům směsi. Univerzální kořenicí směs dodá jedinečnou chuť a vůni
polévkám, omáčkám, grilovaným a pečeným masům i dušené zelenině. Můžeme
ji použít i k ochucení vaječných pokrmů, salátů, pomazánek, těstovin a rýže.
K dochucení pokrmu stačí 1 lžička na přibližně 1 litr polévky, k dochucení
ostatních pokrmů dle vlastní chuti.
Výhody použití ochucující směsi SPEYS®:
- velmi snadné použití
- široké spektrum uživatelů
- bez přidaného glutamátu sodného
- pouze 49 % soli
- vysoký podíl zeleniny

Kód

Hmotnost / druh balení

K010

1,3 kg / dóza

Minimální trvanlivost: 24 měsíců

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

6 ks /1 ks

Bramborové těsto

Bramborový knedlík s pažitkou a cibulkou

Sypká směs pro přípravu hotových pokrmů

Sypká směs pro přípravu hotových pokrmů

Ze směsi bramborového těsta SPEYS® snadno připravíte přílohové
knedlíky, šišky, krokety, taštičky plněné povidlovou, tvarohovou,
uzeninovou či masovou náplní, sladké knedlíky plněné kusovým
ovocem. Bramborové těsto SPEYS® můžete také použít jako základ
při výrobě placek, jejichž chuť lehce obměníte doplněním dalších
ingrediencí, např. květáku, slaniny, sýru, bylinek apod.

Kvalitativně unikátní směs pro výrobu těsta na bramborové knedlíky.
Obsahuje nadstandardně vysoké procento bramborových vloček,
které zaručují hotovým knedlíkům ideální konzistenci. Připravené
knedlíky jsou dostatečně pevné, avšak ne příliš tuhé, a díky přidané
pažitce a cibulce skvěle chutnají. Na talíři navnadí strávníka nevšedně
svěžím vzhledem.

Z 1 kg směsi uvaříte až 70 plátků bramborových knedlíků.

Kód

Hmotnost / druh balení

K105

5 kg / alu pytel

Minimální trvanlivost: 12 měsíců
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Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

3 ks /1 ks

Kód

Hmotnost / druh balení

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

K106

5 kg / plast. pytel

3 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 9 měsíců

SPEYS DESERT

D

Speys desert. Oslaďte si svůj den.
Pod značkou SPEYS® DESERT se skrývá řada prvotřídních sypkých cukrářských
směsí a posypů, které díky své nadstandardní kvalitě zaručující výrobu lahodných
moučníků při minimálních režijních nákladech.

Směsi pro přípravu moučníků

Makovec
Sypká směs pro přípravu šlehaných makových moučníků. Pečivo z této směsi má
klasickou makovou chuť, jemně dochucenou vanilkovým a citrónovým aroma.

Kód

Hmotnost / druh balení

K201

5 kg / pl. pytel

Počet porcí
/ velikost 1 porce

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

120 / 7 x 7 cm

3 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 6 měsíců

Třené těsto
Univerzální sypká směs s jemnou příchutí vanilky pro přípravu moučníků
z třeného těsta (bábovka, bublanina, ovocné koláče, mufíny atd.).

Kód

Hmotnost / druh balení

K202

5 kg / pl. pytel

Počet porcí
/ velikost 1 porce

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

120 / 7 x 7 cm

3 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 6 měsíců

Perník
Perník je jedním z nejoblíbenějších moučníků. Voňavá a oku lahodící pochoutka
s rychlou a jednoduchou přípravou. Doporučujeme ozdobit tmavou nebo světlou
polevou, posypat ořechy, mandlemi nebo kokosem, či potřít domácím džemem.
Kód

Hmotnost / druh balení

K203

5 kg / pl. pytel

Počet porcí
/ velikost 1 porce

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

120 / 7 x 7 cm

3 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 6 měsíců

Makový posyp
Extrudovaná suchá směs určená k posypu i plnění sladkého pečiva. V sypkém
stavu vhodná na těstoviny, ovocné knedlíky, bramborové škubánky, jako náplň
vhodná do všech pekařských a cukrářských výrobků.
Kód

Hmotnost / druh balení

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

K011

1 kg / alu sáček

10 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 6 měsíců
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bisquit
Křehké plátky polomáčené
v jogurtové a čokoládové
polevě.

Cereálie. Dopřát chuti, prospět tělu.
Konzumujete potraviny méně energeticky vydatné, zato však bohaté na vlákninu,
minerály a vitamíny? Věnujete se pečlivě výběru skladby svého jídelníčku?
Dopřejte mu čas a pravidelnost.

VÉ

O

N

SPEYS BISQUIT křehké plátky polomáčené v jogurtové polevě
Dva křehké (extrudované) plátky Speys Bisquit polomáčené v jogurtové
polevě jsou chutnou svačinkou, která splňuje kritéria racionální výživy.
Kód

Hmotnost / počet plátků

P003

25 g / 2 plátky

P103

150 g / 9–10 pl.

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

130 ks /130 ks
20 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

Kód

Hmotnost / počet plátků

P004

25 g / 2 plátky

P104

150 g / 9–10 pl.

Minimální trvanlivost: 12 měsíců
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Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

130 ks /130 ks
20 ks /1 ks

VÉ

Dva křehké (extrudované) plátky Speys Bisquit polomáčené v tmavé polevě,
chuťově doladěné perníkovým kořením. Potravina splňuje kritéria racionální
výživy.

O

N

SPEYS BISQUIT křehké plátky polomáčené v tmavé polevě

O
N
VÉ

TYČINKA S OŘECHY A DÝŇOVÝMI SEMÍNKY
Tyčinka s arašídy, para ořechy, dýňovými a slunečnicovými semínky,
polomáčená v tmavé polevě, dodá spoustu energie, vitamínů, minerálů
a řadu dalších organismu prospěšných látek.
Kód

Hmotnost / druh balení

M050

35 g / tyčinka

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

168 ks /28 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců
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Müsli
Energie z vlákniny

Schopnost fyzického i duševního výkonu člověka klesá, když se
sníží hladina cukru v jeho krvi. Stejně jako čerstvé ovoce a zelenina,
jsou i müsli tyčinky s výživnými složkami obsaženými v cereáliích
ideálním prostředkem pro doplnění energie.

Müsli tyčinky v jogurtu a čokoládě
Müsli tyčinky v několika ovocných příchutích představují
rychle dostupnou a chutnou zásobárnu energie.

üsli tyčinek na

stu m
Swissi. Vítěz te

tn.cz / TV NOVA

V kondici i bez cukru
Tyčinka Swissi obsahuje velké množství
vlákniny, ovoce, ořechů a minerálů.
Zároveň je zdrojem železa, vitamínu B9
a důležitého vitamínu D. Do výrobku
není přidáván cukr. Proto se Swissi
dobře uplatní při redukčních dietách
a udržování štíhlé linie.

Ať už jde o variantu kombinující jemnou chuť jogurtu se šťavnatým
ovocem a cereáliemi, nebo o doplnění müsli složek chutí čokolády,
v obou případech müsli tyčinky dodávají tělu důležitou vlákninu
z kvalitních obilnin a ovoce, ale také vitamíny a proteiny, zvláště
vhodné pro zdravý růst dětí.
Vysoký obsah ovesných vloček dodává sílu a energii. Semena
a ořechy pomáhají odstraňovat nervozitu, podrážděnost, strach,
depresi a stres. Intenzivně posilují nervy a mozek, a zároveň jsou pro
tělo hlavním zdrojem potřebných nenasycených mastných kyselin.
Svěží, dietní a aromatické sušené ovoce poskytuje cenné služby
při chorobách trávicího traktu. Také vitamíny a stopové prvky, které
jsou v müsli tyčinkách obsažené, mají na lidský organismus významný
vliv, neboť působí preventivně proti srdečním chorobám. Kromě již
zmíněného, obsahují tyčinky minerální látky sodík, vápník, draslík,
hořčík, zinek, železo a měď.

Kód

Ovocná příchuť

M001

Višeň / jogurt

Hmotnost

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

30 g

192 ks / 32 ks

M002

Jablko / jogurt

30 g

192 ks / 32 ks

M003

Lesní směs/ jogurt

30 g

192 ks / 32 ks

M004

Meruňka/ jogurt

30 g

192 ks / 32 ks

M005

Jahoda / jogurt

30 g

192 ks / 32 ks

M021

Swissi brus.+malina/ DIA

30 g

192 ks / 32 ks

M030

Višeň / čokoláda

30 g

192 ks / 32 ks

M031

Banán / čokoláda

30 g

192 ks / 32 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

Müsli
Všechny použité složky - vločky, cereálie, ořechy i ovoce - obsahují
vysoký podíl vlákniny, který je důležitý při každé dietě a snaze
o zdravé stravování.

Zdravá pochoutka plná energie
Máte chuť na něco sladkého a nechcete přitom hřešit kalorickou bombou?
Nemáte čas na oběd a potřebujete se rychle zasytit? Vyšli jste zrovna z fitcentra
a potřebujete doplnit energii? Určitě vás nabije kombinace jogurtu, šťavnatého
ovoce a vlákniny v jogurtové müsli tyčince. Vybrat si můžete z řady příchutí.
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Cereálie
křehký chléb
Švédský plátek. Nová chuť chleba.
Křehký švédský chléb ocení nejen příznivci lehké a vyvážené stravy.
Skutečně chlebová chuť a příměs kmínu dává u Švédského křehkého plátku
zapomenout na neutrální, nevýraznou chuť, kterou si mnozí s podobným typem
výrobků stále ještě spojují.

Základní surovinou pro výrobu Švédského plátku je celozrnná grahamová mouka,
v níž jsou kromě samotného zrna pomleté i otruby. Díky tomu jsou plátky bohaté
na vlákninu. Zvýšený obsah vlákniny je velmi důležitý z hlediska prevence rakoviny
tlustého střeva, ale zároveň zpomaluje vstřebávání sacharidů a cholesterolu.
Její dostatek v potravě výrazně podporuje střevní peristaltiku, a má tak značný
význam i v prevenci civilizačních chorob.

VÉ

O

N

Švédský křehký plátek
Již žádná neutrální chuť! Zdravější alternativa ke klasickému bílému pečivu.
Švédský chléb je vyroben z celozrnné grahamové mouky, lehce ochucen
kmínem, solí a sladem. Produkt je vyráběn v režimu košer.
Kód

P155

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

Hmotnost / počet plátků

10 plátků

28 ks / 1 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

Průměrné výživové hodnoty na 100 g:
Energetická hodnota 1429 kJ
Bílkoviny

Tuky

8,5 g

1,4 g

Nasycené
mastné kys.

0,2 g

Sacharidy

Cukry

Sůl

Vláknina

68,5 g

2,6 g

345 mg

5g

Cereálie
Cereálie. Rychle a zdravě do kondice.
Zejména děti, které mají během dne velký výdej energie a které navíc
spoustu živin spotřebují i pro svůj přirozený fyzický růst, potřebují
doplňovat kolorie co nejzdravějším způsobem. Cereální tyčinka či křupavý
chléb jsou chutnou a rychlou alternativou.

Cereální tyčinky, křehké chleby

Žimutický křupavý chléb Knuspi s příchutí sýr
Křupavý chléb zpestří a odlehčí nejen redukční jídelníček.

Kód

Příchuť / počet plátků

P151

Sýrový / 10 pl.

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

56 ks / 1 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

Žimutický křupavý chléb Knuspi s příchutí pohanka
Celozrnný křupavý chléb vhodný i pro bezlepkovou dietu.

přirozeně
bezlepková
potravina

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

Kód

Příchuť / počet plátků

P154

Pohankový /10 pl. 56 ks / 1 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

Cereální tyčinka s mlékem a kakaem
Křupavé cereální tyčinky s mlékem a kakaem chutnají zvláště dětem,
pro které jsou také ideální svačinkou.

Kód

M040

Hmotnost / druh balení

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

30 g / tyčinka

126 ks / 21 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

Cereální tyčinka s mlékem
Křupavé cereální tyčinky s mlékem chutnají zvláště dětem, pro které jsou
také ideální svačinkou.

Kód

M041

Hmotnost / druh balení

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

30 g / tyčinka

126 ks / 21 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

17

s
k
n
i
r
D
Big Drinks. Koncentrovaná chuť tropů.
Přírodní tropické koncentráty Big Drinks jsou určené pro přípravu pravých ovocných
nápojů. Všechny koncentráty řady Big Drinks jsou dodávány přímo od producentů
z tropických oblastí. Nejedná se zde o žádnou rádoby napodobeninu tropických nápojů,
kdy je základem příchutě jen ovocný (často jablečný) mošt, následně upravený aromaty
na určitou (tropickou) příchuť. Ochutnejte pravou chuť ovoce z tropických plantáží!

Nápojový koncentrát Big Tropic

Big Tropic multivitamin
Koncentrát z tropických pomerančů, ananasu a manga je obohacený
o vysoký podíl důležitých vitamínů B6, C, E.
Kód

Objem / druh balení

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

P043

5 l / kanystr

80 l

4 ks /1 ks

P143

850 ml /pl. lahev

13,6 l

12 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců
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Počet připravených litrů

VÉ

1 +9 až15

O
N

Doporučené ředění koncentrátů
Big Drinks:
1 díl koncentrátu + 9 až15 dílů vody,
nebo dle chuti

s
k
n
i
r
D
Novinky. Big Mango & Big Tropic multivitamin.

Nápojový koncentrát Big Drinks

Naše nabídka tropických koncentrátů Big Drinks se opět rozrůstá. Nápojový
koncentrát Big Mango si u našich konzumentů ihned získal díky své plné
a nezaměnitelné chuti obrovskou oblibu. Pravá chuť manga je docílena výhradně
přírodní cestou, samozřejmě bez jakéhokoli přídavku umělých aromat, barviv a sladidel.
Big Tropic multivitamin obsahuje vysoký podíl důležitých vitamínů B6, C a E.
Základ ovocné chutě tohoto koncentrátu tvoří vyvážená směs pravého tropického ovoce.

Big Orange
Klasický evergreen mezi ovocnými nápoji, oblíbený jak u malých,
tak i u dospělých strávníků.
Kód

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

P039

5 l / kanystr

80 l

4 ks /1 ks

P139

850 ml /pl. lahev

13,6 l

12 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

Big Orange s dužninou
Nápojový koncentrát s podílem pomerančové dužniny, která dává nápoji
charakteristickou plnou chuť pomerančového džusu.
Kód

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

P040

5 l / kanystr

80 l

4 ks /1 ks

P140

850 ml /pl. lahev

13,6 l

12 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

Big Ananas
Svěží ananasový koncentrát.

Kód

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

P041

5 l / kanystr

80 l

4 ks /1 ks

P141

850 ml /pl. lahev

13,6 l

12 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

Big Mango
Exotická chuť manga.

Kód

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

P042

5 l / kanystr

80 l

4 ks /1 ks

P142

850 ml /pl. lahev

13,6 l

12 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců
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PLU

PLUS
Redmax Plus. Svěží kombinace chutí.
Zcela nová řada koncentrátů REDMAX PLUS reaguje na nejnovější vědecké poznatky
a výživové trendy. V koncentrátech tak mimo jiné zcela absentují přídavky umělých
barviv a sladidel. Koncentráty REDMAX PLUS se vyznačují originální vyváženou chutí
s čistě přírodním nádechem. Svěží kombinace letních ovocných chutí vzbudily
při testování velmi příznivý ohlas u všech věkových skupin, zejména pak dětí.

BEZ UMĚLÝCH
AROMAT A SLADIDEL

Doporučené ředění
koncentrátů Redmax Plus:
1 díl koncentrátu + 10 dílů vody

1 +10

Nápojový koncentrát Redmax Plus

REDMAX PLUS pomeranč + limetka
Pravá chuť citrusů v osvěžující kombinaci pomeranče a limetky.

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

Kód

Objem / druh balení

D060

5 l / kanystr

55 l

– /1 ks

D160

1 l /pl. lahev

11 l

8 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

REDMAX PLUS malina + jahoda
Vynikající kombinace malin a jahod v novém koncentrátu REDMAX PLUS
potěší především děti.
Kód

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D061

5 l / kanystr

55 l

– /1 ks

D161

1 l /pl. lahev

11 l

8 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

REDMAX PLUS ananas + kokos
Tropická příchuť REDMAX PLUS ananas a kokos.

Objem / druh balení

D062

5 l / kanystr

55 l

– /1 ks

D162

1 l /pl. lahev

11 l

8 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

Kód
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REDMAX
Vylepšený a zdravější!
Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a v kontextu
s nejnovějšími poznatky jsme inovovali receptury a technologie
výroby koncentrátů REDMAX®. Usilovali jsme o kombinaci
přirozených a umělých sladidel v co nejoptimálnějším poměru.
K dosažení rovnováhy mezi atraktivní chutí a zdraví bezpečným
složením nám nakonec postačilo umělé sladidlo v množství,
které tvoří pouze 0,1 %, tedy pouhou desetinu procenta
z celkového obsahu koncentrátu REDMAX®. Objem přírodního
cukru jsme přitom udrželi na rozumných hodnotách. Zdraví
jednoznačně prospěšné složky nápojů REDMAX® (obsah jódu a
vitamínů) zůstaly na původních objemech.

Ochutnejte zrale šťavnatou chuť.

®

Na konci tohoto inovačního procesu koncentráty REDMAX
úspěšně prošly odbornými garančními testy v akreditované laboratoři
Státního zdravotního ústavu a byl jim udělen Certifikát zdravotní
bezpečnosti.

Kód

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D010

5 l / kanystr

155 l

– /1 ks

D110

1 l /pl. lahev

31 l

8 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

Úsporné ředění koncentrátu
1 díl koncentrátu + 30 dílů vody

1+30

VÉ

O

N

REDMAX

REDMAX višeň

REDMAX
výhodná cena / 0,2 l
připraveného nápoje

od

0.60
Kč

Nápojový koncentrát Redmax

REDMAX. Přírodní cestou.
Koncentráty REDMAX® jsou dodávány v červených 5litrových obalech, v balení s obsahem
1 litr, popř. 0,3 litru. Vysoká koncentrace chuti umožňuje úsporné ředění 1:30.
BONNO gastro servis® se po léta snaží přinášet do veřejného stravování nejmodernější
poznatky z oboru medicíny a zdravého životního stylu. Značnou pozornost jsme v poslední
době zaměřili na barviva, která bývají velmi často diagnostikována jako největší zdroj
alergenů. Společnost BONNO® kráčí důsledně zdravou cestou a používá ve všech
výrobcích striktně barviva přírodní.

REDMAX pomeranč
Klasika tropů a jižního slunce.

Kód

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D001

5 l / kanystr

155 l

– /1 ks

D101

1 l /pl. lahev

31 l

8 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

REDMAX grep
Přesvědčte se, že grapefruitová příchuť nemusí v konečném důsledku chutnat ani
zvlášť hořce, ani zvlášť trpce. Zajímavě vyvážená chuť, která si našla řadu příznivců.
Kód

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D002

5 l / kanystr

155 l

– /1 ks

D102

1 l /pl. lahev

31 l

8 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

REDMAX broskev
Svěží, nevtíravá chuť plná osvěžení.

Kód

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D003

5 l / kanystr

155 l

– /1 ks

D103

1 l /pl. lahev

31 l

8 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

REDMAX jablko
Koncentrát s příchutí jablka, který svou výbornou a plnou chutí
i svěžím aroma připomíná pravý jablečný mošt.
S UKR A

A

H UJ E

L ÓZU

Kód

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D004

5 l / kanystr

155 l

– /1 ks

D104

1 l /pl. lahev

31 l

8 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců
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REDMAX
REDMAX citron
Svěží chuť i aroma nejen letních slunných dnů.

Kód

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D005

5 l / kanystr

155 l

– /1 ks

D105

1 l /pl. lahev

31 l

8 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

REDMAX černý rybíz
Klasická chuť tuzemských ovocných plodů. Chutná opravdově!

Kód

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D006

5 l / kanystr

155 l

– /1 ks

D106

1 l /pl. lahev

31 l

8 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

REDMAX lesní jahoda
Jedna z klasických “červených” příchutí.
S UKR A

A

H UJ E

L ÓZU

Kód

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D007

5 l / kanystr

155 l

– /1 ks

D107

1 l /pl. lahev

31 l

8 ks /1 ks

O BS

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

REDMAX hrozen & kiwi
Jedinečná kombinace domácí a exotické chuti přinesla nad očekávání
oblíbený svěží nápoj.
Kód

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D008

5 l / kanystr

155 l

– /1 ks

D108

1 l /pl. lahev

31 l

8 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

REDMAX tropik / DIA
Ne všichni mohou přírodní cukr, a tak vznikl tento nápoj s příchutí tropických
plodů, slazený na bázi umělých sladidel. Vhodný také pro diabetiky.
Kód
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Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D009

5 l / kanystr

155 l

– /1 ks

D109

1 l /pl. lahev

31 l

8 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

REDMAX
REDMAX bonacola
Žádaná chuť. Bez kofeinu. S příchutí bylin.

Kód

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D011

5 l / kanystr

155 l

– /1 ks

D111

1 l /pl. lahev

31 l

8 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

REDMAX malina
Pravá chuť malin v klasickém červeném provedení.

Kód

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D012

5 l / kanystr

155 l

– /1 ks

D112

1 l /pl. lahev

31 l

8 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

REDMAX mandarinka A·C·E
Koncentrát obohacený o zdraví prospěšné vitamínové antioxidanty
A, C, E, které přispívají k větší obranyschopnosti lidského organismu.
S UKR A
L ÓZU

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D013

5 l / kanystr

155 l

– /1 ks

D113

1 l /pl. lahev

31 l

8 ks /1 ks

A

H UJ E

Kód

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

REDMAX červený pomeranč
Koncentrát z řady maxivitamin je obohacen o řadu důležitých vitaminů skupiny B,
které mají velký význam pro zdravý růst a vývoj dětí.
Kód

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D014

5 l / kanystr

155 l

– /1 ks

D114

1 l /pl. lahev

31 l

8 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

REDMAX bezový květ & grep
Osvěžující letní chuť. Koncentrát z řady maxivitamin je obohacen o řadu
důležitých vitaminů skupiny B.
Kód

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D015

5 l / kanystr

155 l

– /1 ks

D115

1 l /pl. lahev

31 l

8 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

25
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REDMAX
REDMAX HOT expreso čaj
Znovuoživená, tradiční, plná a nezaměnitelná chuť čajového expresa. Mění se vše
kolem nás, expreso čaj je ale dalším důkazem, že novým generacím chutnají stejné
věci, jaké mívali rádi jejich rodiče a prarodiče.
Kód

Objem / druh balení

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

Počet připravených litrů

D030

5 l / kanystr

155 l

– /1 ks

D130

1 l /pl. lahev

31 l

8 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

REDMAX HOT jablko & skořice
Hřejivá chuť a vánočně laděná vůně, jako dělaná do chladných dnů. Nápoj na bázi
ovocného čaje chutná neobyčejně i přesto, že jeho příprava je velmi jednoduchá.
Kód

Objem / druh balení

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

Počet připravených litrů

D031

5 l / kanystr

155 l

– /1 ks

D131

1 l /pl. lahev

31 l

8 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

Představujeme Vám řadu koncentrátů
REDMAX® HOT DRINKS, která je určena
k přípravě především teplých, ale i studených
(Ice Tea) čajo-ovocných nápojů. Vychutnejte
si unikátní příchutě jablka se skořicí
a ovocného čaje.
®

Poměr ředění koncentrátů REDMAX

HOT DRINKS odpovídá ředění klasických
®

příchutí REDMAX (1:30). Doporučujeme
koncentrát ředit horkou pitnou vodou. Teplá
varianta nápoje nechá naplno vyniknout
požadovanou chuť, avšak ani varianta
chlazená (Ice Tea) strávníka nezklame.

REDMAX
0,3 l =10 l nápoje
Malý, ale vydatný
10 –12 l nápoje z jedné malé lahvičky
Na přání zákazníků vznikla nová řada praktických balení s obsahem
0,3 litru. Důkaz, že i naše “mini” láhev je opravdu schopna ochutit
až 12 litrů nápoje, aniž by připravený džus zároveň cokoli ztratil na své
mimořádně lahodné a osvěžující chuti.
Kód

Ovocná příchuť

Hmotnost

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D201

Pomeranč

0,3 l / PET

20 ks /1 ks

D202

Grep

0,3 l / PET

20 ks /1 ks

D203

Broskev

0,3 l / PET

20 ks /1 ks

D207

Lesní jahoda

0,3 l / PET

20 ks /1 ks

D208

Hrozno & kiwi

0,3 l / PET

20 ks /1 ks

D213

Mandarinka A C E

0,3 l / PET

20 ks /1 ks

D215

Červený pomeranč

0,3 l / PET

20 ks /1 ks

D216

Bezový květ & grep

0,3 l / PET

20 ks /1 ks

D231

Jablko & skořice

0,3 l / PET

20 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

Červený pomeranč

MilkyMax. Chuť mléčného baru.

Koncentrát do mléka

Koncentráty do mléka MilkyMax® jsou velmi dobře rozpustné. Díky tomu, že jde
o koncentráty tekuté, proběhne jejich rozpuštění okamžitě, čímž šetříte váš čas
a zjednodušujete si práci. Další předností je nepochybně i jejich široká škála použití:
od dochucování mléka a jogurtů, až po zhotovování výborných tvarohových krémů.
S mlékem se koncentrát MilkyMax® ředí v poměru 1:20. Zředěním1 litru koncentrátu
v doporučeném ředění tak lze získat až 21 litrů nápoje.

MilkyMax vanilka
Tekutý koncentrát do mléka a mléčných výrobků s příchutí vanilky.

Kód

D301

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

1 l / plast. lahev

21 l

8 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

MilkyMax jahoda
Tekutý koncentrát do mléka a mléčných výrobků s příchutí jahod.

Kód

D302

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

1 l / plast. lahev

21 l

8 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

MilkyMax banán
Tekutý koncentrát do mléka a mléčných výrobků s příchutí banánu.

AH

L ÓZU

UJ E

S UKR A
Kód

D303

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

1 l / plast. lahev

21 l

8 ks /1 ks

O BS

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

MilkyMax karamel–čokoláda
Tekutý koncentrát do mléka a mléčných výrobků s příchutí karamelu a čokolády.

Kód
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D304

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

1 l / plast. lahev

21 l

8 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

kokosové
pokušení

Přirozeně autentická příchuť kokosového ořechu výrazně zaujala
naše degustátory už při samotném testování. Následný zájem,
zejména u dětí, příznivé předpoklady ještě umocnil.
Tekuté skupenství zaručuje příchuti snadnou rozpustnost a přípravu.
Vysoká koncentrace umožňuje výhodné ředění 1:20.

Doporučené ředění
koncentrátů Milky Max:
1 díl koncentrátu + 20 dílů vody

VÉ

O

N

Novinkou v řadě MilkyMax®, osvědčených příchutí do mléka,
je MilkyMax kokos.

1 +20

MilkyMax kokos
Tekutý koncentrát do mléka a mléčných výrobků se zbrusu novou
příchutí kokosu.

Kód

D305

Objem / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

1 l / plast. lahev

21 l

8 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců
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Bonnisimo
Bonnisimo. Kávovina i čokoládový nápoj.

Kávovina a čokoládový nápoj

Pro milovníky bílé kávy i horkého čokoládového nápoje. Snadno rozpustné a velice
chutné kávovinové a nyní i kakaové nápoje Bonnisimo® vás překvapí jednoduchou
a rychlou přípravou. Nápoje Bonnisimo® připravené z kávoviny neobsahují zdravotně
nepříliš užitečný kofein. Díky přítomnosti léčivého kořene čekanky (Radix cichorii)
a vyvážené kalorické skladbě představují kávovinové směsi zdraví prospěšnou
alternativu ke klasické kávě.

Bonnisimo Classic kávovina bez přísad (mléko, cukr)
Nápoj je možné připravit rozpuštěním v teplém mléce či vodě. Použijete-li směs
Bonnisimo® Classic k ochucení teplého mléka, získáte lahodný nápoj, zcela
srovnatelný s klasickou bílou kávou.
Kód

D331

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

100 g / alu sáček

10 l

30 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

Bonnisimo Latté kávovinová směs se sušeným mlékem
Tuto směs jistě ocení milovníci chutné bílé kávy pro její vyváženou chuť, snadnou
a rychlou přípravu. Nápoj není slazen a připravuje se rozpuštěním pouze v teplé vodě.

Kód

D333

Hmotnost / druh balení

400 g / alu sáček

Počet připravených litrů

5l

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

15 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

Bonnisimo Light kávovinová směs “lehká”
Inovovaná směs kávovinového nápoje na bázi Bonnisimo® Latté
(se sušeným mlékem), u které jsme snížili množství sacharidů (3,6 g/100 ml).

Kód

D334

Hmotnost / druh balení

350 g / alu sáček

Počet připravených litrů

4l

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

17 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

Bonnisimo Čokoládový nápoj
Unikátní směs pro rychlou přípravu lahodného nápoje s nadprůměrným
podílem holandského kakaového prášku (14,5 %) nejvyšší jakosti.
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Kód

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D350

1 kg / alu sáček

8–10 l

10 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 12 měsíců

BonTea
BonTea. Silná vůně a výrazná chuť.

Černé a ovocné čaje

Čaj je od nepaměti nejen chutnou a osvěžující formou doplňování tekutin,
ale i důležitým preventivně léčebným stimulátorem pro náš organismus.
Společnost BONNO i proto věnuje utváření vlastní nabídky čajů BonTea®
dlouhodobě vysokou pozornost. Distribuovány jsou buď v půlkilogramovém
balení (10 nálevových sáčků po 50 g), anebo v 5-kilogramovém balení
(100 sáčků po 50 gramech).

Čínský čaj
Čínský čaj s charakteristickou chutí, aroma a barvitostí je oblíbenou “klasikou”
mezi černými čaji.

Kód

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D501

50 g / nál. sáček

10–20 l

80 ks /10 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

Cejlonský čaj
Jeden z nejoblíbenějších černých čajů vůbec vyniká krásnou zlatavou barvou,
specifickou vůní a chutí, která má plnější charakter.

Kód

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D502

50 g / nál. sáček

20–40 l

80 ks /10 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

Gejšin sen s příchutí jahod a smetany
Příjemná vůně jahod a smetany dotváří lahodnou chuť. Čaj, vynikající
mj. obsahem vitamínu C, zahrnuje též ingredience ibiškového květu,
šípkového plodu a jablečné dřeni.
Kód

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D510

50 g / nál. sáček

10–12 l

100 ks /10 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

Ranní vítr s příchutí citronu
Unikátní složení s přídavkem citronové trávy a čekanky dává tomuto čaji
osvěžující a očišťující účinky, které blahodárně působí nejen na trávicí trakt,
ale posilují také imunitní systém a krevní oběh.
Kód

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D511

50 g / nál. sáček

10–12 l

100 ks /10 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců
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BonTea
BonTea.
Nechte se překvapit originálními kombinacemi chutí domácích bylin
a plodů, namnoze doplněnými příměsí tajemných dálek a exotiky.

Ovocné čaje

Rudá orchidej s příchutí maliny a vanilky
Čaj z kategorie klasických ovocných čajů, se vyznačuje příjemnou vůní
malin a vanilky a obsahuje také plod šípku, květ ibišku či jablečnou
a malinovou drť.
Kód

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D512

50 g / nál. sáček

10–12 l

100 ks /10 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

Macarena s příchutí višně a banánu
Jedinečnou chuť a vůni nedává tomuto čaji pouze aroma višně a banánu,
ale i důležitá příměs bezinky, ibišku a pomerančové kůry.

Kód

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D513

50 g / nál. sáček

10–12 l

100 ks /10 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

Růžové probuzení s příchutí šípku a ibišku
Šípkový čaj, jehož účinky jsou znásobeny květem ibišku, obsahuje velké
množství vitamínu C, čímž příznivě působí nejen při nachlazení.

Kód

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D514

50 g / nál. sáček

10–12 l

100 ks /10 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

Teplý déšť s příchutí červeného grepu a citronu
Originální chuťová kombinace červeného grepu s citronem je dotvářena
příměsí ibišku, jablečné drti, šípkového plodu a citrónové kůry.
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Kód

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D515

50 g / nál. sáček

10–12 l

100 ks /10 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

Ovocné čaje

Svatojánský šálek s příchutí černého rybízu
Čaj z černého rybízu vyniká vysokým obsahem vitamínu C, a je proto vhodný
zvláště v období, kdy je potřeba zvýšit obranyschopnost těla. Složení čaje
zahrnuje ingredience ibiškového květu, šípkového plodu a jablečné drti.
Kód

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D516

50 g / nál. sáček

10–12 l

100 ks /10 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

Jezinka s příchutí lesních plodů
Základ čaje tvoří kombinace jablečné drti, květu ibišku a ostružinového listí
s lehkou vůní malin a jahod. Výslednou chuť dotváří příměs kořene lékořice,
citronové trávy a pomerančové kůry.
Kód

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D517

50 g / nál. sáček

10–12 l

100 ks /10 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

Ohnivá sakura s příchutí višně
Nevšední složení čaje z plodů aronie, šípku, jablka a ostružinového listí,
zakončuje lahodné aroma višní s nádechem vanilky, dotvářející
nezaměnitelnou chuť tohoto čaje.
Kód

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D518

50 g / nál. sáček

10–12 l

100 ks /10 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

Sladká romance s příchutí broskve a maracuji
Jedinečná kompozice broskve a maracuji (mučenka jedlá) vytváří čaj plný
tropické chuti. Čaj navíc obsahuje kořen lékořice, stopy citronové trávy
a pomerančové kůry.
Kód

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D519

50 g / nál. sáček

10–12 l

100 ks /10 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců
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BonTea
BonTea. Novinka.
Nové příchutě instantních čajů (lesní směs, ovocná směs, hruška, pomeranč, jablko)
navazují a doplňují již zavedené oblíbené druhy čajů BonTea®. Společnost BONNO
u těchto nových příchutí dává zákazníkovi možnost porovnání chutí při použití rozdílných
způsobů slazení. Instantní čaje BonTea® umožňují jednoduchou, rychlou a přesnou
přípravu nápoje.

Instantní čaje
O
N
VÉ

BonTea instantní čaj červený lesní směs
Ovocný instantní čaj je vyráběn na bázi ibiškového extraktu s příchutí malina
a lesní jahoda. Čaj lze připravit jak v teplém, tak i ve studeném stavu (Ice Tea).

AH
O BS
34

L ÓZU

UJ E

S UKR A

Kód

D410

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

250 g / alu sáček

10–12 l

30 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

Instantní čaje

BonTea instantní čaj černý hruška
Černý instantní čaj je připravovaný na bázi extraktu pravého cejlonského
čaje s jedinečnou příchutí hrušky. Čaj lze připravit jak v teplém,
tak i ve studeném stavu (Ice Tea).

AH

L ÓZU

UJ E

S UKR A
Kód

D406

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

250 g / alu sáček

10–12 l

30 ks /1 ks

O BS

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

BonTea instantní čaj černý jablko
Černý instantní čaj je vyráběn na bázi extraktu pravého cejlonského čaje,
s příchutí jablka. Čaj lze připravit jak v teplém, tak i ve studeném stavu (Ice Tea).

AH

L ÓZU

UJ E

S UKR A
Kód

O BS

D407

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

250 g / alu sáček

10–12 l

30 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

BonTea instantní čaj černý pomeranč

AH

L ÓZU

UJ E

S UKR A

Černý instantní čaj je vyráběn na bázi extraktu pravého cejlonského čaje,
doladěného tropickou chutí pomeranče. Čaj lze připravit jak v teplém,
tak i ve studeném stavu (Ice Tea).
Kód

O BS

D408

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

250 g / alu sáček

10–12 l

30 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

BonTea instantní čaj červený ovocná směs
Ovocný instantní čaj je vyráběn na bázi ibiškového a šípkového extraktu.
Svým složením a obsahem vitamínu C je mimořádně vhodný pro děti.
Čaj lze připravit jak v teplém, tak i ve studeném stavu (Ice Tea).

AH

L ÓZU

UJ E

S UKR A
Kód

D409

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

250 g / alu sáček

10–12 l

30 ks /1 ks
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O BS

BonTea
BonTea. S rychlou přípravou.

Instantní čaje

Instantní čaje BonTea® se těší velké oblibě zákazníků, kteří upřednostňují
jednoduchost, rychlost, snadnost a přesnost přípravy, spojenou s vyváženou
ovocnou chutí. Nabízené druhy jsou vhodné pro pitné režimy ve velkokapacitních
stravovacích provozech hromadného stravování jako jsou: školy, školky, jídelny,
nemocnice, lázně, apod. Instantní čaje jsou určeny pro přípravu nápojů jak v teplém,
tak i ve studeném stavu (IceTea).

BonTea instantní čaj černý s příchutí citronu
Černý instantní čaj je připravovaný na bázi extraktu pravého cejlonského
čaje, obohacený o citronové aroma. Čaj lze připravit jak v teplém, tak i ve
studeném stavu (Ice Tea).
Kód

D401

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

250 g / alu sáček

10–12 l

30 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

BonTea instantní čaj černý s příchutí broskve
Černý instantní čaj je připravovaný na bázi extraktu pravého cejlonského
čaje, obohacený o broskvové aroma. Čaj lze připravit jak v teplém, tak i ve
studeném stavu (Ice Tea).
Kód

D402

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

250 g / alu sáček

10–12 l

30 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

BonTea instantní čaj ovocný s příchutí jahod
Ovocný instantní čaj je vyráběn na bázi ibiškového extraktu. Svým složením
a obsahem vitamínu C je mimořádně vhodný pro děti. Čaj lze připravit jak
v teplém, tak i ve studeném stavu (Ice Tea).
Kód

D403

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

250 g / alu sáček

10–12 l

30 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

BonTea instantní čaj ovocný s příchutí malin
Ovocný instantní čaj je vyráběn na bázi ibiškového extraktu. Svým složením
a obsahem vitamínu C je mimořádně vhodný pro děti. Čaj lze připravit jak
v teplém, tak i ve studeném stavu (Ice Tea).
Kód

36

D404

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

250 g / alu sáček

10–12 l

30 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

Instantní čaje, sladidlo Clio

BonTea instantní čaj ovocný s příchutí višní a banánu
Ovocný instantní čaj je vyráběn na bázi ibiškového extraktu. Svým složením
a obsahem vitamínu C je mimořádně vhodný pro děti. Čaj lze připravit jak
v teplém, tak i ve studeném stavu (Ice Tea).
Kód

D405

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

250 g / alu sáček

10–12 l

30 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

BonTea instantní čaj černý s příchutí citronu, neslazený
Černý instantní čaj je připravovaný na bázi extraktu pravého cejlonského
čaje. Svým složením a obsahem vitamínu C je mimořádně vhodný pro děti.
Čaj lze připravit jak v teplém, tak i ve studeném stavu (Ice Tea).
Kód

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D420

20 g / alu sáček

10–12 l

80 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

BonTea instantní čaj černý slazený s příchutí citron, DIA
Černý instantní čaj je vyráběn na bázi extraktu pravého cejlonského čaje,
slazený umělým sladidlem (vhodné pro diabetiky). Čaj lze připravit jak
v teplém, tak i ve studeném stavu (Ice Tea).
Kód

Hmotnost / druh balení

Počet připravených litrů

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

D426

20 g / alu sáček

10–12 l

80 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců

Clio instantní sladidlo
Clio je moderní nízkoenergetické sladidlo v práškovém balení, na bázi
cyklamátu a sacharinu, chuťově srovnatelné s cukrem. Jakákoli dávka sladidla
Clio má sladící efekt rovný desetinásobnému množství cukru.
Kód

K260

Hmotnost / druh balení

Počet ks v kartonu
/ minimální odběr

75 g / dóza

12 ks /1 ks

Minimální trvanlivost: 18 měsíců
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Společnost BONNO GASTRO SERVIS je ryze českou společností
se 100% českým kapitálem, platící daně v České republice.
Více než polovinu zaměstnanců společnosti tvoří osoby se
zdravotním postižením (ZP).

Poměrně dokonalý přehled o našem nabízeném zboží, včetně
nabídky pracovních oděvů, obuvi, textilu, mycích a čisticích
prostředků, si můžete udělat prostřednictvím webových stránek
www.bonno.cz
Zároveň jsou Vám po celé ČR k dispozici naši obchodní zástupci,
kteří rádi vyslechnou Vaše potřeby a pomohou Vám najít
optimální řešení, "ušité na míru" pro Váš provoz.

BONNO
SERVIS
14

KATALOG
NÁPOJOVÝCH
TECHNOLOGIÍ

BonTea

Termos BonTea s ohřevem
Termos s ohřevem nabízí nadstandardní komfort
obsluhy pomocí zabudovaného termostatu, který je
nejen schopen vodu v termosu přivést k varu, ale
udržuje také nápoje ve zvolené teplotě po celou
dobu jejich výdeje. Varný termos 30 °C–100°C.

Nerez vozík pod termos
Zkrácená varianta nerezového vozíku Nero 5
vhodná pro servírování, přepravu a výdej nápojů.
Kvalita použitých materiálů zaručuje dlouhou
životnost. Funkční konstrukce je maximálně
praktická a umožňuje snadné čištění jak
vyjímatelné odkapávací nádobky, tak i vyjímatelné
mřížky. Dostatečná robustnost dovoluje
naddimenzování nosnosti celého vozíku. Vhodně
zvolená kolečka zaručují snadný pohyb celku všemi
směry a dokonce i přes menší nerovnosti.
Vozík vyhovuje směrnici MZ ČR číslo 40/1976
(Směrnice o hygienických požadavcích na
stacionární stroje a technická zařízení).
Rozměry vozíku: 95 x 45 x 50 cm (v– š –h)
Výška plata: 84 cm

Nerezové termosy s ohřevem
Kód

Objem termosu

UVO 10

10 litrů

UVO 20

20 litrů

UVO 30

30 litrů

Nerezové termosy
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Kód

Objem termosu

UNV 10

10 litrů

UNV 20

20 litrů

UNV 35

35 litrů

Nápojový servis

Nerez vozíky pod termosy
Kód

Název

Rozměr vozíku (v-š-h)

Výška plata

U212

Nero 5

95 x 81 x 50 cm

84 cm

U213

Nero 6

95 x 45 x 50 cm

84 cm

Termos BonTea & Bonnisimo
Nerezové termosy BonTea® a Bonnisimo® slouží
k udržení optimální teploty horkých či studených
nápojů po dobu jejich podávání. Ve spojení
s nerezovým vozíkem umožňují tato zařízení docílit
komplexního řešení hygienické přípravy a následně
i distribuce připravených nápojů.
Podle velikosti kuchyně a množství strávníků
lze zvolit odpovídající velikost termosu:
10-, 20- nebo 35litrovou nádobu.

Nerez vozík pod termosy
Speciálně vyvinuté nerezové vozíky se skvěle
osvědčují při servírování, přepravě a výdeji nápojů.
Kvalita použitých materiálů zaručuje dlouhou
životnost. Funkční konstrukce je maximálně
praktická a umožňuje snadné čištění jak
vyjímatelné odkapávací nádobky, tak i vyjímatelné
mřížky. Dostatečná robustnost dovoluje naddimenzování nosnosti celého vozíku. Vhodně zvolená
kolečka zaručují snadný pohyb celku všemi směry
a dokonce i přes menší nerovnosti.
Nerezový vozík vyhovuje směrnici MZ ČR číslo
40/1976 (Směrnice o hygienických požadavcích
na stacionární stroje a technická zařízení).
Rozměry vozíku: 95 x 81 x 50 cm (v– š – h)
Výška plata: 84 cm

DOBŘE VYCHLAZENÁ CHUŤ.
Vířiče chlazených nápojů
pro nápojové koncentráty
Redmax a Big Drinks.
Nápojový servis - vířiče

Vířiče chlazených nápojů
MaxiCool
Vířiče chlazených nápojů MaxiCool jsou
technologicky špičková zařízení určená
k výrobě, ochlazování, přitažlivé prezentaci
a následnému výdeji nápojů. Zařízení je
vyráběno v nerezovém provedení
s průhlednými polykarbonátovými zásobníky
o objemu12 nebo 20 litrů. Čerpadla
umožňují stálé míchání a cirkulaci nápoje,
který může být rozstřikován po stěnách
zásobníku. Připravovaný nápoj je tak
rovnoměrně rozředěn a chlazen, čímž se
zlepšuje nejen jeho chuť, ale i celková
vizuální atraktivita výdeje.

Dle velikosti zákazníka resp. objemu připravovaných litrů
nápojů lze zvolit zařízení s jednou, dvěma, třemi nebo
dokonce čtyřmi zásobníky. Každý z těchto zásobníků může
pojmout buď 12 nebo 20 litrů nápoje. Zařízení vyniká
snadnou obsluhou, údržbou a nízkými provozními náklady.
Vířiče chlazených nápojů MaxiCool
Kód
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Objem 1 nádoby

Počet nádob ve vířiči

UMC 12/1

12 litrů

1

UMC 12/2

12 litrů

2

UMC 12/3

12 litrů

3

UMC 12/4

12 litrů

4

UMC 20/1

20 litrů

1

UMC 20/2

20 litrů

2

UMC 20/3

20 litrů

3

UMC 20/4

20 litrů

4

MaxiCool
REDMAX

Drinks

Nerezový vozík pod vířič
Kód

Rozměr vozíku (v-š-h)

Výška plata

U214

86 x 46 x 56 cm

76 cm

Nerez vozík pod vířič
Praktickým doplňkem, usnadňujícím výdej
chlazených nápojů, je speciální nerezový
vozík. Účelem této novinky je zjednodušit
výdej nápoje i přepravu samotného vířiče.
Vozík je vyroben z velmi kvalitní nerezové
oceli, která zaručuje nejen dlouhou životnost
a snadnou údržbu, ale zároveň splňuje
směrnici MZ ČR číslo 40/1976 (směrnice
o hygienických požadavcích na stacionární
stroje a technická zařízení).
Vozík je vyroben vždy výhradně pro konkrétní
zvolený typ vířiče. Jeho konstrukce zároveň
odpovídá prostorovým (rozměrovým)
požadavkům zákazníka. Např. výška vozíku
může být na přání zákazníka shodná s výškou
výdejního pultu, do kterého je vozík s vířičem
určen. Tato variabilita dává zcela nové
možnosti použití zařízení jako celku.
Rozměr vozíku: 86 x 46 x 56 cm (v– š – h)
Výška plata: 76 cm
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7

BONNOMAT
Profesionální přístup při výdeji nápojů.
Společnost BONNO GASTRO SERVIS
poskytuje svým zákazníkům možnost
využívat nejnovější technologie pro
optimální udržování a výdej nápojů.
Současně se snažíme být nápomocni při
jejich správném nastavení a umisťování,
neboť pro splnění všech hygienických
norem a nároků na společnou údržbu je
nutné věnovat péči i jejich odborné
instalaci. Na základě vzájemné konzultace
se vám pokusíme navrhnout nejvhodnější
druh zařízení spolu se systémem umístění,
který nejlépe odpovídá daným podmínkám
i vašim individuálním potřebám.

Profesionální nápojový
servis BONNOMAT
Nejnovější model výdejního nápojového
automatu BONNOMAT splňuje nejvyšší
nároky na funkčnost, praktičnost, hygienu,
ekonomiku i vzhled.
Nápojový automat BONNOMAT
charakterizuje účelně praktická konstrukce.
Patentovaný systém přípravy nápoje přináší
strávníkům v moderních gastronomických
provozech odpovídající komfort. Obsluha
přístroje je maximálně jednoduchá, rychlá,
přesná a hygienicky nezávadná. Konzument
má možnost volby mezi několika ovocnými
příchutěmi, anebo čistou, zdravotně
nezávadnou vodou.
BONNOMAT se ideálně uplatňuje
v provozech hromadného stravování od
školních jídelen a menz, přes nemocnice,
domovy pro seniory, ústavy sociální péče,
až po velkokapacitní stravovací komplexy.

Nápojový automat Bonnomat
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Kód

Rozměr automatu (v-š-h)

Možnost volby nápoje

UBN

146 x 41 x 50 cm

4 volby + voda

BONNOMAT

I 5 druhů nápojů na výběr
BONNOMAT nabízí strávníkovi možnost výběru z pěti odlišných
druhů nápoje. Na výběr má 4 ovocné druhy a neochucenou čerstvou
vodu. Provozovatel nápojového automatu navíc může ovocné příchutě
dále obměňovat. Společnost BONNO pro tento účel nabízí celkem až
14 osvěžujících příchutí nízkoenergetických ovocných koncentrátů
REDMAX®. Nápoje jsou připravovány v poměru ředění 1:30
a výsledná cena nápoje (0,2 litru) představuje pouhých 0,60 Kč
na 1 porci.
I 3.100 porcí nápoje
V útrobách tohoto automatu se skrývá neuvěřitelných 3.100 porcí
ovocného nápoje o objemu 0,2 litru. Připojení na klasický rozvod
pitné (kohoutkové) vody ve spojení s antibakteriálním vyplachovacím
systémem a vířivou komorou zajišťuje nápojům vysoké zdravotně
hygienické parametry a stálou, konstantní čerstvost.
I Regulace teploty nápoje
BONNOMAT je vybaven mechanicky nastavitelným termostatem,
který dává obsluze možnost měnit teplotu připravovaného nápoje
v závislosti na ročním období či přání zákazníka.
I Hygienický provoz
Hermetické utěsnění celého systému a absolutně čistý proces
míchání vyhovují nejnáročnější normě pro přípravu potravin –
standard HACCP.

BONNOMAT disponuje nejnovější
technologií pro přípravu čerstvých nápojů
v místě výdeje. Provozovatelům jeho
instalace přináší nejen úsporu energie,
času i finančních nákladů.
Vysoce kvalitní nápoje s ovocnou příchutí
jsou připravované smísením pitné
(kohoutkové) vody s nízkoenergetickými
ovocnými koncentráty REDMAX®. Jak
výsledná teplota, tak i chuť nápoje jsou
nastavené speciálně dle přání zákazníka.

Patentovaná technologie přípravy nápoje v automatu BONNOMAT
zaručuje dokonalé promíchání koncentrátu a vody ve vířivé komoře
bez přístupu vzduchu. Společně s antibakteriální vyplachovací
technologií, která celý systém po každém vydaném pohárku
propláchne vodou, nabízí automaty BONNOMAT nejvyšší hygienický
standard a dokonale promíchané nápoje. Celkové čištění systému je
proto nutné provádět pouze každé tři měsíce.
I Ekonomika
V porovnání s jinými technologiemi PreMix nebo PostMix, tato naše
technologie zaručuje nízké náklady na transport, čištění, údržbu
a extrémně vysokou kapacitu při nízkých provozních nákladech.
I Životní prostředí
BONNOMAT je také výrazně ekologicky šetrný. Jak? Protože automat
nikdy nechladí velké množství vody v zásobníku, ale vždy jen zásobu
opravdu nezbytnou pro přípravu konkrétního nápoje. Tím se
podstatně snižuje spotřeba elektrické energie. Šetříte tak nejen
vlastní kapsu, ale i přírodní zdroje.

BONNOMAT

Nový malý profesionál.
Profesionální nápojový servis obohatila
společnost BONNO GASTRO SERVIS
o nový plně automatizovaný nápojový
automat BONNOMAT MINI.
Po neobyčejném úspěchu první série
nápojových automatů BONNOMAT,
se naše společnost rozhodla nabídnout
zákazníkům ještě další možnost, jak zvýšit
komfort stravování v jejich provozech.

Nový profesionál:
BONNOMAT MINI
I když BONNOMAT MINI technologicky
navozuje na svého většího předchůdce
v určitých aspektech jej díky modernizaci
a inovaci předčí. Jedná se především
o použití inovovaných pump a směšovacích
hlavic, které dokáží vytvořit osvěžující nápoj
jak z koncentrátů REDMAX, tak i nově
z tropických koncentrátů Big Drinks.
Smísením obou druhů koncentrátů lze
namíchat libovolný džusový nápoj.
Standardem ve výbavě nápojového
automatu je podávání nejen chlazených
nápojů, ale i chlazené „kohoutkové“ vody.
Teplotu nápojů je možné rovnoměrně
regulovat v závislosti na ročním období či
přání strávníků. Samozřejmostí je rovněž
bezúdržbový 3měsíční servisní interval
s garancí hygienické nezávadnosti.
BONNOMAT MINI nabízí možnost výběru
ze 2 ovocných příchutí a nezávadné
„kohoutkové“ vody.

Nápojový automat Bonnomat Mini
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Kód

Rozměr automatu (v-š-h)

Možnost volby nápoje

UBN-M

128 x 42 x 43 cm

2 volby + voda

HOTLINE

BONNO GASTRO SERVIS s.r.o.
Husova 523
370 21 České Budějovice
Tel: 385 311 056
e-mail: bonno@bonno.cz
www.bonno.cz

604 232 303

