SORTIMENTNÍ NABÍDKA
hluboce zmrazené zeleniny,
ovoce a hotových jídel
pro retail

ZELENINOVÉ SMĚSI

Letní směs

Balení: 10 x 350 g
Složení: mrkev sloupek, květák růžičky, brokolice
růžičky, hrášek zrno, kukuřice zrno.

S kukuřicí

Balení: 27 x 350 g
Složení: mrkev kostka, hrášek zrno, kukuřice zrno.

Hrášek s mrkví

Balení: 27 x 350 g
Složení: mrkev kostka, hrášek zrno.

Baby směs

Balení: 27 x 350 g
Složení: mrkev mladá, hrášek zrno, kukuřice zrno.

Věděli jste, že...

Lečo

Balení: 20 x 350 g
Složení: rajče kostka, cibule plátek, paprika
zelená proužek, paprika bílá proužek.

Bretaňská

Balení: 8 x 350 g
Složení: brokolice růžičky, květák růžičky,
mrkev orientovaný řez.

...„bretaň“ je mezi přílohami
označována jako královská
směs. A to díky vyváženému
složení růžiček brokolice
a květáku s přidaným
orientovaným řezem mrkve.
Tato kombinace zeleniny
je ideální jako příloha
ke každému druhu masa.

zeleninové směsi jsou základem pro přípravu polévek a hotových jídel

Polévková

Balení: 20 x 350 g
Složení: mrkev kostka, květák růžičky, hrášek
zrno, pórek řezy, pastinák kostka, kapusta řezy,
kedlubna kostky, celer kostka.

Zeleninová směs Exclusive polévková
je vyjímečná svým unikátním
složením. Obsahuje všechny druhy
zeleniny, které by měla správná
polévka obsahovat a navíc je
obohacena o petrželku. Největší
předností této zeleninové směsi je
velmi jemný řez, díky tomuto řezu
nepoznají vaše děti, že jedí zeleninu,
kterou ve skutečnosti „nemají rády“.

Bramborová s hříbky

Exclusive polévková

Balení: 20 x 350 g
Složení: brambory kostka, celer kostka, pastinák
kostka, mrkev sloupek, suchohřib řezy, cibule
kostka, petržel nať.

Francouzská

Balení: 20 x 350 g
Složení: mrkev proužek, pastinák proužek,
celer proužek, pórek řezy.

Balení: 20 x 350 g
Složení: mrkev kostička, pastinák kostičky, květák
růžičky, celer kostičky, pórek řezy, petržel nať.

Pod svíčkovou

Balení: 20 x 350 g
Složení: mrkev kostka, pastinák kostka,
celer kostka.

Pod svíčkovou proužky

Balení: 20 x 350 g
Složení: mrkev proužek, pastinák proužek,
celer proužek.

ZELENINOVÉ SMĚSI

Asie

Balení: 20 x 350 g
Složení: zelí bílé řezy, mrkev sloupek, paprika
červená proužek, pórek řezy, žampion plátek,
cibule plátek.

Čínská směs

Balení: 8 x 350 g
Složení: zelí bílé řezy, mrkev červená sloupek,
pórek řezy, paprika červená proužek, mrkev žlutá
sloupek, hrášek cukrový lusky, bambusové výhonky,
sojové klíčky, houby černé.

Exclusive Julienne

Balení: 20 x 350 g
Složení: mrkev sloupek, cuketa sloupek,
kedlubna sloupek, pastinák sloupek, pórek řezy,
celer sloupek.

Náš tip

Směs je obohacena o cuketu
se zachovanými zelenými
konci sloupků. Vyjímečnost
této směsi vyplývá z tzv. řezu
„julienne”, kdy jsou jednotlivé
druhy zeleniny řezány na velmi
jemné sloupky. Doporučujeme
lehce orestovat na pánvi
s rozpuštěným máslem, směs
je vhodná jako součást různých
příloh a polévek.

Mexická s brokolicí

Balení: 10 x 350 g
Složení: fazolové lusky řezy, kukuřice zrno,
brokolice růžičky, paprika červená kostka.

zeleninové směsi jsou základem pro přípravu polévek a hotových jídel

S rýží

Balení: 15 x 350 g
Složení: rýže předvařená, žampión plátek, hrášek
zrno, kukuřice zrno, brokolice růžičky, paprika
červená kostka, mrkev sloupek, cibule kostka.

Špecle s hříbky

Balení: 12 x 400 g
Složení: špecle, suchohřib plátek, fazolové lusky
celé, paprika červená kostka, kukuřice zrno, hrášek
zrno, rajče kostka, cibule kostka.

Selská směs

Balení: 8 x 400 g
Složení: předsmažené bramborové plátky, mrkev
orientovaný řez, žampión plátek, zelí řezy, paprika
červená kostka, hrášek zrno, cibule kostka.

JEDNODRUHOVÁ ZELENINA

Listový špenát s česnekem
a smetanou

Listový špenát řezaný

Špenát

Špenát ochucený

Balení: 16 x 400 g
Složení: špenát listový, česnek sušený, rostlinný
tuk, mléko sušené, smetana sušená, cibule, jedlá
sůl, kvasniční extrakt.

Balení: 16 x 400 g
Složení: špenát listový řezaný.

Balení: 24 x 450 g
Složení: špenát listový – protlak.

Balení: 26 x 400 g
Složení: špenát listový – protlak, sušená zelenina
(česnek, cibule), bramborový škrob, jedlá sůl,
sušený rostlinný tuk, mléko sušené, rostlinný olej.

Listový špenát řezaný

Listový špenát řezaný porce

Balení: 26 x 400 g
Složení: špenát listový – řezaný.

Balení: 20 x 400 g
Složení: špenát listový – porce.

Špenát

Balení: 16 x 450 g
Složení: špenát listový – protlak.

Brokolice

Balení: 6 x 350 g
Složení: brokolice růžičky.

výběrová zelenina pro přípravu příloh a hotových jídel

Kukuřice jemná

Růžičková kapusta
Balení: 22 x 350 g
Složení: růžičková kapusta.

Balení: 8 x 450 g
Složení: kapusta hlávková řezaná.

Pórek

Fazolové lusky celé

Kukuřice klasy

Balení: 18 x 350 g
Složení: kukuřice zrno.

Balení: 18 x 300 g
Složení: pórek řezy.

Český hrášek
Balení: 18 x 350 g
Složení: hrášek zrno.

Balení: 350 g
Složení: fazolové lusky celé.

Kapusta řezaná

Balení: 22 x 500 g
Složení: kukuřičné klasy.

Věděli jste, že...

...český hrášek DIONE
se pěstuje v oblasti Litoměřicka
a do zmrazeného stavu se dostane do
několika hodin po sklizni, díky tomu si
takřka zachová 100 % vitamínů.

RYCHLÁ KUCHYNĚ

hotové polévky a zeleninové krémy

S játrovými knedlíčky

Balení: 20 x 350 g
Složení: mrkev sloupek, játrové knedlíčky, pastinák
sloupek, celer sloupek, pórek řezy, hovězí vývar
instantní, petrželová nať.

Hráškový krém

Balení: 10 x 450g
Složení: hrášek zrno – protlak, voda,
bramborový škrob, jedlá sůl, směs
sušené zeleniny (česnek, cibule), cukr,
kvasničný extrakt.

Věděli jste, že....

...krémy DIONE jsou vyráběny
z celých růžiček brokolice
a českých zrn jarního hrášku.

Brokolicový krém

Balení: 10 x 450 g
Složení: brokolice růžičky – protlak,
voda, bramborový škrob, jedlá sůl, směs
sušené zeleniny (česnek, cibule), cukr,
kvasničný extrakt.

hotová jídla s kuřecím masem a omáčkou

Fit-line s kuřecím masem

Balení: 12 x 400 g
Složení: předvařená rýže, brokolice růžičky, mrkev
sloupek, kukuřice zrno a kuřecí maso pečené.

Náš tip...

...stane se vám, že máte den kdy absolutně
nestíháte a přijdete domů vyčerpaní
a nemáte chuť si něco uvařit, proto jsme
pro vás připravili řadu RYCHLÁ KUCHYNĚ,
u které stačí jen pár minut a máte hotové
plnohodnotné jídlo či polévku.

Italská s kuřecím masem

Balení: 10 x 400 g
Složení: předvařené bezvaječné těstoviny
z tvrdozrnné pšenice (obsahují lepek), brokolice
růžičky, kuřecí maso pečené, mrkev sloupek,
hrášek cukrový lusky, paprika červená proužek,
paprika žlutá proužek a italská omáčka.

Mexická s kuřecím masem

Balení: 12 x 400 g
Složení: předvařená rýže, kuřecí maso pečené,
kukuřice zrno, fazolové lusky řezy, paprika červená
proužek, paprika žlutá proužek, fazole zrno červená,
rajče kostka, cibule kostka a mexická omáčka.

OVOCE

vhodné pro přípravu koláčů, zákusků, pohárů a dalších pokrmů s ovocem

Jahody

Balení: 10 x 350 g
Složení: jahody zahradní – celé.

Věděli jste, že...

...naše zmrazené ovoce
je sbíráno ručně! Hlavní
výhodou je, že veškeré ovoce,
které se zmrazí je sklízeno
v nejvyšším stupni zralosti,
proto je ovoce DIONE vždy
vždy lahodné a chutné..

Borůvky lesní

Balení: 8 x 200 g
Složení: borůvky lesní – celé.

Lesní směs

Balení: 8 x 200 g
Složení: maliny zahradní, rybíz červený, ostružiny
zahradní, borůvky lesní.

Maliny

Balení: 8 x 200 g
Složení: maliny zahradní – celé.

ZMRZLINOVÉ OVOCNÉ SPECIALITY

tradiční ovoce v nové podobě

Věděli jste, že...
...zmrzlinové ovocné
speciality DIONE
jsou vyráběny pouze
z ovoce bez přidaných
konzervantů,
stabilizátorů
a umělých barviv.

Borůvky DIONE

Jahody DIONE

Maliny DIONE

Balení: 45 x 60 ml
Složení: zmrazené borůvky lesní – celé
(min. 60%), cukr, voda, kyselina citrónová, kakaová
poleva tmavá.

Balení: 45 x 60 ml
Složení: zmrazené jahody dělené (min. 60%), cukr,
voda, kyselina citrónová, kakaová poleva tmavá.

Balení: 45 x 60 ml
Složení: zmrazené maliny zahradní (min. 60%),
cukr, voda, kyselina citrónová, kakaová
poleva tmavá.

Pravá jahodová dřeň

Jahody dělené s cukrem
Balení: 12 x 200 g
Složení: zmrazené jahody zahradní,
cukr, voda.

Jahodová dřeň

Balení: 20 x 80 g
Složení: zmrazené jahody pasírované,
cukr, voda.

Jahodová dřeň s banánem

Malinová dřeň

Brusinková dřeň s malinou

Balení: 45 x 60 ml
Složení: zmrazené jahody pasírované, voda,
cukr, kyselina citrónová.

Balení: 20 x 80 g
Složení: zmrazené jahody,
zmrazené banány, cukr, voda.

Balení: 20 x 80 g
Složení: zmrazené maliny,
cukr, voda.

Balení: 20 x 80 g
Složení: zmrazené brusinky,
zmrazené maliny, cukr, voda.

AGRIMEX ZARUČUJE U VŠECH SVÝCH VÝROBKŮ
• suroviny hluboce zmrazené několik hodin po sklizni v době dosažení plné zralosti plodů
• díky nejmodernější technologii zmrazování minimální ztráty vitamínů, minerálních látek a stopových prvků
• po tepelném zpracování plné rozvinutí charakteristické vůně, barvy a chuti při zachování vysokého
podílu nutričních hodnot
• nepřítomnost barviv a konzervačních látek
• rychlou a nenáročnou přípravu, a tím dosažení velké časové a energetické úspory
• vhodné pro všechny, kteří se řídí zásadami zdravého a moderního stravování
• nejsou geneticky modifikovány

Dusíme na malém
množství tuku, vody, nebo
smažíme v rozpáleném
oleji nebo tuku.

Vaříme v mírně
osolené vodě.

Vhodné
pro přípravu
v mikrovlnné
troubě.

Vhodné pro
přípravu koláčů
a ovocných
pohárů.

Vhodné pro
přípravu koktejlů
a ovocných
pohárů.

AGRIMEX a.s. je česká firma, která zahájila svou činnost v roce 1995 a v současné době vyrábí své produkty v jedné z nejmodernější mrazírně
v České republice na severním okraji Prahy v Panenských Břežanech. Uspořádáním a členění provozních a výrobních prostor, splňujících náročné
normy a nařízení českých správních orgánů a orgánů EU, bylo dosaženo vysoké úrovně výroby, skladovaní a manipulace s potravinami. Díky
instalované výrobní a zpracovatelské technologie lze zpracovávat, vyrábět a balit veškeré druhy zeleniny,ovoce, zeleninových a ovocných směsí
a ovocných dření. Balící zařízení je vybaveno vysoce citlivými detektory kovů a kontrolními váhami. Moderní informační technologie, která se
používá v oblasti manipulace a skladování surovin či hotových výrobků umožňuje sledovat pohyb produktů prostřednictvím čárových kódů i v tak
náročném prostředí jako je teplota -22°C v mrazírenských skladech. Používané chladící medium je zcela ekologické a provoz je pod dozorem
Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Veterinární správy. Společnost je držitelem certifikátu IFS a veškeré výrobní procesy jsou řízeny
systémem HACCP. Společnost Agrimex a.s. má výrobky oceněné značkou KLASA.

• Hlavní 199 • 250 70 Panenské Břežany • Česká republika • Tel.: +420 233 089 551
• Fax: +420 233 089 540 • E-mail: info@agrimex.org • www.agrimex.org

